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TUTANAK DERGİSİ 

CİLT: 116 

85 inci Birleşim 
6 Nisan 2006 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 6 
II.- GELEN KÂĞITLAR 8 

III. - YOKLAMALAR 32,70 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 9 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 9:10,10:16 
1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolafın, Avukatlar Günü 

münasebetiyle, avukatların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere iliş
kin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 9:10,10:13 

2.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle, Hazreti Peygamberin kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması 13:15 

3.- Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp'in, Bursa'nın fethinin 680 inci 
yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 15:16 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 10 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Belçika Senatosu Dış İlişkiler Komis

yonu Başkanı Francois Roelants Du Vivier ve beraberindeki heyete Baş
kanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 10 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 milletvekilinin, okullar
daki şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356) 

2.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Mil
letvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş'ın, 
okullarda meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/357) 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, Türkmenistan'ın Başkenti 

Aşkabat'ta yapılacak olan "Altın Asırda Türkmen Kadınlar" konulu ulus
lararası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1022) 

V.- KANUN TASARI VE TEKLlFLERt İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DtĞER 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) 

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

3.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) 

4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 

5.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

6.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 
1112) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1099) (S. 
Sayısı: 1013) 
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8.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

9.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair 23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Kanun ve Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (1/1180) (S. Sayısı: 1136) 

10.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) 

11.- Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'ın; Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 

12.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi 
Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbir
liği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1112) (S. Sayısı: 1084) 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ebe bulunmayan sağlık 

ocaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/11832) 

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Emekli Sandığı 
bölge müdürlüğü kurulmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/11226) 

3.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, sosyal yardım zam
mına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/12402) 

4.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, genel ekonomik verilere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/12467) 

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, marker ihalesinin iptaline iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/12496) 

6.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, vergi mevzuatındaki 
değişikliklere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/12551) 

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, kuş gribine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/12569) 
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Sayla 

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Bilim Araştırma Vakfı ve Mil
lî Değerleri Koruma Vakfına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12608) 109:114 

9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Ayasofya Camii envan
terindeki eserlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12624) 115:116 

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Ayasofya Vakfiyesinin 
tahribata uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12625) 117:119 

11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarım dışı araçlar için 
kullanılan arazilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12714) 120:122 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, TOKİ inşaatlarında kul
lanılan malzemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12731) 123:124 

13.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN'ın, kadınların iş
gücüne katılımına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/12750) 125:127 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı(7/12751) 127:128 

15.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünde görevli bazı bürokratlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12775) 129:131 

16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Badminton Federasyon Baş
kanlığı seçimlerine ve İran'daki bir turnuvaya ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12776) 132:135 

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Devlet Tiyatroları An
kara Yeni Sahne Salonunun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12817) 136:138 

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'ya gelen turist 
sayısının azalmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/12818) 139:142 

19.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, turizm sektöründeki 
sorunlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı 
(7/12820) 143:146 

20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Side Turizm Danışma 
Müdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12826) 147:148 

21.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Başbakanın oturduğu 
evlerle ilgili beyanname verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12829) 148:149 
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22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, su kaynaklarının araş
tırılmasına ve balık türlerinin korunmasına, 

- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, şap hastalığına, 
- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Süt Sığırcılığı 

Projesi kapsamında dağıtılan ineklere, 
- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, hububat üreticilerinin 

desteklenmesine, 
- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, bazı illerdeki narenciye 

üretimine ve ticaretine, 
Narenciye üretimine ve ticaretine, 
Narenciye üreticisinin sorunlarına ve desteklenmesine, 
- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, çiftçi kayıt sistemine 

kayıt yaptırmamış olanlara destekleme primi ödenmemesine, 
- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin ithal ettiği ağaçlarda hastalık çıktığı iddiasına, 
- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Müsteşarı ile 

ilişkilerine, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele, 
- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, sertifikalı tohum kul

lanan çiftçiler ile kütlü pamuk üreticilerinin desteklenmelerine, 
İlişkin sorulan ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 

cevabı (7/12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889, 12890, 12891, 
12892, 12893, 12894, 12895) 

23.- İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'nın, özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKIN'in 
cevabı(7/13119) 



TBMM B:85 6.4.2006 0:1 
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, büyük kentlerde, çocukların yasadışı işlerde kullanıl

masının önlenmesine, işsizliğin yol açtığı asayiş sorununa ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın cevap verdi. 

Uşak Milletvekili Alim Tunç, 
Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu, 
Kanser Haftası münasebetiyle, koruyucu sağlık tedbirlerinin önemine, çevre faktörlerinin bu 

hastalık üzerindeki etkisine ve kanserojen maddelerle mücadele için alınması gereken önlemlere 
ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 44 milletvekilinin, 1999 yılında meydana gelen depremler
de orta hasar gören binaların onarım ve güçlendirme çalışmalarında karşılaşılan sorunların (10/354), 

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 45 milletvekilinin, verem hastalığındaki son 
durumun (10/355), 

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

(10/254, 258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in Avustralya ve Yeni Zelanda'ya, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın Pakistan'a, 
Yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 86 ncı yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda 
özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2006 Pazar günü saat 
14.00'te toplanmasına, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına, siyasî parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasî par
tilerin milletvekili olan genel başkanlarına 10'ar dakika süreyle söz verilmesine, bu toplantıda baş
ka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin; 

5.4.2006 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan bazı girişimcilere hol
ding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol 
açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılması amacıyla 
kurulan (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1061 sıra sayılı raporunun 
gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 11.4.2006 
Salı günkü birleşimde yapılmasına; Genel Kurulun, 11.4.2006 Salı ve 12.4.2006 Çarşamba günkü 
birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine; 11.4.2006 Salı günkü 
birleşiminde gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alan 1061 sıra sayılı 
raporun görüşmelerinin ardından kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; Genel Kurulun 
11.4.2006 Sah günü 15.00-22.00, 12.4.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 13.4.2006 Perşembe 
günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin 
ise, yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildiği açıklandı. 
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Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
3 üncü 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; 

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (S. Sayısı: 1079), 

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

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
5 inci sırasında bulunan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişik

lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/1166) (S. Sayısı: 1114), görüşmeleri tamamlanarak, 
6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/1023) (S. Sayısı: 
939), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
7 nci sırasında bulunan, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/1105) (S. Sayısı: 1075), tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

6 Nisan 2006 Perşembe günü, alman karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
20.53'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Mehmet Daniş Ahmet Küçük 
Çanakkale Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No: 117 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
6 Nisan 2006 Perşembe 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 54 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olay

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

2.- Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, okullarda meydana gelen şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

6 Nisan 2006 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

Kâtip Üyeler: Ahmet KÜÇÜK (Ç anakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini 
açıyorum. 

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

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Avukatlar Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet 

Ali Özpolat'a aittir. 
Sayın Özpolat, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, Avukatlar Günü münasebetiyle, avukatların 

sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

MEHMET ALİ ÖZPOLAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Nisan Avukat
lar Günü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bir gün gecikmeyle de olsa, söz verdiği 
için, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1958'de yapılan temsilciler toplantısında baroların tek çatı altında toplanması ve 5 Nisanın da 
Avukatlar Günü olması karar altına alınır. Barolar Birliği, 1987'de bu kararı uygulamaya koyar. O 
günden sonra, 5 Nisan, avukatların ve yargının sorunlarının tartışıldığı bir gün olarak özel günler 
arasında yerini alır. Dolayısıyla, 5 Nisan, sadece avukatların değil, tüm hukukçuların günüdür. 

Avukatlık, kutsal ve saygın bir meslektir. Hak arama özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının 
güvencesidir. Yasa metinlerinde avukatın yargının kurucu unsuru olarak tanımlanması da bundandır. 
Baroların ve avukatların bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının teminatıdır. Ancak, 
bugün ülkemizde savunma makamı pek çok sorunla karşı karşıyadır. Zaman zaman yapılan düzelt
melerle avukatların haklan geliştirilse de, çoğu kâğıt üzerinde kalıyor, yasayla verilenler yönetmelikle 
geri almıyor. Hâlâ, avukatlık kimliği bazı kurumlarca resmî belge olarak sayılmıyor; dosya in
celemelerinde engellerle karşılaşılıyor. Oysa, avukat, görevini yaparken onur kinci davranışlara maruz 
kalmamalıdır. Özellikle, cezaevi, adliye girişleri ile müvekkille görüşme koşullan, bu mesleğin 
önemine uygun şartlarda olmalıdır. Meslek içi eğitim, sosyal güvenlik ve diğer özlük sorunlan kalıcı 
çözümlere kavuşturulmalıdır. Hukuk eğitimi çağdaş standartlarda olmalıdır. Stajyer avukatlar staj lan 
boyunca sosyal güvenlik haklanndan yararlanmalıdır. Büyük yolsuzluklann ülkeyi kuşattığı günümüz
de işleri daha da zorlaşan kamu avukatlan, yeterli özlük haklarına ve bağımsızlığa sahip olmalıdır. 

Yasal düzenlemeler yaparken barolann görüş ve taleplerinin yeterince dikkate alınmaması, uy
gulamada çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. CMK uygulamalanndan doğan sorun
larla savaşmak da, yine avukatlara düşmüştür. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuyla, barolar 
tarafından görevlendirilen avukatlarda ve onların hizmetlerinde önemli bir artış olmuştur; ancak, 
baroların ödeneklerinde aynı oranda artış olmamıştır. Bu nedenle, avukatlar ücretlerini alamamak
tadır. Bu ay itibariyle ödenek tükenmiştir. Barolar, sorunun çözülmemesi halinde, bu hizmeti dur
durmak zorunda kalacaklannı açıklamışlardır. 
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BAŞKAN - Sayın Özpolat, bir beş saniyenizi rica edebilir miyim... 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
I.- Genel Kurulu ziyaret eden Belçika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Francois 

Roelants Du Vıvier ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, şu anda Genel Kurulumuzu Belçika Senatosu Dış İliş

kiler Komisyonu Başkanı Francois Roelants Du Vivier ve beraberindeki heyet teşrif etmiş 
bulunuyorlar; kendilerine, Yüce Meclis adına "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, Avukatlar Günü münasebetiyle, avukatların 

sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özpolat, devam ediniz. 
MEHMET ALİ ÖZPOLAT (Devamla) - Uzlaşma uygulamalarının hayata geçirilmesinde bazı 

belirsizlikler görüldüğü de barolardan aldığımız sorunlardır. Avukatlar, tüm bu sorunlarından olum
suz biçimde etkileniyorlar. Dolayısıyla, sorunları sadece yasa metinlerinde değil, altyapısını oluş
turarak, uygulamada da çözmek gerekiyor. Hukuksuzluğun toplumu kuşatmasına engel olmak is
tiyorsak, öncelikle savunma mesleğinin haklarını ve saygınlığını korumak zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargının birikmiş sorunları, avukatların da sorunlarıdır. 
Ülkemizin gündemi, ne yazık ki, yargı bağımsızlığını zedeleyen gelişmelerle doludur. Bugün, yar
gının siyasallaştırılması girişimleri tarihî zirvededir. Siyasî içerikli iddianamelerle hukuk devleti 
dinamitlenmektedir. Yargı bağımsızlığı, darbe dönemlerinde bile bu denli tehlike altında olmamıştır. 

Herkes şunu bilmelidir ki, adalete güvenin zedelendiği bir ülkede toplumsal güvenlik ve barış 
da tehlikededir. 

Avukatların istekleri de diğer yargı mensuplarıyla aynıdır. Siyaset yargıdan derhal elini çek
melidir. Yargı üzerinden cumhuriyetin kurumlarıyla hesaplaşmaya son verilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özpolat, bugün, Avukatlar Günü münasebetiyle, bir avukat olarak sizlere 

pozitif ayırımcılık uygulayacağım. 
Buyurun, mikrofonunuzu açıyorum. 
MEHMET ALİ ÖZPOLAT (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Yargı mensuplarını kendi memurları haline getirmek ve kadrolaşma hevesinden vazgeçilmelidir. 
Yargının sorunları, ilgili kesimlerin demokratik katılımıyla, devrimsel nitelikte bir reform kap

samında ele alınmalıdır. 
Yapılması gerekenler bunlardır; ancak, Avukatlar Gününde, Sayın Başbakan, bir sürpriz 

yaparak, laik hukuk sisteminin simgesi olan Danıştayı hedef alan talihsiz sözler söylemiştir. Baş
bakana göre Danıştay, ülke için yapılan işlerin önünde bir engelmiş. Biz de diyoruz ki, ülkenin 
gelişmesinin önünde bir engel var; ama, o Danıştay değil. İyi ki Danıştay var da, sizin hukukdışı iş
lemleriniz oradan dönüyor. Ya Danıştay olmasaydı?! 

Biz, Danıştaya da, Yargıtaya da, Anayasa Mahkemesine de, ülkenin dört bir yanında onurla 
görev yapan tüm yargı mensuplarına da güvenmeye devam edeceğiz. Onların varlığı, çağdaş hukuk 
devletinin güvencesidir. 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Meclisin kürsüsünde seslendiği 
gibi, "Adliyemizin güven duyduğumuz yüksek gücü sayesinde cumhuriyet, yazgısı olan gelişmeyi 
izleyecek ve çeşitli şekil ve kılıktaki saldırılara karşı vatandaşın hukukunu ve ülkenin düzenini 
koruyacaktır." 

- 1 0 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 1 

Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyor; Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özpolat. 
Gündemdışı konuşmaya, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bütün avukatlarımızın, değer
li meslektaşlarımın bugününü kutluyorum, başarılı yıllar temenni ediyorum. 

Biraz evvel de burada ifade edildiği gibi, 1987 yılından bugüne kadar 5 Nisan, Avukatlar Günü 
olarak Türkiye'de kutlanmaktadır. Bu avukatlar günü münasebetiyle avukatlığın önemi ve bu mes
leğin sorunları, zorlukları bir taraftan konuşulurken, öbür taraftan da hukuk devleti, hak ve özgür
lükler, savunma hakkı ve buna bağlı birkısım konular da Türkiye'de gündeme getirilmekte, böylece, 
Türkiye'de hukuk bilincinin oluşmasına bu gün vesilesiyle de tekrar temas etme fırsatı bulunabil
mektedir. 

Savunma hakkı en temel haklardan bir tanesidir. Bu, hem bizim hukuk metinlerimizde, 
Anayasamızda hem de evrensel metinlerde çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Savunma hakkı, aynı 
zamanda adil yargılanma hakkının da vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla, bu iki hak yan yana gel
diği zaman, Türkiye'de hukuk devleti kavramının anlatımı, anlaşılması da daha kolay olabilecektir. 

Biz şuna inanıyoruz ki, savunma hakkının olmazsa olmaz şartı hukuk devleti ilkesidir. Bu ilke, 
bütün uygar, demokratik rejimlerin temel özelliğidir. Bir toplumun huzur ve mutluluk içinde 
yaşaması, büyük ölçüde, adalet işlerinin düzenli yürütülmesine, her ferdin hukukî muhatabı kim 
olursa olsun haksızlığa uğraması halinde hakkına en kısa sürede kavuşacağına inanması ve bu hak
kın kendisine teslim edilmesiyle mümkündür. 

Anayasanın 36 ncı maddesinde "herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yar
gı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir" denilmektedir. Bu 
Anaysa kuralına göre herkes bizzat yargı mercilerine başvurarak dava açabilmekte, takip yapabil
mekte, aleyhine açılan dava takiplerini kendisi sürdürebilmekte ve savunmasını yapabilmektedir. 
Aynı düzenleme, Avukatlık Yasasının 35 inci maddesinde de savunma hakkının bir gereği olarak yer 
almaktadır. 

Günümüzde avukatlar da, insanların hukuksal sorunlarının çözümünde görev almakta, onu 
savunmakta, diğer yandan da, yargının kurucu unsuru olarak, bağımsız savunma makamının tem
silcileri olarak kamu hizmeti yapmaktadırlar. İnsanlar, hiç şüphesiz, değişik sebeplerle, kendini 
savunurken bir başkasının yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, hukukun karmaşık yapısı içinde 
hak kaybına uğramamak için bu işin uzmanı sayılan avukatlara kendisini temsil ettirmektedir. Diğer 
yandan, yargıçların çabuk ve sağlıklı karar vermelerinde avukatların çok önemli katkılarının ol
duğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda, avukatları, sadece savunma mes
leğini icra eden kişiler değil, meslek mensupları değil, aynı zamanda hukukun uygulanmasında en 
önemli katkıyı sağlayan ve hukukun üretilmesinde de önemli çabaları olan bir meslek ve meslek 
mensupları olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bundan dolayıdır ki, yargılamanın kurucu 
unsuru olarak avukatların telakki edilmesi bu anlamda doğru bir tespittir. 

Hiç şüphesiz, Türkiye'de, yargının sorunları olduğu gibi, onun bir parçası olarak avukatların da 
birçok sorunları vardır. Bu sorunlann çözümü noktasında, elbirliğiyle bir çaba içerisinde, gayret 
içerisinde olmamız gerektiği de ortadadır. Biz, göreve geldiğimiz günden bu tarafa, hem barolarla 
hem onların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliğiyle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz; her 
vesileyle, her fırsatla görüşüyoruz. Dün akşam da, Ankara'da bu kutlamalara katılmak suretiyle, on
ların sevincini paylaşmış olduk, böyle bir imkânı bulduk. 
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Şüphesiz, bu mesleğin Türkiye'de en iyi şekilde görevini yerine getirebilmesi bakımından, günün 
ihtiyaçlarına uygun yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği ortadadır. Bu ihtiyaç, bizim tarafımızdan 
kendilerine de iletilmiştir. Tamamı hukuk adamı olan baroların ve avukatların, doğru olanı, kendi 
yasalannı kendilerinin hazırlamalandır; Parlamento olarak da bizim bu taslağın buradan yasa olarak 
geçmesinde kendilerine yardımcı olmamızdır. Bu isteğimizi, bu talebimizi, bu mutabakatımızı ken
dilerine her vesileyle ifade ettik. Dolayısıyla, ben de eski bir avukat olarak, bu meslekte görev yapmış 
bir insan olarak, bu isteğimizi ve bu desteğimizi verebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Ümit ederiz 
ki, Türkiye Barolar Birliği, günün ihtiyaçlanna ve mesleğin sorunlannın çözümüne yönelik bir yasa 
taslağını kısa sürede hazırlama imkânını bulur ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettiğimizde, 
iktidar ve muhalefetiyle, böyle bir önemli düzenlemeyi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu 
talebimiz, bu iyi niyetimiz kendilerine de müteaddit defalar iletilmiştir. 

Bu mesleğin birçok zorluklan var; mesleğe girişten tutun, özlük haklarına varıncaya kadar, sos
yal güvenceye vanncaya kadar, çok sayıda sorunlan var. Bunlann bir kısmını belki Avukatlık Yasasıy
la, bir kısmını da başka yasal düzenlemeler içerisinde ortadan kaldırmak mümkün olabilecektir. 

Bir de, son günlerde bir iki konu var, bunlara da açıklık getirmek istiyorum, bugünkü basında 
da yer alıyor. Bildiğiniz gibi, hep beraber yürürlüğe koyduğumuz 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Yasasıyla ilgili olarak birkısım değerlendirmeler bugün basında da yer alıyor. 

Şimdi, buradaki temel problem şudur: Eğer, biz, hükümet olarak bir yasayı çıkardıysak, bunun 
kaynağı var. Burada, problem kaynak sorunu değildir. Esas problem... Dün, hem Maliye Bakan
lığıyla görüştük, müteaddit defalar, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Sayın Başkan başta olmak 
üzere, hem bizim Bakanlığımızda hem de Maliye Bakanlığında bazı toplantılar yaptık. Yasal düzen
leme gerektirecek hususlar varsa, onları birlikte düzenliyoruz; taslağı birlikte hazırladık zaten. 

İkincisi, ödemelerdeki zorluk, kaynak yokluğundan ziyade, bunun prosedüründen kaynaklanıyor. 
Tabiatıyla, adil yargılama hakkının bir gereği olarak, hem mağdurlara müdafi tayini hem çocuk yaşının 
yükseltilmesi sebebiyle bunun getirdiği birkısım yükler, özürlülere müdafi tayini başta olmak üzere, geç
miş yıllara nazaran ceza muhakemesi uygulamasından kaynaklanan bir artışın söz konusu olduğu doğ
rudur; ancak, bunun karşılığı, şu veya bu şekilde devlet bütçesinde vardır. Tabiatıyla, esas mesele, bunun 
ödenmesindeki problemden kaynaklanıyor. Şimdi bizden istenen... Bugün basında da var; deniliyor ki: 
"2006 yılı bakımından 150 trilyon lira civannda bir ödeneğe ihtiyaç var." Kendileri de biliyor. 2005 yılı 
itibariyle toplam alacaklan 48 trilyondu; Sayın Başkan bize müracaat ettiler, biz de gerekli teşebbüsü 
yaptık. Bu para ilk defa defaten ödenmiştir. Yine, geçtiğimiz günlerde 14 trilyon bir aktarma daha yapıl
mıştır. Şimdi maliyenin söylediği şey şudur: Biz bu ödemeyi yaparız; ancak, bu talebin bir belgeye dayalı 
olarak yapılması lazım. Yani, (A) barosu benim bu işten dolayı bilfarz 4 trilyon 750 milyar alacağım var 
diyorsa, bunu bir belgeye, bir müstenidata bağlaması lazım, bir dayanağı olması lazım ki, devletin büt
çesinden para harcanırken, para verilirken bu evraka dayalı olarak verilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, 
dün, hem Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanıyla yaptığımız görüşmede hem Maliyeyle, ilgili görüş
melerimizde, bunlar, bir araya gelmek suretiyle bu problemi çözeceklerdir. Burada, kaynak sorunundan 
ziyade, ödemelerin şeklinin bir yere bağlanması, bir usule bağlanmasıyla ilgili düzenleme söz konusudur. 

İkincisi, 1993 yılından beri bu ödemeler yapılmaktadır; ancak, bu ödemelerin ne ölçüde bu mak
sat için kullanıldığıyla ilgili de doğru dürüst bir denetim yapılamamıştır. Bu da, yine, barolanmızın 
samimî olarak yaptığımız toplantılardaki değerlendirmeleridir. Dolayısıyla, bir taraftan bu ödemeler 
yapılırken, öbür taraftan, devletin verdiği paranın maksada mahsus harcandığını belgelemeleri ve 
bununla ilgili, icap ediyorsa, bir denetim mekanizmasının kurulması da, geldiğimiz şartlar icabı, or
taya çıkan yeni bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Bunun da, tek başına Maİiye Bakanlığı veya tek başına 
Adalet Bakanlığı olarak değil, bir meslek örgütü olarak Türkiye Barolar Birliğiyle oturulup, bir arada, 
bir uzlaşma içerisinde bunlann gerçekleşmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bunda da bir tereddüt 
yok, bir mutabakat var. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günler içerisinde hem ödemenin şeklinin tayini 
ve düzenli akışı sağlayabilmek açısından hem de söylediğim zaruretler açısından bir düzenleme ih
tiyacı olabilecektir. Bunu da kısa süre içerisinde Parlamentomuzun önüne getirmiş olacağız. 
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Bu vesileyle, tekrar, değerli meslektaşlarımızın, avukatlarımızın bu gününü kutluyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Tekrar, biz de, avukatlarımızın gününü kutluyoruz ve Sayın Bakanımıza, yaptığı 
bu açıklamalardan dolayı da teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemdışı ikinci söz, Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle söz isteyen Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'e aittir. 

Sayın Özçelik, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Hazreti Peygam

berin kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi en içten sevgi ve say
gılarımla selamlıyorum. 

Hazreti Peygamberin doğumuyla, insanlık için yepyeni bir gün, aydınlık bir devir açılmıştır. 
Hazreti Adem'le başlayan tevhid inancı yeniden canlanmış, cehalet ve sapık inançlara kararan ruh
lar, bu doğuşla aydınlığa kavuşmuştur. 

Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan Peygamberimizin doğumu, Allah'ın bütün insanlara 
en büyük nimetlerinden birisidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurulmaktadır: "And ol
sun ki Allah, müminlere ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden temizleyen, onlara kitap ve hikmeti 
öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur." 

Hazreti Peygamberimiz anılırken akla ilk gelen, onun, Kur'an-ı Kerimle övülmüş olan yüksek ah
lakıdır. Onu Allahuteala terbiye ettiği için, bir insanda bulunması düşünülebilen güzel huy ve davranış
ların daha mükemmeli onda toplanmıştı. Ahlakının güzelliğine ve her yönüyle güvenilir olduğuna düş
manları bile hayrandı. Daha gençliğinde halk arasında "el emin, güvenilir kimse" olarak tanınmıştı. 

Hazreti Muhammed'in yeryüzünü şereflendirmesi; kâinat çapında bir vaka ve yer-gök adına en 
büyük bir hadise olduğu gibi, aynı zamanda insanlığın da yeniden dirilişi sayılır. O, elindeki cihan
ları aydınlatan, o nurefşan mesajıyla, dünyayı yeniden göklere göre tanzim edeceği, varlığın perde 
arkası hakikatlerine tercüman olacağı, eşya ve hadiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar getireceği 
güne kadar varlık bütünüyle manasız, ruhsuz, birbirinden kopuk, birbirine yabancı gibiydi. Bu kara 
yalnızlıkta insanlar ise, her an başka bir ayrılıkla inleyen birer yetim, birer mazlum, birer mağdur 
vaziyetindeydi. O'nun neşrettiği nur sayesinde birdenbire karanlıkların büyüsü bozuldu, şeytanlar 
bozguna uğradı, eşyanın mahiyeti değişti; tahripler tamire dönüştü, inkırazlar da onarım hazırlığı 
şekline girdi; dünya üzerindeki konup göçmeler, gelip gitmeler birer resmigeçit halini aldı; doğum
lar birer toy, düğün, ölümler birer şebi arûs oldu. 

Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa'nın ışığı başlarımızı okşamaya başladığı gün
den itibaren, ruhlarımızda ebedi yok olmanın tesiri kırıldı, hicranla çarpan sinelere dost ikliminden 
vuslat müjdeleri geldi, ulaştı. Bütün bir insanlık olarak biz hepimiz, O'nun gönüllerimize üflediği 
hayat sayesinde kendimizi idrak edip eşya ile münasebete geçebildik; özümüzdeki cevherleri değer
lendirip, benliğimizdeki sonsuzluk ufkunu sezebildik. O olmasaydı, ne ruhumuzdaki bu derinlikleri 
kavrayabilir ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzanan bu yolu ve bu yolculuğu bu kadar şirin 
görebilirdik. Gönüllerimize aşku heyecan salan O, gözlerimize ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ül
kesine seyahata hazırlayan yine O'dur. 

Hazreti Muhammed'in bu uzun ve sırlı yolculukta bulunduğumuz sahil itibariyle, bizim için bir 
kaptan, varacağımız âlem itibariyle bir mihmandar ve şefaatçi ise, bizim de O'na karşı birkısım 
sorumluluklarımız vardır ve bu mevzuda lakayt kalmamız da mümkün değildir; ama, ne gariptir ki, 
bizler asırlardan beri bu ışık insan ve O'nun nurlu mesajına karşı hep lakayt kalmışızdır. Lakayt kal
mak bir yana, çok defa saygısız davranmışızdır. 
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Peygamberimizi sevmek demek, onun sünnetine uymak ve onu hayata geçirmektir. Al-
lahuteala'nın sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın tek yolu, O'nun sevgili Peygamberinin sün
netine uymaktır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "(Ey Muhammed) de ki: Eğer 
Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." 

En küçük anlaşmazlıkların kavgaya dönüştüğü, güçlülerin zayıfları ezdiği, adalet duygusunun 
örselendiği, kuvvet ile hikmet arasındaki irtibatın koptuğu, tabiatın hoyratça kullanıldığı ve kirletil
diği, akıl almadık sapkınlıkların görüldüğü, insanların asude, rahat bir hayat yaşama özlemi duy
duğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Diyalog, hoşgörü ve tolerans eksikliği, farklılıklara karşı 

tahammülsüzlük ve farklılıklarla barış içinde bir arada yaşama konusunda yaşanan sorunlar gün
delik hayatımızı doğrudan etkiler hale gelmiştir. Böyle bir ortamda, Hazreti Muhammed'in, insan
ları kardeş yapan, insana sırf insan olduğu için değer veren, nefret olan yere sevgiyi, kuşku olan 
yere inancı, ümitsizlik olan yere ümidi, karanlık olan yere aydınlığı, üzüntü olan yere sevinci ikame 
eden barış ve rahmet yüklü mesajına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellemin tertemiz imajı bazı çevrelerce fena halde 
kötüleniyor, sözleri bağlamından koparılarak çarpıtılıyor, sünneti etrafında kuşkular uyandırılmaya 
çalışılıyor. Hayatı boyunca barış için çabalamış, asırlardır kanlı bıçaklı kabileleri barıştırmış, kendisini 
taşlayanlara en küçük kötü söz dahi söylememiş, güçlü iken alçak gönüllü ve merhametli olmayı başar
mış o büyük insanı, savaş peygamberiymiş gibi takdim etme çabalarına büyük bir üzüntüyle tanıklık et
mekteyiz. Maalesef, Hazreti Peygamberi doğru tanıma fırsatı bulamamış bazı İslam mensupları da söz 
ve eylemleriyle bu yanlış takdime fırsat veriyorlar; ancak, nereye dayandınlırsa dayandırılsın, hangi 
gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu, Hazreti Peygambere ve O'nun ikibuçuk milyarı bulan mensuplarına 
büyük bir haksızlıktır. Kur'an O'nun için her şeydi, hava idi, su idi, zırh idi, kale idi, burç idi ve burç
larda dalgalanan bayrak idi. O, Kur'an'la soluklanır, onunla bulutlar gibi göklere kadar yükselir, onun
la rahmet damlaları gibi yeniden yerdeki varlıkların imdadına koşar, onunla zulmetlerle savaşır, onun
la serlerden ve şerirlerden korunur ve onunla gürler ve onunla ışık olur, her yana yağardı. 

Hazreti Muhammed'in beyanlarında namaz, oturup kalkan, insana arkadaş ve yoldaş olan, onun 
yalnızlığını gideren ve ışığıyla onun yollarını aydınlatan; Hazreti Muhammed'in beyanlarında ab-
dest, can gibi, kan gibi insanın damarlarında dolaşan, ırmaklar gibi onun kapısının önünde akan, 
akıp, akıp, her türlü isi, pisi temizleyen; Hazreti Muhammed'in beyanlarında ezan, kamet, serviler 
gibi boy atıp salınan, ses şoku yapıp şeytanların ödünü koparan ve bir güzel koku olup namaza 
gidenlerin ruhlarını saran; Hazreti Muhammed'in beyanlarında zekât, sadaka, tıpkı birer köprü gibi 
birbirinden kopmuş yığınları bir araya getiren, sağlam bir lehim gibi parçaları bütünleştiren; Haz
reti Muhammed'in beyanlarında oruç, bir kalkan gibi sahibini koruyan, onun cennete girmesi için 
cennet surlarında sırlı bir kapı haline gelen, inananlara kevserler sunan; Hazreti Muhammed'in 
beyanlarında hac, bir terzi gibi yırtıkları yamayan, bir gassal gibi lekeleri yıkayan ve umumî bir 
meşveret meclisi gibi bütün inananları bir araya getiren; Hazreti Muhammed'in beyanlarında cihat, 
bir fedai gibi göğsünü gerip cehenneme giden yolları kapayan, bir teşrifatçı gibi cennet yollarını 
açıp, insanlara buyur eden ve şefkatli bir baba gibi inat edenleri zincirlere vurup, fırdevslere doğru 
sürükleyen; Hazreti Muhammed'in beyanlarında zikir, dua, telsiz, telefon gibi Yaradan'la yaratığı 
birbiriyle buluşturan, birbiriyle konuşturan; Hazreti Muhammed'in beyanlannda emri bilma'rûf neh-
yi anil-münker; birer trafik memuru gibi, birer kapıcı gibi yol başlarını, kapı önlerini tutup, yoldan 
geçip geçmeme, kapıdan içeriye girip girmeme işlerini idare eden; Hazreti Muhammed'in beyan
larında sıla-i rahim, bir anne gibi kucağını açıp bekleyen, insanlarla davalaşan, onlarla konuşan, 
vaatlerde bulunan, inhiraf edecekleri endişesiyle onları tehdit eden, yakasından tutup hırpalayan bir 
canlı motif haline gelir ve dinleyenleri âdeta büyüler. 
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Evet, O'nun, bütün bu hususları bir kanaviçe gibi tasviri, tasvirde kullandığı malzemenin özel
likleri; beyanındaki hareket, işaret, resim ve musiki gücü, bütün edebî sanatları yerli yerinde kul
lanması, her biri başhbaşına birer yorum isteyen konulardır. 

"Dünya neye malikse O'nun vergisidir hep, 

Medyun O'na cemiyeti, medyun O'na ferdi; 

Medyundur O masuma bütün bir beşeriyet, 

Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile hasret!" 

Bu duygu ve düşünceyle, Kutlu Doğumun hepimize, aziz milletimize ve bütün Müslüman kar
deşlerimize mübarek olmasını ve Peygamberimizin şefaatine bizi mazhar kılmasını Cenabı Hakk-
tan niyaz ediyorum. 

Siz değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Kutlu Doğum Haftasının milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hakktan 

niyaz ediyorum. 

Gündemdışı üçüncü söz, Bursa İlinin fethinin 680 inci yılı münasebetiyle söz isteyen Bursa 
Milletvekili Abdulmecit Alp'e aittir. 

Sayın Alp, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp'in, Bursa'nın fethinin 680 inci yıldönümüne ilişkin gün

demdışı konuşması 
ABDULMECİT ALP (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa'nın fethinin 680 

inci yılı münasebetiyle gümdemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Kayı Aşiretinin göç yolculuğu, dünya tarihinin en hayrete değer bir olayını gerçekleştirmek 
üzere kararlılıkla hedefe odaklanmıştır. Orta Asya'dan başlamıştır, binlerce çadırlık göç kafilesin
den Anadolu'ya ulaşan 400 çadırlık Kayı Aşireti, ilk noktadan beri gözünü bir hedefe dikmiş ve 
büyük bir ideali gerçekleştirmiştir. 

Niyetiyle yola çıkmıştı; peygamber müjdesi olan, dünyanın gözbebeği Bizans'ın Başkenti İs
tanbul'a istikamet müjdelenen fetihti aslında. Yoksa, nereye gideceği, nerede konaklayacağı, nereyi 
yurt edineceği bilinmeyen, rüzgânn estiği tarafa giden, hedefsiz ve rotası belli olmayan bir 
kalabalık asla değildi. Bu meyanda, 1326 yılında, Orhan Gazi, Bursa'yı fethetti ve Bursa'nın fethi, 
Osmanlı Beyliği için bir dönüm noktası oldu. Bursa, 1335 tarihinde Osmanlı Devletinin ilk başken
ti oldu. 

Yapılan bu fetihler, sadece bir kenti alma ve ona hâkim olma mücadelesinden ibaret değildir. 
Osmanlı, fetihlerini, yüce bir gaye ve bir ideale ulaşmak için hedeflemiştir. Bu sebeple, İstanbul'dan 
önce yapılan en büyük fetih, Bursa fethidir. Nitekim, Bursa'nın fethine giden yolda, Dinboz mev
kiinde tekfurlarla yapılan savaşta zafer kazanan gazilere seslenen Osman Bey "kimsenin malına, 
canına kast olunmayacak. Maksadımız, gelip geçmek değil, kök salıp, yurt tutmak ve buraları at
lama taşı olarak kullanmaktır. Kale muhafızları olarak kalacaklara sesleniyorum; bulunduğunuz 
beldeleri imar ediniz, ahalinin ihtiyaçlarını gideriniz, merhamet ve şefkatle muamele ediniz" şeklin
de tavsiyelerde bulunmuştur. "Adalet üzere olunuz ki, sizi sevsinler, sizlere değer versinler" diye 
buyurmuştur. "Osmanlı İmparatorluğu kuruluşu, beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük 
vakalarından biridir" der bir Batılı tarihçi. 
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Kayı Aşiretinden yavaş yavaş Osmanlı Devletine doğru giden yolda Bursa'nın fethi, İstanbul'a 
giden yolun son durağı olacaktı. Yaklaşık dokuz yıllık bir muhasaradan sonra, Osman Bey, idareyi, 
oğlu Orhan Beye vermişti, "Bursa'nın, senin elinle fethini görmek isteriz" vasiyetini göstermişti. 
Vasiyetimiz şudur demişti Orhan Gazi'ye: "Bizim kavgamız, mihnetle kuru kavga değil; davamız, 
cihana hükmetme davası değil; davamız, bütün bunlardan çok daha mukaddes olan ilahî kelimetul-
lah davasıdır. Adil ol, merhametli ol, dinin emirlerinden sapma, istişareye ehemmiyet ver; ama, eh
liyle istişare et; var git, Bursa'yı fetheyle" diyerek, görevi devretmiştir. Bunun üzerine, Orhan Bey, 
bir tarafta kılıç kuvvetini temsil eden Turgut Alp ve Köse Mihal, diğer tarafta, manevî kuvvetin 
sembolü Şeyh Edebali'nin torunu Ahi Hasan ile Şeyh Mahmut olduğu halde Bursa'nın önüne gel
miştir. İşte, Osmanlı'nın yüzyıllarca dengede gitmesinin sırrı, Orhan Gazi'nin, iki taraftaki dengede 
saklıdır. Bir tarafta maddî güç, harp gerekleri, öbür tarafta maneviyat erleri. Yani, madde ve mana 
dengede olarak Bursa'yı fethe muvaffak olmuştur. 

Ne zaman ki bu denge bozuldu, Osmanlı'nın dengesi de bozuldu. Dengesi bozulan ne olursa 
olsun, hızını kesmeye ve en sonunda durmaya ve yıkılmaya mahkûmdur. 

Osmanlı Devleti demek... Osmanlı, adalet demekti, insanlık demekti, yüce hedef ve büyük 
ideal demekti. Osmanlı, bir aşiret değil, misyonunu bilen, vizyon sahibi, Şeyh Edebali'nin rüyasın-
daki büyük çınar ağacının manevî gölgesinde medeniyet iklimi yaşatmayı hedefleyen, gözüpek, 
kahraman, aklı ve kalbiyle beraber hareket eden kâmil insanlar topluluğuydu. 

Bu itibarla, insanın, geçmişe hatıraları ve tecrübeleriyle bağlı olduğu gibi, şimdiki zamanı 
yaşar ve gelecekle ilgili tasavvurları, planları, endişeleri ve emelleri vardır. Osmanlı bizim geç
mişimiz, cumhuriyet bugünümüz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Alp, konuşmanızı tamamlayınız. 
ABDULMECİT ALP (Devamla) - İnşallah, tam demokratik, kalkınmış, hür, medenî dünyayla 

entegre olmuş müreffeh Türkiye Cumhuriyeti ise geleceğimiz olacaktır. 
Bursa hakkında söz edilebilecek çok şeyler vardır: Hanları, hamamları, Yeşil Türbesi, Uludağ'ı, 

Ulu Camii, kestane şekeri, iskender kebabı, ipek havlusu ve şeftali bahçeleriyle, ülkemizin cennet 
köşelerinden bir köşedir. Bu cennet köşeyi bize emanet eden, ecdadımıza ve Çanakkale'de doğusuy
la, batısıyla el ele, gönül gönüle vererek bu ülkeyi bize emanet eden büyüklerimize ve dün Şırnak'ta 
şehit olan ve mertebelerin, makamlann en yüksek makamı olan şahadet şerbetine erişen güvenlik 
güçlerimize Yüce Allah'tan rahmet diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Alp, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum : 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son zamanlarda yurdun her yerindeki ilk ve ortaöğretim okullarında şiddet olayları yaşanmak

tadır. Olaylar, sıradan disiplin olaylan sınınnı aşarak kaygı verici boyutlara tırmanmıştır. Yalnızca 
son iki ayda olaylar nedeniyle, 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 35 öğretmen ve öğrenci yaralanmıştır. 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2005 yılı verilerine göre, İstanbul'da "0-11 yaş arası 868 kız 
ile 379 erkek çocuğun, 12-18 yaş arası 1 369 kız ile 12 656 erkek çocuğun suç işlediği saptandı. 
Suçlu çocukların yüzde 63'ü ilköğretim okulu ya da hâlâ devam eden çocuklar. Çocukların yüzde 
12'si lise öğrencisi" olduğu açıklanmıştır. 

Öğrenciler arasındaki şiddet olayları zaman zaman okul sınırlarını aşarak sokaklara taşmıştır. 
Kimi okullarda çetelere rastlanmıştır. Bu yüzden normal eğitim öğretim aksamaktadır. 

Veliler, öğretmenler, kamuoyu bu şiddet olaylarından kaygı duyarken Milli Eğitim Bakanlığı 
"bir iki olayı fazla büyütmeyin" diyerek bir genelgeyle bu olayları geçiştirmeye çalışmaktadır. 

Geçen yıllarda öğretmen sendikalarının anketler ve araştırmalar sonucu yaptığı uyarılar dikkate 
alınıp köklü önlemler alınmamıştır. 

Okullardaki ikili öğretim, birleştirilmiş, kalabalık sınıf öğretimi, eğitimin niteliğini düşürmek
tedir. Ayrıca, okullarda yeterince rehberlik hizmeti de verilmemektedir. Yine okullarda öğrencilerin 
boş zamanlarını değerlendirebileceği, spor salonları, kütüphaneler, laboratuarlar, oyun alanlan, çok 
amaçlı merkezler yeterince yoktur. Bu yüzden sosyal etkinlikler yapılamamaktadır. 

Okulların her zaman toplum yaşamına örnek olacağı yerde, şiddet olaylarına sahne olması 
geleceğimiz açısından kaygı vericidir. Okullar, çocukların ve gençlerin nitelikli eğitim alarak 
yetişeceği, iyi alışkanlıklar kazanacağı, yerler olmalıdır. 

Çocuklar, gençler ülkemizin geleceğidir. Onların okullarda sağlıklı ve güven içinde olması, 
nitelikli eğitim almaları sağlanmalıdır. 

Okullardaki şiddet olaylarının toplumsal, ekonomik, kültürel boyutunun irdelenmesi ve gerek
li önlemlerin alınabilmesi için Anayasanın 98 inci maddesine, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 in
ci maddesine göre Meclis araştırması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
1.-Mustafa Gazalcı (Denizli) 
2.- Enver Öktem (İzmir) 
3.-Abdurrezzak Erten (İzmir) 
4.- Vezir Akdemir (İzmir) 
5.- Uğur Aksöz (Adana) 
6.- Hüseyin Ekmekcioğlu ' (Antalya) 
7.- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
8.- Ali Oksal (Mersin) 
9.- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
10.-Mehmet Semerci (Aydın) 
11.- Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
12.-Yücel Artantaş (İğdır) 
13,-Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
14.- Erdal Karademir (İzmir) 
15.- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
16.-Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
17.- Gürol Ergin (Muğla) 
18.- Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
19.- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
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20.- Feridun Fikret Baloğlu 
21.-Nadir Saraç 
22.- Mehmet Küçükaşık 
23.- Hasan Güyüldar 
24.- Ahmet Yılmazkaya 
25.- Yavuz Altınorak 
26.- Mehmet Ali Ankan 
27.- Ali Arslan 
28.- Nail Kamacı 
29.- Salih Gün 
30.- Ahmet Küçük 
31.- Mehmet Vedat Yücesan 
32.- Mehmet Işık 
33.- Kâzım Türkmen 
34.- Mehmet S. Kesimoğlu 
35.- Mehmet Nuri Saygun 
36.- Hakkı Ülkü 
3 7.-Mehmet Mesut Özakcan 
38.- Tuncay Ercenk 
39.- Özlem Çerçioğlu 
40.- Bihlun Tamaylıgil 
41.- Muharrem Kılıç 
42.- Uruk Özkan 
43.- Nuri Çilingir 
44.- N. Gaye Erbatur 
45.- Bülent Baratalı 
46.- Türkân Miçooğulları 
47.- Osman Özcan 
48.- Mustafa Özyurt 
49.- Nurettin Sözen 
50.- Ali Cumhur Yaka 
51.- Yakup Kepenek 
52.- Abdulaziz Yazar 
53.- Vahit Çekmez 
54.- Muharrem Toprak 
55.- Mehmet Vedat Melik 

:85 

(Antalya) 
(Zonguldak) 
(Bursa) 
(Tunceli) 
(Gaziantep) 
(Kırklareli) 
(Eskişehir) 
(Muğla) 
(Antalya) 
(Kocaeli) 
(Çanakkale) 
(Eskişehir) 
(Giresun) 
(Ordu) 
(Kırklareli) 
(Tekirdağ) 
(İzmir) 
(Aydın) 
(Antalya) 
(Aydın) 
(İstanbul) 
(Malatya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Adana) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(Bursa) 
(Sivas) 
(Muğla) 
(Ankara) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(İzmir) 
(Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

6 . 4 . 2006 0:1 
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2.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğ-
lu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/357) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, son günlerde ortaöğretim kurumlarında okuyan gençlerimizin birbirlerine uy

guladıkları şiddet olaylannda ciddî artışlar meydana geldiğini basın ve yayın organlarında çıkan şok 
edici haberlerle izlemekteyiz. Ortaöğretimde okuyan gençlerimiz arasında meydana gelen şiddet 
olaylanndaki olağanüstü artış, önceki yıllarda meydana gelen münferit şiddet olaylarının boyutunu 
aşarak toplumu dehşete düşüren bir boyuta ulaşmıştır. 

Okullarda meydana gelen şiddetin sebebinin, sadece öğretmenler tarafından verilen eğitimin 
yetersizliğine dayandırmak mümkün değildir. Bunun yanında, hükümetin uyguladığı politikalann, 
gerekli inceleme ve tedbirlerin zamanında alınamamış olmasının, güvenlik güçlerinin okul çev
relerinde yeterli önlemleri alamamış olmalannın ve ailelerin şiddetin bu boyuta gelmesinde ayn ay-
n sorumluluklan bulunmaktadır. 

Aynca, Millî Eğitim Bakanlığında, millî eğitim müdürlüklerinde ve okullarda atamalann objek
tif ölçülere göre oluşturulan, kıdem ve liyakat esaslanna göre değil, siyasî yakınlık ve patronaj iliş
kileri esas alınarak yapılması da, sorunun bu boyutlara gelmesinin en büyük nedenleri arasındadır. 

Açıklanan ve aynca gerekçede belirtilen nedenlerle; 
Yukanda açıklanan sorunun ortaya çıkmasına neden olan sosyoekonomik ve psikolojik etmen

ler ile sorunun bu aşamaya gelmesine neden olan eğitimden, güvenlikten, medyadan ve aileden kay
naklanan sorunlann; 

Son dönemde meydana gelen şiddet olaylarında, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile eğitim
cilerin sorumluluklannın ve kusurlannın; 

Öğrencileri okul ortamından uzaklaştıncı ve şiddete yönlendirici internet kafe, atari salonu ve 
sinema gibi yerlerin denetimindeki eksikliklerin ve okul çevresi ve okul içinde gerekli önlemlerin 
alınamamasındaki sorumluların; 

En nihayet gençliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunu giderecek önlemlerin araştırıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince inceleme yapılması ve Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Ömer Abuşoğlu Süleyman Sarıbaş 
Gaziantep Malatya 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 
Bilindiği üzere, bugünün gençleri geleceğimizin toplum önderleri haline geleceklerdir. Son 

günlerde birbirlerine amansızca şiddet uygulayan, şiddete maruz kalan veya bu endişe verici ortam
da eğitim görmek durumunda olan gençlerimiz, bir kuşak sonra bürokrat, sanayici, esnaf, siyasetçi 
veya çalışan olarak ülkemizin geleceğini elinde tutacak bir konuma geleceklerdir. 

Her insan gibi, çocuklarımız da, İnsan Haklan Bildirgesi tarafından sunulan ve özellikle birey
leri aşağılama ve insanlık dışı tavırlara karşı koruyan garantiler ve korumadan yararlanabilmektedir. 
Uluslararası İnsan Haklan Bildirgesi ise, çocuklann özel yardım ve danışmanlık hizmetlerinden 
yararlandınlmalarını savunmaktadır... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Kâtip Üyenin sözleri anlaşılmıyor. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Koç. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Kâtip Üyenin okuma tarzı anlaşılmıyor efendim. Biraz mik
rofonu önüne doğru getirip tane tane okuyabilirse... 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 
.. .Okul çevrelerinde kümeleşen ve çocukların eve ve okula gitmelerinin önünde engel ve sorun 

halini alan internet kafeler, maalesef, çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Çocukları okula yönlen
direbilecek mekân oluşturmak ve onları okula gitme yönünde tedbirler almak devletin her 
kademesinin esas görevleridir. 

Yapılan Araştırmalara göre, atari salonu ya da internet kafelere giden öğrenciler arasında en 
çok oynanan oyun türü yüzde 66,5 ile savaş ve dövüş oyunları olarak gözlenmiştir. 

Aynca, öğrencilerin televizyon dizilerini seyretmede tercihlerinin yüzde 21 oranı ile mafya 
dizileri ilk sırayı aldığı ortaya çıkmıştır. Yine öğrencilerin yarısı, yani yüzde 44,8'i ak
siyon/macera/gerilim/korku türündeki filmleri izlemeyi tercih etmektedir. 

Halen okullardaki şiddet olaylarıyla ilgilenmeye odaklı kurulmuş ulusal bir organ ülkemizde 
bulunmamaktadır. 

Bugün okullardaki şiddet çok yönlü ve ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğren
cilerin birbirlerine uyguladığı şiddet önemlidir; ama, bugüne kadar çok az konuşulan ve hakkında 
çalışma yapılmayan bu konunun ivedilikle incelenmesi gereklidir. 

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

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin 'in, Türkmenistan 'in Başkenti Aşkabat'ta yapılacak olan 

"Altın Asırda Türkmen Kadınlar" konulu uluslararası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1022) 

6 Nisan 2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkmenistan Kadınlar Birliğinin organizasyonunda Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, 11-
12 Nisan 2006 tarihleri arasında "Altın Asırda Türkmen Kadınlar" konulu uluslararası konferansa, 
TBMM'yi temsilen Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in katılması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 
Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Annç 
TBMM Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

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

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

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 
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4 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

3.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın 

Muharrem Kılıç konuşmuştu. 
Şimdi, söz sırası, AK Parti Grubu adına Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu'da. 
Sayın Özyolcu, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 1075 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, Ağn Barosunun mensubu ve üyesi bir avukat arkadaşınızım; bununla da gurur duymak
tayım ve 5 Nisan Avukatlar Gününü de, bu vesileyle kutluyorum. 

Değerli arkadaşlar, dün, bu kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, konuşur
ken, yargı sorunlarını dile getirdi ve yargı bağımsızlığından yakındı; dedi ki: "Türkiye'de yargı tam 
bağımsız değil; çünkü, hâkim ve savcıların atanmasını Adalet Bakanlığı yapmaktadır ve mesleğe 
kabulü, yine, Adalet Bakanlığınca yapılmaktadır." Değerli arkadaşlar, bir kere, hâkim ve savcıların 
mesleğe kabulünü ve atamalarını Adalet Bakanlığı değil, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yap
maktadır; bu bir. 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Başkan kim?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - İkincisi, herkes yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bah

sederken, işine geldiği gibi ele alır. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bu kürsüde "yargı 
tam bağımsız değil" derken, milletvekili sıralarından bir arkadaşımız da, Adalet eski Bakanı Sayın 
Mehmet Moğultay'ın sözünü hatırlattı. Ne demişti Sayın Moğultay: "Ben, hâkim ve savcı aday
larını, tabiî ki, örgütümden alacaktım; başka kimden alabilirdim" diye bir söz sarf etmişti. İşte, 
Cumhuriyet Halk Partisinin zihniyeti bu... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Senin zihniyetin nasıl?!. 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bakınız, zihniyetiniz, hâkim ve savcı adaylarını hangi kriter

lere göre aldı, bir bakmanız lazım. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Konuşacak lafın varsa onu söyle! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bu, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına yakıştı mı?! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Konuşacak lafın varsa onu söyle!.. Çamur atma, konuşacak lafın 

varsa onu söyle!.. 

(x) 1075 S. Sayılı Basmayazı 5.4.2006 tarihli 84 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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HALİL ÖZ YOLCU (Devamla) - Efendim, yerinizden laf atmayın, bir dinleyin... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Senin yaşın kadar siyaset yaptık biz... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sen de doğru düzgün konuş!.. 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Olanları söylüyorum. Vakıalar bunlar, bütün kamuoyunda yer 

almış olan bilgilerdir. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Ağzından çıkanı kulağın duysun yalnız! 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Bilmiyorsun, Moğultay CHP'li değil şimdi... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Evet, zihniyetten bahsediyorum. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Senin zihniyetin ne?! 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sen zihniyetini söylesene!.. 
BAŞKAN - Sayın Tiryaki, lütfen... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - İkinci bir örnek; daha dün, Van'daki sanık rektör yar

gılamasında, Cumhuriyet Halk Partisi heyetler kurdu ve mahkemeyi etkilemeye çalıştı. Bu, bütün 
kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Başbakan yaptı... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Hem de, siz, sanık rektöre destek çıkarken, sanık rektör 

yoğun bakımda yatıyordu ve tekerlekli sandalyeyle mahkemeye gelip gidiyordu. Ne zamanki rek
törün tutukluluk hali sona erdi, sanık rektör turp gibi oldu ve ortaya çıktı... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Allahaşkına!.. Lütfen... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Ankaraları dolaştı, televizyon programlarına katıldı efendim. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Turp gibi!.. Sen ne gibisin arkadaş?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bu muydu savunduğunuz yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı?! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Grup Başkanvekili yok mu bu partinin?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapmadı tabiî, YÖK de 

heyetlerle gitti. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - O kürsü terbiyeli konuşma kürsüsü!.. 
BAŞKAN - Sayın Özyolcu ... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Olmayan insana burada hakaret ediyorsun... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bakınız, size laf yetiştirmeye çalışmıyorum; ama, ayıp 

ediyorsunuz! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Hakaret ediyorsunuz!.. 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Hakarete varacak hiçbir söz sarf etmedim. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Aynı şeyi, sana aynen iade ediyorum... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bütün kamuoyunun bildiği şeyleri burada vermeye 

çalışıyorum. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Ama ayıp!.. Ömrü billah tekerlekli sandalyede mi kalsaydı?! 
BAŞKAN - Sayın Özyolcu... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, ayıp!.. 
BAŞKAN - Sayın Özyolcu... 
Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
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GÜROL ERGÎN (Muğla) - Yazıklar olsun!.. 
HALÎL ÖZYOLCU (Devamla) - Yakışmıyor size... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sana yakışıyor mu?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Şimdi sorarlar, demezler mi; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kendini anlat, kendini... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bir de, değerli arkadaşlar -dinleyin- bakınız, yargı bağımsız

lığını ve tarafsızlığını herkes işine geldiği gibi burada verdiğini başta ben söyledim. Yani, burada ne 
kadar samimiyet vardır yoktur, onu anlamaya çalışıyoruz veya bunu vermeye çalışıyoruz. 

Bir de, değerli arkadaşlar, yargının kendisi de... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Yazıklar olsun ki, seni o kürsüye çıkardı o parti! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Ayıp ediyorsunuz orada; bakınız, laf yetiştirmeye çalış

mıyorum. .. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Ne söylüyorsun ki laf yetiştirelim?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Kim yazıp verdi o metni senin eline?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Ama, bakınız, böyle bir usul var mı?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Böyle bir konuşma var mı?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Var tabiî... Var tabiî... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Kurumlara hakaret, şahıslara hakaret var mı orada?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bu, halkın kürsüsü ve olanları konuşuyorum. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yargıdan rahatsızsın, YÖK'ten rahatsızsın, Kara Kuvvetlerinden 

rahatsızsın... 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Kamuoyunun bildiği konulan, kamuoyunun paylaştığı 

konulan burada paylaşmaya çalışıyorum. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Rahatsız olmadığın kurum kaldı mı?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Bir de, değerli arkadaşlar, yargının kendisi de... Bakınız, yar

gı bağımsızlığından, yargı mensuplan da bahseder. Yargının kendisi de, zaman zaman, bağımsız
lığını ve tarafsızlığını zaafa kendisi uğratmaktadır. Bu da, yine, yargının vermiş olduğu -çoğu 
zaman kamuoyunda yine tartışılıyor- siyasî ve ideolojik kararlar vardır. Siyasî ve ideolojik kararlar, 
yargının, bağımsızlığını, kendi tarafından zaafa uğrattığının bir örneğidir. 

Diğer bir örnek, yine, yargıyla ilgili, yargının, yargı mensuplannın yaptığının bir örneği; bir 28 
Şubata gidersek, yargı mensupları, bir kurumdan brifing aldı. Yargı mensuplannın başka bir kurum
dan brifing alması, yine, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını neticede zaafa uğratmıştır. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ulemadan icazet mi alsaydı?! 
HALİL ÖZYOLCU (Devamla) - Dolayısıyla, Anadolu'da bir söz var; deniliyor ki: "Sözü 

Musa'nın sözü; ama, fiili Firavun'un fiili." Yani, baktığımızda, söz söylerken, beyanatlar verilirken, 
tıpkı Musa'nın sözü... Herkes, siyasetçisi, hukukçusu, efendim, diğer kurum ve kuruluşların men
suplan, yargı, yargı bağımsızlığından ve yargının yeteri kadar tam bağımsız olmadığından bahset
mektedirler. Tabiî ki, biz de buna katılıyoruz; ancak, söz tamam. Öte tarafa, davranışlara baktığımız 
zaman, fiillere baktığımız zaman, sözlerle uyuşmayan davranış ve töreleri görüyorsunuz. Bunu 
siyasî partiler de yapıyor -işte, heyetler gönderdiniz Van'a- başkalan da yapıyor. Yargı dahil olmak 
üzere bunları söylüyorum. 

Neticede, burada samimiyet çok önemli. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsederken, 
evet, asıl olan samimiyettir. Ne kadar samimî olduğumuzu, onu, bir kere kamuoyunun bilmesi lazım. 
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Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere, Türk yargı sisteminde adlî yargının en üst derece karar mer
cii Yargıtaydır. Yargıtay, aynı zamanda, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini de yürütmektedir. Çoğu 
yüksek yargıç, yargıç ve savcı olmak üzere, 1 000'den çok çalışanı ve bünyesinde yüzbinlerce dos
ya bulunduran Yargıtayın, gerek yargıç ve savcılarının gerekse binalarının güvenliklerinin daha iyi 
sağlanabilmesi için koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarının artırılmasına gerek görülmüştür. Bu 
yasayla da bunu yapıyoruz. Yargılama faaliyetinin güven içinde sürdürülmesi amacıyla 30 adet 
koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu bu yasayla ihdas edilmiştir. Özel olarak korunması gereken 
Yargıtay Başkanlığında halen 28 güvenlik elemanı bulunmakta; bu sayının ihtiyacı karşılamaktan 
yetersiz kaldığı açıktır. Dolayısıyla, ilave kadroya ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu tasarıyla, Yargıtay Baş
kanlığının bu ihtiyacı karşılanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, elbette, gerek yargılama faaliyetleri ve gerekse yargıç ve savcılarımızın 
güvenliğinin sağlanması önemlidir; ancak, bilindiği gibi, devlet, Anayasaya göre, kuvvetler ayrılığı 
prensibi gereği, yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşmaktadır. Bu organlar arasında üstün
lük sıralaması yoktur; ancak, aralarında işbirliği vardır. Kuvvetler ayrılığı prensibine tam riayet 
edildiği zaman, hukuk devleti ilkesine bağlı olarak yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine 
inanarak bağlı kalındığında, o zaman, işte, yargıçlarımız, savcılarımız ve yargılama faaliyeti güven 
içinde olacaktır; asıl güvence, bence budur. 

Hukuk devleti ilkesinin tam olarak özümsenmesi, hak arama özgürlüğü ve adil yargılama hak
kının en iyi ve ideal bir şekilde gerçekleştirilmesi ve öte yandan, temiz toplum düzenini vücuda 
getirme amacına yönelik olarak yapılacak mücadeleden sonuç alınabilmesi, ancak yargı hizmet
lerinin etkili, hızlı ve güven içinde yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bağımsız, yetkin ve güçlü yargı, cumhuriyet, demokrasi, adil ve mutlu 
yaşam için vazgeçilmez birer gerçektir. Son zamanlarda olduğu gibi, yargı mensuplan üzerinde 
hayalî kuşku ve şaibeler yaratmak, yargısal erki temsil eden yargı mensupları üzerinde manevî pran
ga etkisi yaratabileceği gibi, aynı zamanda, hukuk devleti ilkesi, yargı bağımsızlığı, hukukun üstün
lüğü ve herkes yasaların önünde eşit ilkesine zarar vermektedir. 

Bilindiği gibi, bir cumhuriyet savcısının bir iddiayı sadece gereğinin takdiri için ilgili bir yere 
göndermesinin akabinde, gerek kuvvetler ayrılığı prensibini ve gerekse yargı bağımsızlığını zedeler 
nitelikte gelişmeler yaşandı. Bu da, adil, tarafsız ve görevini tam olarak yapmak isteyen hâkim ve 
savcıların, görev yaparken ayaklarının yere sağlam basmasını engeller durumdadır. 

Bu bağlamda, şunu ifade etmek istiyorum: Hâkim ve savcıların sesi olacak ve onları gerek
tiğinde savunacak bir yasal oluşuma ihtiyaç olabilir; çünkü, hâkim ve savcıların meslekî çıkarları 
dışında, vatandaş olarak korunması gereken haklan ve karşılanması gereken ihtiyaçları vardır. Bu 
hak ve ihtiyaçları hem ilgililere aracı olarak iletmek hem de gerek kurum ve gerekse bazı güçlere 
karşı muhatap olacak bir meslekî birliğin olması gerekir. 

Düşünün, bir kişi veya kuruluş, bir mesleğin mensubu hakkında haksız bir eleştiri sarf etse, 
anında, ilgili mesleğin oda veya birliği, haksız eleştiriye maruz kalan mensubuna sahip çıkar. Böy
le bir avantaja hâkim ve savcılar neden sahip olmasın?!. Aynca, yeni Türk Ceza Kanununun 6 ncı 
maddesine göre, yargı görevini yapan olarak kabul edilen avukatlann, mensubu olduklan baroları 
ve Barolar Birliği var. Yine, Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan noterlerin de 
noter odalan ve Noterler Birliği var. Birer kamu görevi yapan avukat ve noterlerin oda ve birlik 
oluşumu olabiliyorsa, hâkim ve savcılann da oda ve birlikleri olabilir diye düşünüyorum. Batı ül
kelerine baktığımızda, bu ülkelerin birçoğunda yargı mensuplannın meslek kuruluşları bulunmak
tadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temel insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi, bağımsız, 
tarafsız, adil, yetkin ve güven içinde yargı hizmetlerinin yerine getirilmesiyle sağlanabilir; ancak, 
çağımız "insan hak ve özgürlükleri çağı" ilan edilmesine ve bu üstün değerlerin uluslararası sözleş
melere yansıtılmasına rağmen, bu değerlerin ezilip yok edildiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Kimi 
düşünce beyanıyla, kimi giyim ve kuşamıyla, kimi de benzeri haksız nedenlerle ezildiklerine şahit 
oluyoruz. En temel hak olan yaşama hakkının, en masum varlık olan çocukların ellerinden alın
dığına şahit oluyoruz. 

Ne yazıktır ki, birkısım dünya devletleri bu türden vahşetleri önleyememekte, âciz ve kayıtsız 
kalmaktadır. Baktığımızda, birkısım devletlerin yaptığı devlet terörü dahil her türlü terör, insan hak 
ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Birkısım dünya devletleri "terörle mücadele" adı altında, 
"demokrasi" adı altında kendi terörlerini oluşturmakta ve mücadeleye kendi çıkarları doğrultusun
da yaklaşmaktadır. İşte, yanı başımızdaki Irak. Her gün, her türden insan hakkının çiğnendiği, in
sanlık dışı muamelelerin yaşandığını görüyoruz. Bütün bu ölüm, gözyaşı ve acılar, bize halen insan 
hak ve özgürlüklerinin yeteri kadar özümsenemediğini göstermektedir. 

Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bir beyanı aktarmak istiyorum. Beyan şöyledir: "Haritada 
yerini bulmakta güçlük çektiğimiz bir ülkede, tanımadığımız, hatta mevcudiyetinden habersiz ol
duğumuz bir kişinin, temel hak ve özgürlüğü, insanlık haysiyeti ve onuru saldırıya uğramışsa, o in
san biziz; çünkü, onun kişiliğinde, gerek birey olarak gerek toplum olarak hepimizin temel hak ve 
özgürlüğü, hepimizin insanlık onuru çiğnenmektedir. Aksi takdirde, zulme seyirci kalmış oluruz ve 
sırf seyirci kalmak suretiyle de zulme biz de katılmış oluruz. Bu gibi gelişmelere dur demeyi sağ
lamalıyız. Unutulmamalıdır ki, mazlumlara karşı sağırlaşmış bir dünyanın barışa karşı da kör-
leşeceği kaçınılmazdır." 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Süleyman 

Sanbaş; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Yargıtay Başkanlığımıza 30 güvenlik kadrosu tahsisiyle ilgili 
tasarının görüşülmesinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, dün, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle, yargının temel bir ayağı olan 
savunma hizmetini yürüten bütün avukat arkadaşlarımın, meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kut
luyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yine, dün, Şırnak Gabar Dağında vatanı için şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha şehit cenazeleri getirmesin bu ül
keye, bu ülkenin topraklannda şehit cenazeleri olmasın diliyorum. Bingöl'de şehit olan polisimiz 
için de Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, elbette, Yargıtayımız hakikaten yüzbinlerce dosyayı muhafaza eden, güven
liği çok hassas bir yer. 30 tane yeter mi -28 tane var- yetmez mi, bilmem; ama, bu kadar öngörül
müş. Destekliyoruz; tasarının özüne karşı değiliz. Yargıtayımız korunması lazım gelen bir mües
sese. Bu bakımdan, tasarının esasına dair söyleyeceğim bir şey yok. 

Aslında, çok konuşmak da istemiyordum; ama, biraz önceki arkadaşım, sanki, böyle, yargı 
konusunda bilmediği işlere girince, konuşmak mecburiyeti doğdu. Efendim, yargıyı işte eleştirdiniz 
Van'da, şöyle oldu, böyle oldu... Daha dün Sayın Başbakan Danıştayı yerden yere vurdu; vurmadı mı?! 

MUSTAFA CUMHUR (Trabzon) - Haksız mıydı?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Kim Başbakan; yürütmenin başı. Kim Başbakan; bu 

Meclis çoğunluğunun Genel Başkanı. 
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HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Karan eleştirdi. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yargıtay kim; önüne gelen yasalara göre karar veren yük

sek bir merci, yüksek bir karar organı. Önüne gelen yasayı kim yapıyor; bu Meclis yapıyor. Bu Mec
liste kim yapıyor; iktidar çoğunluğu yapıyor; yani, siz, Yargıtayın önüne yasaları görürdünüz, uy
gulayacağı yasaları koydunuz da, yasadışı, yasalarda olmayan hükümleri mi uyguluyor Danıştay?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Takdir diye bir şey yok mu?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yasa yapın, takdir yetkisi bırakmayın; bırakmayın, katı 

normlara bağlayın, şöyle şöyle olacak deyin. Bağladınız da, Yargıtay, Danıştay, bu katı norm
larınıza, hukuk normlarının dışına mı çıktı?! Olur mu böyle bir şey?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Her şey bağlanabiliyor mu?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bağlayın, her şeyi bağlama gücünüz yok mu?! İktidar 

değil misiniz?! 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Gücümüz var, gücümüz... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - O zaman bağlayın, eleştirmeyin. İktidarın eleştirme hak

kı var mı?! Yani, Başbakan eleştirince ülkenin yargısını, onun uyguladığı hukuku yapan yasama or
ganında çoğunluğu elinde bulunduran Başbakan eleştirince, hayret diyorsunuz ya, bunlar ne zaman 
iktidar olacaklar, bir türlü kavrayamıyorsunuz... Yok böyle bir şey! 

HALİL ÖZYOLCU (Ağn) - Yargıyı etkilemek ayrı, eleştirmek ayrı; karıştırmayın. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yok böyle bir şey! 
Van Savcısı doğru bir şey yaptı da, Sayın Bakan niye müfettiş gönderdi?.. Van Savcısı doğru 

bir şey yaptı da, Sayın Bakan niye müfettiş gönderdi?.. Göndermeseydiniz; biz gönderemeyiz 
müfettiş deseydiniz. Müfettişi gönderen siz, müfettişin raporunda savcıyı suçlu bulan iktidarınız 
veya müfettiş göndermeseydiniz olmayacaktı; ondan sonra, efendim, savcının hukuk bağımsızlığı 
yok!.. Hem bunu bir taraftan yapacaksınız hem bir taraftan tavşana kaç, tazıya tut diyeceksiniz, on
dan sonra da gelip burada ağlama duvarı gibi ağlayacaksınız! İktidar mısınız, muhalefet misiniz, 
hiçbir şey değil misiniz; doğrusu karıştırıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, böyle şey olmaz. 
MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Üzülme, kimsenin ağladığı yok... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, Sayın Bakanım biliyor. Bu Yargıtay yürümüyor, 

burada işler yürümüyor dedik, istinaf mahkemelerini çıkardınız. Ben, hep söylüyorum, görüşümü de 
söylüyorum; bu istinaf mahkemeleri uygulanmayacak, uygulaması mümkün değil. Türkiye'de, yar
gıyı, on yıl, en az on yıl, oturana kadar kaosa sokacak. Avrupa Birliği sürecinde, süratle yargı reform
ları yapmamız, süratle dünyayla entegrasyonu sağlamamız gerekirken, ne olduğu, nasıl uygulanacağı 
belli olmayan bir istinaf mahkemeleri uygulamalarıyla, davaları bir beşer yıl, altışar yıl daha ileriye 
atacağız. Bu, çok basitti; 5 tane ceza dairesi ilavesi, 10 tane hukuk dairesi ilavesiyle, hiç değilse bir 
on yıl, otomasyona da geçmek suretiyle, yargıyı rahatlatabilirdik. Şu an, Yargıtay hukuk dairelerin
de davalar bir yıl, ceza dairelerinde birbuçuk yılda çıkıyor. Eğer, bunu takviye etseydik, bunu altı aya, 
beş aya düşürebilirdik, daha çok daire kurmakla ihtisas alanlannı da daha çok aynştırabilirdik ve 
bunu becerirdik. Bunu yapmadık. Ne yaptık?.. Hangi bölgelerde kuracağımız da belli değil, hangi 
yetkileri kullanacaklan belli; ama, hem aslî mahkeme sıfatıyla hem denetim mahkemesi sıfatıyla 
görev yapacak. Bu hâkimleri nerede yetiştireceğiz, nasıl göndereceğiz, belli olmayan... 2007'de uy
gulamaya geçeceğiz; ama, benim kanaatim, geçmeyeceğiz, benim kanaatim, uzatacağız; çünkü, 
bunun altyapısını da kurmak bir on yıl alacak. O halde, yapacağımız iş, bu on yıllık süreçte, yani Av
rupa Birliğine girme sürecinde, hiç değilse, yargıda bir maraza çıkarmadan bu işi süratlendirecek ted
birlerle Avrupa Birliği sürecini geçirmemiz gerekirdi. Ben, tahmin ediyorum, Sayın Bakanım yürür
lük tarihini değiştirir. Yani, kanunun uygulama tarihi değişecektir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, yargıdaki arkadaşlarımızın çok büyük şikâyetleri var. Bir kere, mekân 
şikâyetleri var. Yargıtaya gidiyorsunuz, sisli odalar... Yani, çalışma imkânı, fırsatı olmayan 
odalar... Bunlar, yüksek yargıçlar ve günde, her daire yaklaşık 200'e yakın dosyayı karara bağlıyor. 
Rakam olarak 200 rakamı hepimize sıradan bir rakam gelebilir; ama, 200 tane ferdin, vatandaşın, 
şirketin geleceğini ilgilendiren, önemli, onlar açısından önemli kararlar veriyor. Bir adamın hayatını 
karartıyor veya meslek hayatını karartıyor veya bir hakkını alan veya veren kararlar veriyorlar. O 
200 kişi için önemli, her dairenin o günkü çalışması. 32 tane daire var; 200x32, demek ki günlük, 
yaklaşık olarak 6-7 bin kişinin hayatıyla direkt ilgili kararlar oradan çıkıyor. Her gün 6-7 bin vatan
daşımızın veya daha fazla vatandaşımızın gözü kulağı Yargıtayda. Şimdi, bu kadar önemli ve temel 
erklerden biri olan yargının en temel müessesesi Yargıtayın çalışma ortamını öncelikle düzen
lememiz lazım. Yani, refah, ferah içerisinde, aydınlık içerisinde çalışacakları bir mekâna, Sayın 
Bakanım, kavuşturmamız lazım. 

Artı, Yargıtay üyelerimiz birinci sınıf hâkimlerden çok fazla bir maaş almıyorlar yani. Ankara 
Adliyesindeki hâkimlerden, tahmin ediyorum 100-150 milyon lira fazla bir para alıyorlar ki, hayat
larını idame ettirmeleri mümkün değil. Yani, 2-2,5 milyar lira civarında bir maaş alıyorlar ve bütün 
şikâyetleri... Onların birçoğu artık 50-55 yaşında, ya çocuğu üniversitede veya çocuğu evlenme 
çağında. Bir yüksek yargıç çocuğunu everirken -o lafı kullanmak istemiyorum, o "cüzdan-vicdan" 
meselesini kullanmak istemiyorum, çok doğru bir laf değildir; ama- en azından, Avrupa'daki gibi, 
bu tür ihtiyaçlarını; çocuğunu üniversitede okutabilme ihtiyaçlarını, çocuğuna iş kurma, everme ih
tiyaçlarını giderici maddî bir gelir durumuna kavuşmaları lazım. 

Tabiî, onların bir temel arzusu var: "Efendim, yasama bir kuvvet, şu kadar alıyor; biz de yar
gıyız, biz de bir kuvvetiz, eşit olsun" falan; ama, ben dün kendilerine espri olarak dedim ki: O 
zaman, yüksek yargıçlan da seçimle getirelim dedim. Tabiî, bu mümkün değil. Yargıçlar, mutlaka 
seçimle geliyorlar; ama, bu seçim sistemini de değiştirmemiz lazım. Ben hep ısrarla söylüyorum, 
Yargıtay üyelerinin bu usulle seçimi, maalesef, doğru değil. 

Şimdi, deniyor ki: "Efendim, Yargıtayda, yargıda siyasallaşma var." Tabiî var. Bir dönem 
geliyor, kendi adamlarını seçiyor oraya, bir başka dönem geliyor, dengeyi kurmak için kendine 
yakın kulis yapanları seçiyor. Bu siyasallaşma doğasından oluyor. Halbuki, Anayasada bu değişik
liği yapıp, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulumuzu siyasetin sirayet edemeyeceği bir düzen
lemeyle oluştursak, bu siyasallaşma, zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Mesleğe kabulden teftişine 
kadar siyasî erkin etki edemeyeceği bir sisteme kavuşturduğumuz takdirde, yargının siyasallaşması 
da ortadan kalkar; ama, bunu kimse istemiyor; bu iktidardan öncekiler de istemediler, bu iktidar da, 
maalesef, istemiyor; yani, iktidar gücünü eline geçirenler, ben, hele adamlarımı bir yargıya yerleş
tireyim de mantığı, maalesef, doğru bir mantık değil. Kesinlikle, siyasetin sirayet edemeyeceği bir 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulup ve yargıda, benim adamım, senin adamın tavas
sut işlerinin bitmesi ve yüksek yargıçlarımızın, kesinlikle, kendi kurulları içerisinde, tarafsızlık ve 
nitelik esasları belirlenerek, o nitelikler esasında seçilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Başka bir düşüncem daha var: Türkiye'deki il başsavcılarımız, kesinlikle, artık Bakanlığın 
vesayetinden çıkıp, Yargıtay Başsavcılığımızın emri altında olmalı. Bakın, bu Van Savcısı bu 
hataları işlemezdi, Yargıtay Başsavcılığının emrinde olsaydı; çünkü, bir silsile içerisinde danışma, 
görüşme, vesilelerle olurdu, ihtiyaçlar doğardı ve bu hatalar işlenmezdi, Türkiye de bu kadar geril-
mezdi; esas işin özü o. Yani, bir savcı hata işleyebilir mi; işler. Düzeltilebilir mi; evet, düzeltilebilir; 
ama "attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmedi" denir ya; bu kadar gerilim yaratılmazdı, bu kadar 
siyaset bu işi tartışmazdı, asker-sivil gerginliği olmazdı, hükümet zorda kalmazdı, bütün bunlar ol
saydı. Yani, bizim yapacağımız iş, il savcılarını da, başsavcıları, kesinlikle Yargıtay... Nasıl ki, Yar
gıtay Başsavcılığı diyoruz, il savcıları da, ona koordineli bir şekilde, yine bağımsız bir kurulun 
denetimi altında çalışmalı. 
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Şimdi, hep söylüyoruz, diyoruz ki, efendim, işte, doğu, güneydoğuda belediye başkanları şunları şun
ları yaptılar, hükümet ne yaptı?.. Şimdi, oradaki savcılar görevlerini yaptılar mı? Şöyle bir bakın, hangi 
savcı dava açabildi, mahallindeki savcılar; hiçbiri açamadı. Halbuki, Yargıtay Başsavcılığıyla koordineli 
bir şekilde, altlık-üstlük ilişkisi içerisinde çalışsalardı, hükümete bu konularda hiç suçlama gelmeyecek, 
tamamen Yargıtay Başsavcısının direktifiyle, o mahallî savcılar o davaları açabileceklerdi. Niye açamıyor
lar; o mahalde çalışıyorlar, o mahallin psikolojik baskısı altında dava açma ehliyetlerini gösteremiyorlar, 
ortaya koyamıyorlar, cesaretini koyamıyorlar. Halbuki, Yargıtay Başsavcılığının talimatıyla açtım derdi, o 
cesareti de göstermiş olurdu. Dolayısıyla, bu vesileyle, ben, bir şeyi daha söylemek istiyorum: 

Sayın Bakanım, seçim geliyor. Seçim kurulunun geçmişten beri uygulamalarının nasıl olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bir ülkenin demokrasisinin yerleşmesinin temeli seçim kurulundan geçer. Eğer ül
kedeki sivil toplum örgütleriniz... Eğer, ülkedeki, seçimle değişim sağlayan kuruluşlarınızın yapılan 
seçimleri denetim altında, bağımsız hâkim denetimi altında yapılamıyorsa ve oradaki seçim kurulumuzun 
çalışması, işlevi bunu sağlamaya yeterli değilse, o ülkede demokrasiyi yerleştirmek mümkün değildir. 

Arkadaşlar, şimdi, hepiniz siyaset yapıyorsunuz, hepiniz illerde seçim kurullarını, ilçe seçim 
kurullarını görüyorsunuz. Kesinlikle, il seçim kurulu hâkimleri ve ilçe seçim kurulu hâkimleri bu işi 
tali görev olarak yapıyorlar. Seçim dönemleri geldiğinde; yani, iş başa düştü, yapalım -bir de seçim 
kurulu müdürü oluyor, genelde, her ilde, ilçede- haydi müdür, sen hazırla, ben imzalıyorum... Hiçbir 
hukukî uygulamayı, özümseyerek, kanıksayarak, bunun aslî görevleri olduğunu benimseyerek takip 
etmiyorlar. Bunun için, öncelikle, hiç değilse illerde, tamamen, seçim hukukuna ait müstakil hâkim
likler oluşturmamız lazım, bunların kadrolarını kurmamız lazım, Seçim Kanunumuzda -siz yapmaz
sınız; ama- bir gün yapılması lazım. Tamamen, partilere üye olmanın da, partilerin finansmanlarının 
da, partilerin her türlü faaliyetlerinin de o bağımsız seçim kurulu başkanlıklan tarafından mutlaka 
denetlenmesi lazım. İşte, Siyasî Partiler Yasamızda var; kişi partiye üye olmak istiyor, partiler kabul 
edip etmemekte serbest! Böyle bir şey olabilir mi?! Niye partiye müracaat etsin, kişi, gitsin seçim 
kuruluna "ben, şu partiye üye olmak istiyorum, o partinin hesabına aidatlarını da yatırdım" dediğinde, 
seçim kurulu partiye bildirsin, "bu, size üye olmak istiyor, kabul ediyor musunuz; etmiyorsanız, gerek
çeleriyle bana bildir" desin ve nihaî karan o versin. Kim veriyor; il başkanlan veriyor. Ne yapıyor il 
başkanları; kendi akraba, tarikatından oluşturduğu bir dar bölge siyaset anlayışıyla, siyaseti toplumla 
bütünleştirmiyor. Bugün, en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri, siyasetin toplumla örtüşememesi, 
siyasetin geniş halk yığınlan tarafından bizzat katılımının önlenmesi. Ondan sonra, siyasetçi hep ne 
yapılıyor; kötüleniyor, hep siyaset horlanıyor, hep siyasetçi sanki başka dünyanın insanı gibi gösteril
meye çalışılıyor. Bizzat halkın içinden, halkla bütünleşen bir siyasî yapıyı oluşturabilsek, bu tür şey
lerden de kurtulmuş oluruz; ama, bunun en temel koşulu, seçim kurullanmızı, demokratik işleyen ve 
bu işi kendine bihakkın hak edinen kurumlar haline getirmemizden geçiyor. 

Sayın Bakanım, hiç yeri değil; ama, telefonla söyledikleri için söylüyorum, bu kanunla da hiç 
ilgisi yok, Malatya'ya bir tane Gelir İdaresi Müdürü atamışlar. Seçim bölgem, biraz; bu da şart; yani, 
o bölgenin milletvekiliyim. Şimdi, her gün kamyoncu esnafına, taksici esnafına, dolmuşçu esnafına, 
sıradan; yani, geçimini zor sağlayan esnafa "bu beyannameler olmaz, siz çok kazanıyorsunuz, birer 
beyanname, ek beyanname daha vereceksiniz..." 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Her yerde öyle, her yerde. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Kimsin sen ya?! Kimsin sen kardeşim?! "Yok, geriye 

doğru beş yıllık defterlerinizi alırım, incelerim..." Ne demek bu, vatandaşı hırsızlıkla mı... İn-
celeyeceksen incele kardeşim, tehdit mi ediyorsun yani?! Tehdit mi ediyorsun yani vatandaşı?! İn
celemek, görevin; inceleyeceksen incelersin; ama, bunu tehdit etmeden incelersin. Yani, Malatyalı 
yüzde 51 oy verdi bu partiye, bu kadar esnafını ezdirtmeyin yani. Maliye Bakanı olsa çok daha iyi 
olurdu; ama, Sayın Bakanım, sizin de bu işlere duyarlılığınızı biliyorum, lütfen, bu adama haddini 
bildirin! Yani, yok öyle; esnaf, zaten burnundan soluyor, siftah yapamıyor; sen, bir de, tutacaksın, 
esnafı tehdit eder gibi, ek beyanname... Bilmem, ben bilirim, ben almayı bilirim, ben Kayseri'den 
geldim, şöyle yaptım... Nereden gelirsen gel, bey değil paşa olsan ne yazar kardeşim?! 
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Peki, hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde, Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerin

de konuştuğumuz yasa tasarısı, esas itibariyle, önü sonu, Yargıtaya 30 tane güvenlik görevlisi kad
rosu verilmesinden ibarettir. Bunun, esas itibariyle, çok fazla bir tartışılacak yanı da yoktur. Artan 
olaylar ve başkaca sebeplerden dolayı, Yargıtayın binalarının korunması, güvenliğinin sağlanabil
mesi açısından 30 tane güvenlik kadrosu istiyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda da bunu konuştuk; bunun itiraz edilecek bir yanı da yok. 
Dolayısıyla, oybirliğiyle önünüze gelmiş olan bir konu; herhalde biraz sonra da bu şekliyle çıkacak; 
ancak, burada, tabiatıyla, bu kürsü hür bir kürsüdür, kanun tasarısı üzerinde de konuşulur, o vesiley
le de konuşulur; buna bir itirazımız da olmaz; ancak, burada dile getirilen hususların olabildiğince 
doğru bilgiler olması lazım gelir. Biz de doğru bilgiyi veririz bize sorulduğunda, bu konuşmaların, 
burada, daha verimli, daha isabetli, daha gerçekçi olabilmesi açısından bu bilgileri veririz, ondan 
sonra tutanaklara da bu doğru bilgiler geçer. Onun için, şimdi, burada dile getirilen birkısım husus
lar var, onlarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. 

Bu, yargı bağımsızlığı konusu, yargının sorunları konusunu, böyle, perakende, yani, bilvesile 
üç beş cümle de yeri gelmişken söyleyelim tarzında konuştuğumuzda, fotoğrafın tümünü görme im
kânımız olmuyor. Şimdi, buna ne ölçüde cevap verelim ya da vermeyelim, işin esası da budur; ama, 
şunu bilmemiz lazım değerli arkadaşlar: Hepimiz siyaset yapıyoruz, ister muhalefet, ister iktidar 
olarak. Yani, siyasetçiyi, bu kadar, her şeyi kötü yapar, her şeyi yanlış yapar, takdirini her defasın
da kötü kullanır ve bir işi berbat eden insanlar topluluğu gibi algılanabilecek, bizi bu noktaya 
götürecek değerlendirmelerden kaçınmış olmamız lazım gelir diye düşünüyorum. Yani, burada 
siyaset yapan insanlar, bu çatının altında olan insanlar bu toplumun ortalamasıdır. Bizde ne fazlalık 
var, ne eksiklik varsa, benzerini toplumda da görme imkânı var. O nedenle, başka yerde de siyasetin 
müdahil olduğu birkısım alanları, Türkiye'de siyasetçilerin müdahale etmemesi ya da siyasetçilerin 
bu alanda söz sahibi olmaması tarzındaki bir düşünceyi demokrasiyle, seçilmiş insanların hak ve öz
gürlükleriyle bağdaştırmak mümkün değil. Onun için, ne olur, bu konulan konuşurken biraz daha... 
Eğer demokratik standartların yükseldiği ve her şeyin yerli yerine oturduğu ülkelere baktığımızda, 
Türkiye'deki birkısım uygulamaların istisnaî uygulamalar olmadığını, Batı'da da olduğunu çok 
rahatlıkla görebileceğiz. 

Bu safhada bu kadar söyleyeceğim; ama, isteniyorsa, gelin, şu yargının sorunlarını derli toplu 
bir konuşalım, elimizde ne bilgi var, ne belge var ve bizdeki hangi uygulamalar istisnaî, ayıp, günah, 
yanlış, yasa dışı, Anayasaya aykırı... 

Çünkü, bir şey söylüyoruz, tutanaklara geçiyor, farkında olmadan kurumları ve o kurumlar 
bünyesinde gece gündüz büyük bir fedakârlıkla görev yapan insanları da zan altında bırakıyoruz, 
sıkıntıya sokuyoruz. Ondan sonra da tereddütler meydana geliyor, kurumların itibarları zedeleniyor. 

Şimdi, bakınız, geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır başta olmak üzere bazı yerlerde, hepimizin 
tasvip etmediği, yürekten yaralandığı, ıstırap duyduğumuz, nefret duyduğumuz, tepki koyduğumuz 
olaylar meydana geldi. Şimdi, burada savcılar ne görev yaptı deniliyor... Arkadaşlar, bu haksızlık 
olur. O savcılar da, en az, burada, benimki kadar, konuşan arkadaşlarımız kadar bu ülkenin has
sasiyetlerini benimseyen, adı üzerinde, cumhuriyet savcılarıdır. Cumhuriyeti korumak, kollamak, 
ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamak noktasında elindeki yetkileri sonuna kadar kullanmak bu 
arkadaşlarımızın görevidir ve şundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın, münferit birkısım bu 
görevini yerine getirmeyenler olabilir, yanlış getirenler olabilir; ama, o bölgede görev yapan insan
ları hiçbir şey yapmadı konumuna getirir sokarsanız, fevkalade yanlış olur. 
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Eğer istiyorsanız soru önergesi olarak verin, isterseniz önümüzdeki hafta gündemdışı konuşma 
olarak getirin buraya, ben de o savcılıklardan sorayım, hangi tarihten diyorsanız, hangi konuda ne 
kadar dava açılmış, bunların hepsini buraya koyalım, eğer burada bir eksiklik varsa, diyelim ki, 
cumhuriyet savcıları görevlerini yapmadı; ama, gece gündüz, tabiri caizse, kelle koltukta görev 
yapan insanları, hiç görev yapmamış, hiçbir işlem yapmamış, hiçbir soruşturma yapmamış... Şim
di, bakınız, evvelki günler açıklandı, gazetelere de çıktı, son olaylar sebebiyle, işte, Diyarbakır'da 
şu kadar adam tutuklandı, burada bu kadar adam tutuklandı... Savcılar bu görevlerini yapmasa, 
hâkimin kendiliğinden tutuklama yetkisi var mı Sayın Sanbaş?! 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Belediye başkanları diyorum Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Yani, hiçbir hâkim, savcı tarafından talep 

edilmeden, dava önüne gelmeden, dosya önüne gelmeden, sokaktan geçen herhangi birisini, gel 
tutuklayayım deme imkânı var mı?! Bu kadar soruşturma yapmışlar; üstelik de, bunca sıkıntı 
içerisinde. Burada, hiç olmazsa, bir teşekkür edip, varsa, eksikliğini söylemek varken, bu insanları 
hiçbir şey yapmıyormuş durumuna düşürürsek, o takdirde de... Yani, marifet biraz da iltifata tabidir. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Bakan, belediye başkanları... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Ne olur, bir teşekkür cümlesini de burada 

ifade edelim. Ben teşekkür ediyorum. 
Ben, cumhuriyet savcılarının, eksiğiyle fazlasıyla, bu görevi layıkı veçhile yerine getirmeye 

çalıştığını, bunun çabası içerisinde olduğunu, böyle bir duygu içerisinde, sorumluluk duygusu 
içerisinde hareket ettiğini biliyorum ve ben buna inanıyorum; burada, huzurunuzda şahadet de 
ediyorum. Onun için, kendilerine de, huzurunuzda teşekkür ederim. 

Maliye Bakanlığıyla ilgili konu... Biraz sonra Sayın Bakan gelecek herhalde. Onun tasarısıdır. 
Vergi Dairesi Müdürüyle ilgili olarak ne söylenecekse, onu kendileri cevaplayabilirler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahısı adına, Sayın Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Sayın İsmet Atalay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 190 Sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinin Yargıtay Başkanlığına Ait 
Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, iktidara mensup bir milletvekili bu kürsüden konuştu. Sayın 
Bakanım da bazı konulara açıklık getirdi. Gerçekten, Anayasamıza göre kuvvetler ayrılığı esası 
kabul edilmiş, yasama, idare, yürütme ve yargı birbirinden tamamen ayrılmış durumdadır. Bu 
vesileyle, yargının bağımsız olması gerekir. 

Biraz evvel bir arkadaşım yine söyledi, Anayasanın bir hükmüne göre, "idarenin hiçbir eylem 
ve tasarrufu denetimi yargı denetimi dışında tutulamaz" deniyor; ama, idarenin yapmış olduğu, 
yürütmenin yapmış olduğu, almış olduğu bazı kararlar, Danıştayda, iktidara yönelik veyahut da ik
tidarın istediği doğrultuda çıkmayınca Sayın Başbakanın -iki günden beridir- Danıştayın almış ol
duğu kararlarla ilgili konuşmalannı, gerçekten, üzüntüyle karşılıyorum. Bir avukat olarak, bir 
hukukçu olarak, bir Başbakanın, yargıya mensup Danıştayın almış olduğu bir kararı basında tartış
ması "yargı, Danıştay bize mâni oluyor" gibi sözlerde bulunmasını, ifadelerde bulunmasını gerçek
ten yadırgıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, yargı bağımsızdır diyoruz. Biraz evvel arkadaşımız söyledi, yargıyı Yük
sek Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütüyor, bu da bunun bağımsızlığını gerektirir diyor; ama, Yük
sek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısına baktığımız zaman, o yapıda Yargıtaydan gelen üyeler 
vardır, Danıştaydan gelen üyeler vardır, o Kurulun başında da Adalet Bakanı vardır, Müsteşar var
dır. Yine, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun çalışmalarına bir göz attığımız zaman, hâkimler 
ve savcıların özlük işleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Teftiş Kurulu tamamen 
Adalet Bakanlığına bağlıdır. Şimdi, burada teftişi Adalet Bakanlığının yaptığı bir Yüksek Hâkimler 
Kurulu veyahut yargı mensubunun, sicilinin Adalet Bakanlığınca tutulduğu bir yargıcın bağımsız 
olduğundan söz etmemiz mümkün müdür arkadaşlar; yani, mümkün değildir bence; ama, şimdi, 
düşünün, Van'daki savcıyla ilgili soruşturma emrini kim verdi? Adalet Bakanı veriyor, Sayın Bakan 
veriyor. Yani, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu bağımsız bir kurul değil. Teftişi yapan Adalet 
Bakanlığı müfettişleri raporu kime takdim ediyor; Sayın Adalet Bakanına takdim ediyor. Sayın 
Adalet Bakanı gerek gördüğü zaman, o kurula o raporu sevk ediyor, havale ediyor, Kurul da, o rapor 
üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor ve ona göre soruşturmayı sonuçlandırıyor. 

Bizim dediğimiz, yani, yıllardan beri, ister iktidar olsun ister muhalefet olsun yargının bağımsızlığını 
savunan kişilerin yahut da düşünenlerin tek amacı vardır, hâkimler ve savcıların Adalet Bakanlığından ay
rı bağımsız bir kurumun üyeleri olmaları lazım, teftişlerinin o kurulca yapılması lazım, atamalarının o 
kurulca yapılması lazım, cezalandırılması gerekiyorsa yine o kurul tarafından cezalandırılmaları gerekir. 

Değerli arkadaşlar, hâkimler ve savcılar, gerçekten bugün Türkiye koşullarına baktığımız 
zaman, çok zor koşullarda görev yapmaktadırlar.Yani, o kadar zor ki, yani, kamuda tüm daireleri 
gezersiniz, Türkiye'nin her yerinde adliye binaları vardır, kapısından girdiğiniz zaman perişanları 
oynarlar, ödenek yoksulluğu vardır, doğru dürüst masası yoktur, bilgisayarı yoktur, daktilosu yok
tur; ama, zor şartlarda görev yapan bu arkadaşlarımızı, yargıçları da uluorta eleştirerek onların 
vermiş olduğu kararları saygıyla yerine getirmeden hareket etmenin doğru olmadığını 
düşünüyorum. Gerçekten, savcılar ve hâkimler güç şartlarda görev yapıyorlardır; her türlü takdire 
layıktırlar, bunları takdir etmek gerekir; ama, savcı ve hâkimlerin de yanlış yapmaları söz 
konusudur. Üstelik de, Adalet Bakanlığının başkanlığını yaptığı bu Yüksek Hâkimler ve Savcılar 
Kurulunun kendilerini denetleyeceği, atama korkusu olacağı düşünüldüğü zaman, siyasî etkiden 
bağımsız hareket etmelerini düşünmek de yanlıştır. Her zaman müdahale olabiliyor. 

Nitekim, kamuoyunda konuşuluyor; Başbakanın Danıştayla ilgili konuşmaları, Danıştaydaki üyeleri et
kilemez mi zannediyorsunuz; mutlaka etkileyecektir ve etkilememesi mümkün değildir, onlar da insandır. 

Biz, onun için diyoruz; yani, arkadaşımız söylüyor; ama, siyasetin dışında yargıya 
müdahalelerin önlenmesi gerekir, en kısa zamanda bunun halledilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın Adalet Bakanı biraz evvel konuştu. Değerli arkadaşlarım, ne dedi: Bu konuyu, müstakil, 
bağımsız getirelim, görüşelim. 

Sayın Bakan, yetki sizde. Siz, hâkimler ve savcılarla ilgili hangi tasarrufta bulunmak istiyor
sanız onu Meclise getirin, enine boyuna tartışalım, sonunda bir karara varalım. Dediğiniz gibi, 
burada, münferit olarak, herkes çıkıyor, orasından burasından, hâkimleri, savcıları eleştirebiliyor. 
Bazen haksızlık da yapılabiliyor, hâkimler de çalışma şevkini kaybedebiliyor. 

Benim düşüncem, Sayın Adalet Bakanına, gündemdışı bu konuda bir fırsat vermekten ziyade 
veyahut bir soruşturma, araştırma komisyonu kurulmadan önce, hâkimler ve savcılarla ilgili, eğer Sayın 
Bakanın düşündüğü bir konu varsa, bunların özlük durumlarını, bağımsızlıklarını iyileştirme konusun
da Meclise getirebileceği her tasarının arkasında olacağız, kendisine destek vereceğiz. İktidardaki 
veyahut da Bakanın, işte, getirin... Yetki sizde, siz getirin. Çoğunluğunuz da var, bize hiç ihtiyacınız 
olmadan, hâkimlerle, savcılarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah, 
önümüzdeki günlerde, Sayın Bakan, hâkimler ve savcılarla ilgili, bu konuda önemli bir tasarı hazırlar, 
getirir, bizi, bundan sonra, bu kürsülerden, hâkimler ve savcıların bağımsız olması gerekir gibi laflan 
etmekten yoksun bırakır. Bunu bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde getirir diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, konuşacak mısınız efendim? 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Peki. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını, toplantı yetersayısının aran

masını talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Kaydedelim arkadaşlarımızı: Sayın Haluk Koç, Sayın İzzet Çetin, Sayın Rasim Çakır, Sayın 

Halil Tiryaki, Sayın Mustafa Özyurt, Sayın Abdulkadir Ateş, Sayın Birgen Keleş, Sayın Oya Aras-
h, Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu, Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi, Sayın Mehmet Ali Ankan, Sayın 
Mehmet Parlakyiğit, Sayın Orhan Ziya Diren, Sayın Nejat Gencan, Sayın Mehmet Nuri Saygun, 
Sayın Nurettin Sözen, Sayın Tuncay Ercenk, Sayın Yüksel Çorbacıoğlu, Sayın Muharrem Kılıç, 
Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu. 

Yoklama isteğini yerine getireceğim. 
Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Sayın milletvekilleri, adlarını okuduğum sayın üyelerin elektronik cihaza girmemelerini rica 

ediyorum. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

3.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT 

BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere, ekli listede yer 

alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Yük
sel Çorbacıoğlu. 

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

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Öncelikle, son zamanlarda yurdumuzda meydana gelen terör olaylarından dolayı yaşadığımız 
büyük acıyı hepinizle paylaşmak istiyorum. Dün, 5 askerimiz şehit oldu, 1 polisimiz şehit oldu. 
Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 

Tabiî, olayın terör tarafını, terörist tarafını da değerlendirmek gerekirse, bu olaylar sırasında, 
özellikle, ölen çocuklarımıza da bir insan olarak, her insanın ölümüne karşı duyduğumuz acıyı, 
çocuklarımıza karşı da özellikle, duyduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama geçmeden önce, hem Sayın Bakanımıza hem de Adalet ve 
Kalkınma Partisinin Sözcüsü Sayın Özyolcu'ya bazı cevapları vermek isterim. 

Sayın Bakanımız, şöyle bir cümle kullandı: Siyasetçileri her şeyi kötü yapan, yanlış yapan 
kişiler olarak tanımlamak doğru değil; hem seçilmiş hem de demokrasiye uygun değildir, seçilmiş 
kişilere bu şekilde değerlendirme yapmamız doğru değil mealinde bir söz söyledi Sayın Bakanım, 
bildiğim kadanyla. 

Şimdi, biz, böyle demiyoruz. Burada, iki tane eksik var; onu tamamlayarak, aynı şeyi, söy
lediğimizi tekrar edeceğim. Biz, siyasetçileri değil bazı siyasetçileri; her şeyi kötü yapan değil, bazı 
şeyleri kötü yapan; yani, bazı siyasetçilerin bazı şeyleri kötü yaptığını söylüyoruz; bu, ortada, doğ
ru; birazdan bunun ispatını da yapacağım. 

Sayın Özyolcu ise, ne yazık ki, burada yeni bir tartışmaya neden olmuştur. Bir insanın 
ölümüne, üniversitenin genel sekreterinin ölümüne neden olan ve bir rektörün tutuklanmasına 
neden olan bu olaylarda, İktidar Partisi olarak hiçbir sorumluluğu üstlenmeyip, dönüp, muhalefete 
"siz, yargıya karışıyorsunuz" diye eleştiride bulunmuştur ve hatta -hukukçu olduğunu sanıyorum 
kendisinin- tıp adamı olarak bir değerlendirme yapmış, Sayın Yücel Aşkın'ın da "turp gibi" ol
duğunu söylemiştir. Oysaki, Sayın Yücel Aşkın'a, bu olaylardan sonra, koroner damarlanna stent 
takıldığını, kendisi bilmiyorsa, buradan hatırlatıyorum. Bu, o kadar basit bir şey değildir, bir insanın 
ölümüne neden olan bir olaydır ve sorumlusu, burada söylüyorum, her işi yüzüne gözüne bulaştıran 
İktidar Partisidir. Sadece bu yolsuzluğu değil, sadece buradaki, yargılamadaki hataları değil, siz, 
daha, en son zamanlardaki, bir Merkez Bankası Başkanının atamasını bile yüzünüze gözünüze 
bulaştırdınız, bir yığın işi bulaştırdığınız gibi. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayenizde. 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, lütfen... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Devam ediyorum Sayın Başkanım, cevap veriyorum. 
BAŞKAN-Lütfen... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Peki... 
Şimdi, değerli arkadaşlar... 
Yok; bende söyleyecek çok şey var da, zaman yetmeyecek. 
Şimdi, öncelikle, bu tasarıyla, Yargıtayın üç tane ana binası var, söyleyeyim onu, çalışma 

binası; ana merkez bina, ek bina ve eski TRT binası, Cumhuriyet Başsavcılığının kullandığı bina 
olarak. Bu üç binanın ve Yargıtaydaki çok önemli dosyaların... Hepsi çok önemlidir; ama, özellik
le, yani, terör olaylarına ilişkin vardır, yolsuzluklara ilişkin vardır, ticarî dosyalar vardır, siyasî dos
yalar vardır, çok önemli dosyalar vardır. Bütün bunların korunmasının daha güvenlikli bir şekilde 
sağlanması için, 30 kişilik daha bir kadronun ihdas edilmesi isteniyor bu tasarıyla ve biz, bu 
tasarının -zaten tek maddeliktir- tamamını, kayıtsız şartsız destekliyoruz, doğrudur. Ancak, yargının 
sorunlarıyla ilgili mutlaka bu bağlamda söylenmesi gereken şeyler var. 

Şimdi, Anayasanın başlangıç hükümlerini hepimiz biliyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır; 
yasama, yürütme, yargı kuvvetleri ayrıdır ve eşittir denir; ama, bu üç ayağın bir ayağı sakattır ve 
yargı eşit değildir, eşitsizdir. Yargı, yasama ve yürütmenin eşiti değildir, arkasındadır. Yargının 
içerisinde de üç organdan -üç ayaktan oluşur yargı; yargıç, savcılık makamı, savunma makamı 
olarak üç organdan oluşur- burada da bir ayak sakattır; o da, savunma makamı. 
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Şimdi, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tüm avukatların gününü kutluyorum; ama, ortada da 
bir sıkıntı var. 5 Nisan günü Barolar Birliği Başkanlığı ve bütün barolarımızın başkanlarının altına 
imza attığı bir deklarasyonla, Ceza Muhakemeleri Yasasında, biliyorsunuz, zorunlu müdafılikle il
gili alanı genişlettik; ama, bu çalışmalarla ilgili avukatlara, barolara para aktarmadığımız için, bu 
faaliyetlerin 9 Mayıstan sonra yürütülemeyeceğini Barolar Birliği deklare ediyor, 150 000 000 Yeni 
Türk Lirasını Adalet Bakanlığından veya hazineden Birlik talep ediyor. Bunun, bir an önce, yerine 
getirilmesi lazım. Eğer bunu getirirsek, Avukatlar Gününün kutlanmasının bir anlamı olacaktır. 

Bu vesileyle, bu hafta, biliyorsunuz, Emniyet Teşkilatımızın da 161 inci kuruluş yıldönümü. 
Emniyet Teşkilatımızın da haftalarını kutluyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, tabiî, yargı o kadar basit bir alan değil; ama, biri çıkıyor "yargıya 
güvenmiyorum" diyor, biri çıkıyor "yargıya güveniyorum" diyor; ama, aynı kişiler olay değiştiğin
de görüşleri de değiştiriyorlar. 

Şimdi, ben, özellikle Sayın Başbakanımızın, yurt dışında, mahkûm olduğu cezayla ilgili, bir 
şiir söylemekten dolayı mahkûm olduğu cezayla ilgili mağdur olduğunu "ben de hukuk mağ
duruyum" dediğini ve bu yargı tarafından mağdur edildiğini söylediğini gazetelerde okudum, yanın
da değildim, kulağımla duymadım. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sence neydi?! 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Şimdi, bir Başbakan, kendi yargısını, üstelik, yurt 

dışında şikâyet ediyor. Sayın Özyolcu da buraya gelmiş diyor ki: "Siz yargıya karışıyorsunuz, yar
gı sağlıklı yürüyor." Sağlıklı değil; tartışırız. Sayın Bakanımız da "yargıyı bu kadar örselemeyelim" 
diyor; ama, bu işi yapan biz değiliz Sayın Bakanım, Sayın Özyolcu, Sayın İktidar milletvekilleri; 
bunu yapan sizlersiniz, Sayın Başbakan. Yaptığı bir yığın gaflar, hatalar var... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Size göre!.. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bize göre değil. Ben, şimdi, burada okuyacağım; 

göreceksiniz. 
Biliyorsunuz, zamanım da fazla olmadığı için, artık, konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Son 

günün, bugünkü gazetelerin manşetini ben size okumak istiyorum: "Danıştaya rest çekti." "Baş
bakan, emekliye aynlan Danıştay Başkanı Çetinkaya'nın 'yargı kararlarını uygulamamak, Anayasa 
ihlalidir' sözlerine tepki gösterdi..." 

ALİM TUNÇ (Uşak) - İşiniz gücünüz gazete okumak. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Efendim, bunu söylemediyse, tekzip eder... 
... "Erdoğan, Danıştayda birçok engelle karşı karşıyayız. Ya bunu aşacağız ya da bunu an

layanla yürüyeceğiz." 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bu çok önemli bir kelime: "Ya bunu aşacağız ya da bunu anlayanla 

yürüyeceğiz." Ben, şimdi bunu anlamadım... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Anlayamazsın!.. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Ben anlayamam... 
Sayın Başbakanımız, Başbakan olduktan sonra bir şey söyledi, bir vücut dilinden bahsetti; 

acaba onu mu kastediyor?! İlginçtir, 161 inci yıldönümünü kutladığımız Emniyet Teşkilatımızın İs
tanbul İl Müdürü -tam bu haberin üstünde- o da diyor ki: "Polisimiz namuslu kişileri deşifre etmez." 

Şimdi, neresini düzelteceksin?! Bir kere, insanları namuslu namussuz diye siz niteleyemez-
siniz; ne hakkınız var, ne yetkiniz var, ne Ceza Yasasında böyle bir hüküm var. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Emniyet müdürü söyledi onu. 
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YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - ikincisi, siz, bunun açıklamasını da yapamazsınız. 
Ne tarafını düzelteceğim?! Ama, şimdi, iki haber üst üste gelince şu aklıma geldi: Acaba, Sayın 
Başbakanımız, Yargıtay Başkanlığına "bunu anlayanlarla yürüyeceğiz" derken, kastettiği bu tür an
layış mı? Hukukla bağdaşmayan, ama, Başbakanın vücut dilinden anlayan anlayışı... Bunu mu kas
tediyor? 

Bakın, değerli milletvekilleri... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Niyet okuyuculuğu mu yapıyorsunuz?! 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bakın, sayın milletvekilleri... 

ALÎM TUNÇ (Uşak) - Niyet okuyuculuğu... 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Danıştaym Başkanı, Başbakanın vücut diline göre 
hareket etmez, edemez. O, hukukun diline göre hareket eder. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sizin vücut dilinize göre... 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - O, adaletin diline göre hareket eder. Ha, eğer, bir in
sanın diline göre, bedenine göre hareket etmesi gerekirse, o zaman bir tek kişinin vücut diline göre 
hareket eder; o da, Mustafa Kemal Atatürk'ün vücut dilidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütün bu sorunların altında muhalefeti aramaya çalışmayın. Sözlerim, 
sürem de bitiyor zaten. 

Ben, Sayın Başbakanın bu hatalarını sizlerle paylaşmaktan çok da memnun değilim; ama, özel
likle bildiğim kadanyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum... 

BAŞKAN - Yok, şahsınız adına da söz talebiniz var; o sürenizi de ilave ediyorum. 

Buyurun. 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başbakanın danışmanları vardır, bürokratları vardır, elemanları vardır; ama, özellikle 
danışmanlarının Sayın Başbakanı da yanlış yönlendirdiğini, bilgilendirdiğini, bazı hatalara sebep 
olduğunu düşünüyorum ve bu konudaki değerlendirmelerin bazı Adalet ve Kalkınma Partisi millet
vekilleri tarafından yapıldığını da biliyorum. Bu konuda bir itirazınız yok sanıyorum. 

Şimdi, Sayın Başbakan, sadece sizin Başbakanınız değil; o, bizim de Başbakanımız. Onun yap
tığı hatanın bedelini sadece siz ödemiyorsunuz, biz de ödüyoruz. Onun için, biz, Başbakanın hata 
yapmasından çok da memnun değiliz. 

Değerli arkadaşlar, sözü şuraya getirmek istiyorum: Danıştaydan, yargıdan bahsettik. Danıştay 
Başkanıyla ilgili, Saym Başbakan, mahkeme kararlarının uygulanmasını problem olarak bu gazete 
haberinde söylüyor. Evet, bu Danıştay kararlarının hükümet tarafından, bürokrasi tarafından 
gereğinin yerine getirilmemesi çok büyük sorun. Ben kendi bölgemden size söyleyeyim. 

Karadeniz duble yolu yapımı nedeniyle ortada mahkeme karan varken -ortada mahkeme karan 
var- hiçbir işlem yapılamazken, işlem iptal edilmişken, sizin hükümetiniz tarafından sözlü talep ve 
beyanlarla, emirlerle mahkeme karan hiçe sayılarak işleme devam edilmiştir ve ne yazık ki, o böl
genin bütün güzelliği, sahili, çevre değerleri katledilmiştir. Bu, benim ilçemde, Artvin'in Arhavi İl
çesinde de yaşandı; Rize'nin Fındıklı, Ardeşen İlçesinde de yaşandı. 
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Şimdi, eğer ortada bir hukuk varsa, bu hukuk normlarını bu Meclis yapıyorsa, bunu da yargı 
uyguluyorsa, buna saygı göstermek zorundayız ve bu konuyla ilgili bir şeye daha dikkatinizi çek
mek istiyorum: Son zamanlarda duyduğum kadarıyla... Belki bilmezsiniz, Karadeniz sahiliyle ilgili 
kısa bir bilgi vereyim. Artvin'in Hopa İlçesi ile Gürcistan sının arası 16 kilometredir; buradaki dub
le yol yapımı bütün yollardan önce tamamlanmıştır; ancak, dağ, yamaç tarafındaki yol şeridi kul
lanılmamaktadır şevden dolayı. Şimdi bir şeyler duyuyoruz: "O yolu iptal edeceğiz, deniz tarafına 
iki şerit ekleyeceğiz..." Şimdi, oranın, denizin derinliği, o konuda benim bilgim var. Yapılacak iş 
yanlış; ama, bu bana neyi çağrıştınyor biliyor musunuz arkadaşlar, bakın, 16 kilometrelik yolun 
maliyetini size söyleyeceğim dudağınız uçuklayacak eğer teknik eleman varsa; 370 000 000 dolar. 
Birileri -Türkiye değil- dünya çapında zengin oldu o yoldan dolayı. 16 kilometre yol, 370 000 000 
dolar. Bu devlet, bu fakir vatandaş o kadar para ödedi buraya. Şimdi o yetmedi, yine birilerini zen
gin yapacağız, yine o güzelim... Bilmiyorsunuz Kemal Paşa ve Hopa İlçesinin sahillerini; bir gün 
olur, eğer imkân olursa, sizlere gösterme imkânım olursa gösteririm. Oralar katledilecek. Buradan 
uyanyorum. Sayın Başbakanımıza, Sayın Bayındırlık Bakanına ve tüm yetkililere ve sorumlulara 
söylüyorum: Sakın ola ki, oraya yeniden, 16 kilometrelik yere deniz dolgusu yapmayın. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - O hayaldir, böyle bir şey yok. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilim, yoktur. Ben bunu dün... Ben 

iki gün önce Sayın Bakanımıza ilettim bunu, kendisine söyledim, Karayollan Genel Müdürüyle de 
konuştum, 10 uncu Bölge Müdürüyle de konuştum; ama, ben size bir şey söyleyeyim -buradan, 
bunu boşuna söylemiyorum- yani, bu işin hukuk altyapısını yaparlar yani, deveden büyük fil vardır 
-yanlış anlamayın Kemalettin Bey- birileri gelir, onun gerekçesini, raporunu düzenler, getirir; on
dan sonra yapmak durumunda kalırsınız. Ben, bu hatayı, bugünden, şimdiden sizlere söylüyorum, 
uyarıyorum. Sakın ola ki bu hatayı yapmayalım; çünkü, bilin ki, bu ülkenin olanaklarının -anlatıl
ması çok kolay- her 3 lirasının, 1 lirası boş ve hatalı yatırıma gidiyor, 1 lirası çalınıyor, 1 lirası da 
doğru işe gidiyor. Bunu sakın unutmayın. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - O eskidendi. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Efendim, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanımıza... Umanm yanlış bir şey söylemedim Sayın Bakanım. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çorbacıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Tekirdağ Millet

vekili Sayın Mehmet Nuri Saygun; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkanım, değerli mil

letvekili arkadaşlanm; az evvel Bakanımızın da söylediği gibi, Yargıtayın daha sağlıklı korunmasını 
temin etmek amacıyla 30 tane ek güvenlik personeli ihdasına ilişkin bir kanun ve bu kanunda, biz
ler, maddelerde konuşma ihtiyacı duyuyoruz. 

Efendim, olay sadece Yargıtaya 30 tane güvenlik personelinin alınması olsaydı, zaten yasayı 
bu yönüyle desteklediğimiz için, herhangi bir konuşmaya ihtiyaç duyulmazdı; ama, Türkiye'de, son 
dönemde Yargıtayın koruma altına alınmasının gerekçesini ve yaşadığımız sıkıntıları göz önüne al
dığımızda, hassas bir pozisyonda olduğumuzu ve bazı şeyleri ifade etmemiz gerektiğini görüyoruz. 
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Bir de, tabiî, bu arada, parantez içinde bir şey söylemek istiyorum: Doğrudur, Yargıtayda 
çalışan değerli yargıçlarımızı, savcılarımızı korumak bizim görevimizdir, bu koruma tedbirlerini al
mak bizim görevimizdir; ama, biz, sadece olaya fiilî koruma açısından bakarsak, Yargıtaym bir 
müddettir -aslında kendisine baskı kurma imkânı olan kurum ve kuruluşlar tarafından- kaldığı bas
kılardan korumaya yönelik daha ciddî, daha tutarlı, daha sağlıklı bir tedbir anlayışını sergilemeye 
çalışırsak ve yürütme olarak da, bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirir, sadece Yargıtayı 
değil, bu ülkede yargı erkini en sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye çalışan yargı mensuplarının 
tümü üzerindeki çeşitli vesilelerle yaratılmış baskılardan ve etkileyici eylemlerden onları muaf 
kılabilirsek, onları ayrı tutabilirsek, yargıçlarımızı ve savcılarımızı daha bağımsız çalışır hale 
getirebilirsek, bu çıkarmayı planladığımız kanundan daha önemli, daha ciddî, daha tutarlı bir güven
lik işletmesini yaratmış oluruz diye düşünüyorum. 

Efendim, az evvel, Sayın Bakanım, Türkiye Barolar Birliğinden gelen taleplerle ilgili bir açık
lamada bulundu. Ben, Tekirdağ Milletvekiliyim. Yirmiyedi yirmisekiz sene avukatlık mesleğini ic
ra ettim. Milletvekili olurken, hepimizin olduğu gibi, doğaldır ki, kendi birikimlerimizi, kendi tec
rübelerimizi, siyasî tercihlerimizi, toplumla olan ilişkilerimizi, koyduğumuz emeği, hepsini üst üs
te koyarak milletvekilliğine ulaştığımızı kabul ediyoruz. Bu, hepimiz için geçerli; ama, bir şey daha 
var sanıyorum, hepimizin mesleğiyle ilgili. Ben, mensubu bulunduğum Tekirdağ Barosunun ve 
dolayısıyla, Türkiye'deki tüm avukatların ve hukuk camiasının bana vermiş olduğu bilgi, birikim, 
tecrübe ve mücadele gücünü yadsıma şansına sahip değilim. Hukukçu kimliğim, benim bugün 
burada olmamın önde gelen nedenlerinden biridir. Bu vesileyle, bir gün gecikmeyle de olsa, Tekir
dağ Barosunun ve Türkiye'deki tüm avukat arkadaşlarımın, meslektaşlarımın Avukatlar Gününü 
kutlamak istiyorum. 

Gönül isterdi ki, avukatlar, isteklerine yargı sistemi içinde sahip olabilsinler; ama, az evvel söy
lenen rakamlara baktığımızda, Türkiye'de, Türkiye Barolar Birliğinin -son yasal değişikliklerle-
daha farklı kesimlere kamu adına avukatlık hizmeti sunma gerekliliği doğdu. Bu gerekliliğin kar
şısında da, Bakanlıktan alınan bir ödenekle, bu hizmeti sunan avukatlara bir ücret ödeniyor, yüksek 
bir ücret olmasa da ödeniyor ve Türkiye'de 17 000 avukat var arkadaşlarım, 17 000 avukat bu kamu 
hizmetini yürütüyor. Fakat, 2005'in daha üçüncü ayı biterken, Maliye Bakanlığının bu konuda 
hazırlamış olduğu ve Barolar Birliğine ulaştırmış olduğu para bitti. Bundan sonrası için, artık, 
yapılacak olan bir ödeme söz konusu değil gibi görünüyordu. Az evvel Bakanımız açıkladı bir 14 
trilyon paranın ulaştığını ve bundan sonra, Maliye Bakanlığının, eğer barolar bu harcamaları tevsik 
ederlerse, tekrar ödeme yapacağı yönünde bir ifadede bulunuldu. 

Ben, geçmişte baro başkanlığı yaptım. Baro başkanlığı yaptığım dönemde, bize, bakanlıktan, 
bu ve benzeri ödemeler avans yoluyla geliyordu ve biz, o sene içinde muhtemel harcamaları yerine 
getiriyorduk, ertesi seneye kalıyordu veya kalmıyordu. Bugün, içinde bulunduğumuz koşulda, üç 
ayda tükenen paradan sonra, bizim, baroların bu işi belgelendirmesi çok zor olacaktır. Bu nedenle, 
aynı sistemin -eğer mevzuat elveriyorsa- uygulanmasının, gerek barolar gerek Maliye Bakanlığı 
gerek Adalet Teşkilatı adına doğru olacağına inanıyorum. 

Efendim, bu arada, maddî konularla ilgili -söz almışken- bir hususa değinmeden geçmek de is
temiyorum. Şimdi, Türkiye'de, adliye teşkilatına ayrılan bütçe payının, son yıllarda pek bir artış gör
mediği ve onbeş yıllık ortalamasına baktığımızda da, yüzde 1 civarında bir rakamı kapsadığı görül
mektedir. Ülkelerin uygarlıkları, ülkelerin gelişmişlikleri, bağımsızlıkları ve demokrasiye olan 
yakınlıkları, demokrasiye olan saygınlıkları, hukuk devleti olunmadığı müddetçe, ne yazık ki, orası 
burası örsemiş, yüksünmüş, yara almış şekil alıyor. 
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Şimdi, Türkiye'de, hukuk devletini üstün kılmak için alınması gereken tedbirler var. Bu tedbir
lerin bir bölümünü, üç sene zarfında, biz, burada, dönem dönem ortak fikirleri paylaştığımız 
yasalarla yerine getirmeye çalıştık. Ancak, eksik kalan bir husus var arkadaşlarım: Eğer bir yapılan
manın ekonomik imkânlarını sağlayamazsanız, o camiada, o yapıda, arzulanan basan, birikim ve 
sonucu yakalamak mümkün olmaz. 

Şimdi dönelim yargımıza, yargıçlanmıza, savcılarımıza bir bakalım. Türkiye'de çalışan sek
törün tümü göz önüne alındığında -evet, tümü adına bir şey söyleyebiliriz- hak ettikleri ücretler, al-
dıklan bedeller yeterli değil. Bunu artırmak gerekir; devletin ekonomik kaynaklarının elverdiği öl
çüde artırmak gerekir; ama, gene de, artırmak için bir gayret sarf etmek gerekir. 

Şimdi, Türkiye'de kuvvetler aynlığı prensibi uygulanıyor; yasama, yürütme, yargı ve biz bunun 
üçünü eşdeğerli algılıyoruz; ama, üçünü eşdeğerli algılarken, yasama ve yürütmenin -ki, buna ben de 
dahilim- elindeki pozisyona baktığımızda, kanun çıkarmak ve tasarrufta bulunmak hak ve yetkisi bu 
iki kuvvette. Biraz yetki aşılarak da, yargının statüsünü, sosyal haklannı, ekonomik haklannı, diğer 
çalışanlarla birlikte, özel bir yasa yapmadan, bir bütün olarak değerlendiriyoruz ve yürütüyoruz. 

Şimdi, mademki yargı üçüncü bir erk, mademki yargı kuvvetler aynlığı prensibinin üç ayağın
dan bir tanesi, o halde, yargının da, özel bir yasayla bu ve benzeri haklardan istifade eder, yararlanır 
veya şekillendirilir hale getirilmesi gerekir. 

Bu arada, yargıçlanmızdan, savcılarımızdan ve avukatlarımızdan söz etmişken, daha önceki 
konuşmalarımda da birkaç kez ifade etmiştim, bir hususu dile getirmeden geçmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, adliye camiasının içerisinde çok cefakâr, düşünebildiğinizden çok daha zor 
koşullarda hizmet veren bir personel var; adliye çalışanlan. Bu çalışanlann ekonomik imkânlan, mev
cut, Türkiye'deki çalışanlara tanınan haklann hiçbirinin üstünde olmadığı gibi, olabildiğince altında. 
Oysaki çalışma tempolanna bakarsanız, inanılmaz!.. Hatta, bu çalışanlann tempolannda bir şey daha 
var değerli arkadaşlanm; adliye teşkilatlannın yeterince ekonomik kaynaklan olmadığı için -bunca yıl 
bu mesleği sürdürürken çok şahit olduğum bir şey; efendim, yer yer kalem, kâğıt ve benzeri ihtiyaç
lar doğar- bu kaynak yaratılamaz ve adliyede o düşük maaşla çalışan o personel, adliyede işi olan in
sanlardan rica minnet, adliyenin çalışmasını temin etmek adına, kâğıt, kalem, karbon -şimdi karbon 
bitti, bilgisayar başladı ama- ve benzeri malzemeleri temin etme yoluna giderler. Herhalde bizim ül
kemizin dışında, hiçbir ülkede, adliye dünyasında, adalet dünyasında böyle bir uygulama yoktur. Şim
di, bu kadar emek koyan bir camiaya biraz daha destek sunmak doğru olur diye düşünüyorum. 

Şimdi, Yargıtaya 30 güvenlik görevlisi verilecek. Size, bu hususta, Yargıtayla ilgili tüm Tür
kiye'deki hâkimleri ve savcılan da kapsar nitelikte bir şey söylemek istiyorum. Efendim, 2005 yılın
da Yargıtaya gelen dosya sayısı 472 300, biriken dosyalarla, daha önceden gelen dosyalarla toplam 
dosya sayısı 724 477. Değerli milletvekilleri, bu, inanılmaz bir dosyadır ve bu, tamamı 250 yüksek 
yargıçtan oluşan 32 Yargıtay dairesinde çözüm bekleyen dosyalar. İnanılmaz bir çalışma, inanılmaz 
bir emek var ve bunu, "geciken adalet mağduriyete neden oluyor" diye, olabildiğince, bir an önce 
bitirmeye çalışan bir yüksek yargıç kadromuz var. Az evvel de söylediğim gibi, bu yüksek yargıç 
kadromuzu, sadece güvenlik açısından değil, sair haklardan da, koydukları emeğin karşılığı olan 
gerek maddî gerek sosyal imkânlan sağlamak suretiyle tatmin etmeliyiz. Onlann, daha huzurlu, 
daha sağlıklı, daha mutlu çalışmaları için onlara bu imkânları sunmalıyız diye düşünüyorum. 

Yine, bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim, Türkiye'de illerde, ilçelerde adliye binalarımız 
var; yani, içinizde hukukçu arkadaşlanm olduğu gibi, en azından adliyede geçmişte işi olmuş ve git
miş arkadaşlarım var. Ülke dışında, hukuk devletinin üstünlüğünün kabul edildiği ülkelere gidip 
baktığımızda bir şey görüyoruz: Yargı, yargıya yakışır binalarda yapılıyor ve buralarda, çok daha 
sağlıklı, çok daha düzgün yargılama yapılıyor; insanlann, yargıya ihtiyacı düşen insanlann yargıya 
saygı duymalarının önü açılıyor. Ama, ne yazık ki, bizim ülkemizde -tek tük yapılan birkaç çalış
manın dışında- yargı, kendine yakışır bir bina malzemesine sahip değil. Ben, kendi yöremden ör-
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nek vereyim: Çoğu yerde, çoğu ilçemizde derme çatma, hatta ve hatta pasajdan bozma kiralık yer
lerde adlî teşkilatlar görevlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi, kuvvetler ayrılığının üç erki 
diyoruz; ikisini hak ettikleri ölçüde tutmaya çalışıyoruz; ama, bir tanesine üvey evlat muamelesi 
yapıyoruz. Bu, doğru bir anlayış değil. Bunu söylerken bugünün hükümetine serzenişte bulun
muyorum; yani, bu, sadece şu üç senenin sonucu değil. Ama, bu, uzun yıllardır bu şekliyle gidiyor. 
Şimdi, dünyada, demokratikleşmenin her gün biraz daha arttığı bir süreçte, demokratikleşme çalış
malarının önde tutulduğu bir süreçte yargıya ve hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız varsa, bizim de, 
onlara, onların ihtiyacı olan şeyleri vermemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, bir hususu ifade etmeden geçemeyeceğim: Şimdi, bugün görüş
tüğümüz şu 30 tane güvenlik personeline kadro ihdasıyla ilgili yasa için Yargıtay dan Bakanlığa bir 
talep gelir -çeşitli kurumlardan zaten bu yolda bir talepler gelir- üstünde de pozisyonuna göre 
"ivedi" yazar veyahut bir şey yazmaz. Bizim, bu konuda, Yargıtay Başkanlığının yolladığı talep 
"ivedilikli" şeklinde; yani, öncelik isteyen, çabuk çözüm isteyen bir talep. Talebin geliş tarihi 19 
Ağustos 2005. Aradan sekiz ayı aşkın bir süre geçmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saygun, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Sayın Başkanım, sanıyorum şahsım adına da... 
BAŞKAN - 15 dakikalık süreniz doldu efendim, vermiştim. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Tamam Başkanım. 
.. .bu ivediliği, biz, ne yazık ki, yanlış algılamışız, bugüne kadar kalmış. Diyeceksiniz ki "çok iş 

yapıyoruz, geceleri çalışıyoruz." Doğrudur, geceleri de çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz; 
ama, bakın, şunu söylemeden geçmeyeyim: Çok fazla tekrar yapıyoruz. Neden; çünkü, bizim bütün 
ısrarlarımıza rağmen, inadına "biz iktidardayız, bizim dediğimiz olur" diye, ısrarla, getirdiğiniz 
yasalan -burada "yapmayın, bu yanlış" diyoruz, uyarı görevimizi, muhalefet görevimizi yerine 
getiriyoruz; olmuyor- çıkarıyorsunuz. Belli bir süre sonra, ya Cumhurbaşkanından dönüyor ya 
Anayasa Mahkemesinden dönüyor. Oturuyoruz bir daha tekrar yapıyoruz, bir daha tekrar yapıyoruz. 
Bugün bir yasa gelecek, üçüncü tekrarımız; umarım, artık, dördüncü tekrar olmaz diye düşünüyorum. 

Bu arada da -son sözüm Başkanım, kapatıyorum- bugün Adalet ve Kalkınma Partisi konuş
macısı olarak bu kürsüye gelen Halil Ozyolcu arkadaşımın yaptığı konuşmaları, gerek Cumhuriyet 
Halk Partisine yönelik söylemleri itibariyle gerekse bu kürsüdeki tavır ve davranışı itibariyle, bir 
milletvekili arkadaşı olarak, doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Biz, burada görevlerimizi 
ifa etmeye ve yasama görevimizi en olabildiğince iyi halde sürdürmek amacıyla geldik. Birbirimizi 
karalayarak, birbirimizi kırarak veyahut kendi bilgi ve birikimimiz olmadığı sahalarda, burada, hak
kımız olmayarak, profesörlük yapmak gibi bir yetki ve imkânımız olduğuna inanmıyorum. 

Bütün bu söylediklerimize rağmen, bu yasayı destekliyoruz, bu yasanın yanındayız. 30 güven
lik personelinin de Yargıtaya hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saygun. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu. 
Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
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FERİDUN AYVAZOGLU (Çorum) - Grup adına da olması lazım. 
BAŞKAN - Grup adına burada bir talep yok. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Grup adına var efendim, Feridun Ayvazoğlu... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Eksikse göndeririz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bize intikal etmiş bir şey yok da, Sayın Grup Başkanvekiliniz yeni ifade etti. Prob

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

vekilleri; 1075 sıra sayılı Tasarıyı görüşüyoruz. Bu tasarının özü, yüksek mahkeme olarak -
Anayasamızın 154 üncü maddesinde yer alan- Yargıtaya 30 güvenlik görevlisi kadrosunun alın
masıyla ilgili. Şu ana kadar 28 kadroyla koruması yapıldığı anlaşılan Yargıtayımızın, 30 güvenlik 
görevlisiyle daha bu korumanın devam edeceği şeklinde. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, yaşadığımız günlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve 
üyeleri olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizi yakından ilgilendirmesi gereken olayları 
yaşadığını görmekteyiz. Bu olaylara şöyle bir baktığımızda, sadece düne baktığımızda, acı gerçek
leri bir kez daha görmekten hepimiz üzüntü duyuyoruz, yüreğimiz yanıyor. Dün, 5 askerimiz şehit 
oldu, 1 polisimiz şehit oldu, onlarca güvenlik görevlisi yaralandı, onlarca ocak söndü, onlarca ateş 
düştü. "Ateş düştüğü yeri yakar" şeklinde basınımızda yer alan haberlere baktığımızda, bu sözün 
sahiplerinin, sadece ve sadece ateşin düştüğü yerin sahipleri, eşleri, akrabaları, çocukları ol
madığını, bunun yanı sıra, bundan sorumlu olan, bu ülkeyi üçbuçuk yıldır tek başına yürütmekte 
olan Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının Sayın Genel Başkanı, Sayın Başbakanın da söylemiş ol
ması, bir nebze olsun hepimizin yüreğine güya su serpmekte. Ama, bir bakıyoruz ki, ortada, bugüne 
kadar yaşanan olayları, adını terör olarak söylemekten kaçınan Sayın Başbakanın bu sözlerini bir 
tarafa bırakmak suretiyle, ülkede her şeyin gerçekten yerli yerinde olduğu, terörle ilgili olayların 
değerlendirilmesinde birkaç çetenin bu işi yaptığını bahsetmek suretiyle de, olayı ne derece hafif al
dığından dolayı da üzüntü duymaktayız. 

Dün yaşadığımız ve mensubu olmaktan onur duyduğum 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle 
Çorum Barosundaki bütün meslektaşlarımın ve Türkiye'de görev yapan bütün meslektaşlarımın 
Avukatlar Gününü, bu camiada, bu çatının altında kutlamaktan dolayı gerçekten onur duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Yine, dün ve bu hafta sonuna kadar devam etmekte olan polis teşkilatımızın 161 inci yılı nedeniy
le de, bütün polis camiasının çalışanlarını yürekten kutluyorum. Bugüne kadar yapmış oldukları -diğer 
güvenlik görevlerimizle birlikte çalıştıkları- bu görevlerinde de kendilerine basanlar diliyorum. 

Yine, dün Askerî Yargıtayımızın kuruluş yıldönümüydü, bütün çalışanlarını yürekten kutluyorum. 
Aynı şekilde, cumhuriyet döneminden bugüne kadar, özgürce, tarafsızca basın görevini yürüt

mekte olan Anadolu Ajansının da kuruluş yıldönümüydü; yine, çalışanlarını yürekten kutluyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bugün görüşmekte olduğumuz ve az önce belirtmiş olduğum tasarının 

özüne bakıldığında "yargı" kelimesi geçiyor "yargı" ibaresi geçiyor. Elbette, yargı denildiğinde, 
Anayasamızda yer alan ve "kuvvetler ayrılığı" adı altında 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde hüküm 
altına alınmış bulunan yargının, 9 uncu madde itibariyle, elbette, Türk Milleti adına görev yapan 
bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirileceği hükmünü hepimiz bilmekteyiz ve yine, yargı 
dediğimizde, bu camianın yargı mensupları olarak, yargıçların, cumhuriyet savcılarının, adliye per
sonelinden cezaevi personeline kadar tek tek sayıldığında, her birinin, malî ve özlük haklarıyla il
gili sorunlarını, sosyal güvenlikle ilgili sorunlarını, elbette, bu tür tasanlar geldiğinde, görüşmekten 
ve konuşmaktan öte çaremiz de herhalde bulunmuyor. 
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Sayın Bakanımızın belirtmiş olduğu gibi, bununla ilgili görüşler, bununla ilgili temel çözüm 
yollarının ne olması gerektiği noktasında eğer öneriler varsa, tasanlar varsa, getirilir, konuşulur 
demiş olması, hepimizi elbette düşündürür, hepimize büyük görevler düşer; ama, en büyük görevin 
de, bu ülkeyi üçbuçuk yıldan beri tek başına yürütmekte olan, iktidann sahibi olan Adalet ve Kal
kınma Partisinin elemanlarıdır, mensuplandır, Sayın Bakanımızdır, hükümet yetkilileridir, Sayın 
Başbakandır. 

Değerli arkadaşlanm, gerçekten, mensuplann bu tür sorunlarıyla birlikte, bu yargıdaki sorun-
lann başka neler olabildiği noktasında, bu kürsüden defalarca anlatmaya çalıştığımız sorunları tek 
tek sıralasak, bu konuşmaların ve sürelerin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak, çok önemli ve 
ciddî sorunların yaşanmakta olduğunu ve hepimizi ilgilendirdiğini de her gün görmekteyiz ve 
yaşamaktayız. Bunların başında, hepimizin bildiği gibi, hepimizi yakından ilgilendirdiği gibi, yar
gıyla ilgili, bir cumhuriyet savcısının yapmış olduğu soruşturmanın Van'dan Ankara'ya kadar nasıl 
ulaştığını, ulaştırıldığını gözlemlediğimizde şu gerçeği bugün gördük: Biz, hep burada, Anayasanın 
159 uncu maddesindeki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değiştirilmediği sürece 
mahkemelerin bağımsızlığından bahsetmenin mümkün olmadığını söyledik. Sayın Bakanımız, 
buna cevaben de olsa, başka şekilde bu tür eleştirilere cevaben de olsa, vermiş olduğu cevaplarda 
şunu söylüyor: "Siyasetçiyi, bu kadar da kendi kendimize haksızlık ederek rencide etmeyelim." 
JBizim amacımız, siyasetçileri, burada bulunan değerli milletvekili arkadaşlarımızı, millet adına 
görev yapan milletvekillerimizi rencide etmek değildir; ama, bu yapı, bu şekilde olduğu sürece... 
Sayın Adalet Bakanımızın da bundan rahatsız olduğunu bugünkü gazete haberlerinden öğrendik. 
Van'da görev yapan Sayın Kuvvet Komutanıyla ilgili bir ihbarı yazan Sayın Sarıkaya'nın, Sayın 
Savcının hakkındaki soruşturmanın müfettişler tarafından bitirilmesinden sonra gelen evrakların 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal ettirildiğini; ancak, bunun toplantısına Sayın Adalet 
Bakanımız, katılmayacağını söylemek suretiyle... Bir kez daha oturup, hepimizin düşünmesi lazım. 
Katılmama sebebi Sayın Bakanımızın inceliğidir; ama, görülüyor ki, böyle bir toplantıya Sayın 
Bakan katıldığı takdirde, bundan sonra da, acabalarla -soru işaretini her zaman yanı başında 
bulunabilecek- bir soruşturma kararının çıkabileceği endişesini üzerinde taşımamak için böyle 
yapıyor. 

Sayın Bakanımız bu hassasiyeti gösteriyor. Peki, yarın öbür gün başka iktidarlar geldiğinde, 
aynı hassasiyetin aynı bakan veya başka bakanlar tarafından gösterilip gösterilmeyeceği hususun
daki endişelerimizin ne derece haklı olduğu ortaya çıkmıyor mu Sayın Bakanım. Biz, kişilerin veya 
yetkililerin bu husustaki çalışmalannı bir an için bir tarafa bırakıp, objektif davranacaklannı kabul 
edelim; ama, çözümün, sistemin yanlışlığını ortaya koymak suretiyle çözülebileceğini ve bu 
sorunun o şekilde aşılabileceğini her zaman ifade ettik, bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, elbette, bugün görüşmekte olduğumuz -Yargıtaya 30 güvenlik görevlisinin 
alınmasına ilişkin, kadronun ihdasına ilişkin olmak üzere- bu tasarı bize neyi gösteriyor. Aylardan 
beri, özellikle son günlerde meydana gelen terör olayları, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Par
tisinin İktidarının acizliğini gösteriyor mu göstermiyor mu; bunu bir soru işareti olarak koy
duğumuzda, hemen yanı başında bir acizlik olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay, bir asra yakındır bu ülkede görev yapan yüksek mahkemedir. 
Şimdiye kadar Yargıtayımızın görev yaptığı yer mi değişti, mekânı mı değişti; bunların hiçbirisi 
değişmedi. Peki, neden böyle bir ihtiyaç duyuldu da Yargıtayımızın şimdiye kadarki yüksek yargıç
ları, başkanları, Yüce Divanda Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Başsavcısı eğer 
korunamadı ise, bundan sonra 30 tane güvenlik görevlisiyle mi korunma altına alınacak?!. 
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O nedenle, oturup düşünmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Korkarız ki, endişe ederiz ki, 
bugün Yargıtaydaki bu görevlerin ne derece ciddî ve önemli olduğunu bahsetmek suretiyle, bu 
tasarının gerekçelerinde yer almasının, yarın öbür gün, bunlar yetmeyecek efendim, her mah
kemenin yargıçlarına ve savcılarına ve mahkemelerin binalarının korunmasıyla ilgili olmak üzere, 
her gün yeni yeni kadro ihdası zorunlu olacak demektir. Halbuki, biz, canlarını siparane bir şekilde 
ortaya koyan güvenlik görevlilerimizin şimdiye kadarki sorunlarını çözebilseydik, polislerin sorun
larını bu aşamalara kadar çözebilseydik, Yargıtayımızın şu andaki korunmaya muhtaç olduğu 
durumuna gelir miydik; elbette gelmezdik. 

Bir diğer konu, az önce belirtmiş olduğumuz görev sisteminden dolayı kaynaklandığını da or
taya koyuyor değerli arkadaşlanm. Korkanz ki, bu gidişle her bir kamu görevlisinin yanı başına bir 
güvenlik görevlisi de eklemek demektir bunun gidişatı. Bunun gidişatı da, Adalet ve Kalkınma Par
tisinin bir kez daha ülkeyi terörizmden kurtarmayı bir tarafa bırakalım, insanlann birinci derecede 
hak ve hukuku olan can ve mal güvenliklerini sağlayamıyor anlayışını kendi eliyle ispat etmesidir. 
Böyle bir acizliğin bundan sonra ne kadar devam edeceği hususunda bütün vatandaşlanmızın 
kafasında çok büyük endişeler vardır. Bu endişeleri nasıl gidereceğiz?! 

Buradan, Ankara'dan tayini çıkan, ilk kez kamu görevlisi olarak doğuya, güneydoğuya giden 
kamu görevlilerinin can güvenlikleri için, bırakınız oraya gönderilenleri, Ankara'nın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çevresinde bulunan bir yüksek mahkemenin korunması eğer bu kadar acil 
hale geldiyse, Adalet ve Kalkınma Partisinin, Sayın Başbakanın oturup düşünmesi lazım; bir yer
lerde yanlışlık var, bir yerlerde eksiklik var, bir yerlerde acizlik var diye oturup düşünmesi lazım. 

Sayın Başbakan dünkü beyanatlarında şunu ifade ediyor; Danıştayın, yüksek mahkemelerden 
biri olan Danıştayın vermiş olduğu Yusufeli Barajıyla ilgili ihalenin yürütülmesinin durdurulmasına 
karar verilmesini eleştiriyor ve şu şekilde bir değerlendirme yapıyor: Anayasamızdaki kuvvetler 
ayrılığından bahsediyor. Doğrudur Sayın Başbakan, Anayasamızda kuvvetler aynlığı vardır; 
yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı vardır; ama, hiçbirinin birbirine, görevine müdahale et
mesi gibi de bir görev yoktur. Bu, hiçbir kimsenin görevi değildir. Eğer böyle bir görev olursa, bu 
üç kuvvetten biri bir diğeriyle birleşmeye çalışırsa, birleştirilmeye çalışılırsa bunun adı demokrasi 
olmaz, bunun adı başka bir rejim olur. Bunu, sizler, siz Sayın Başbakan olarak, Adalet ve Kalkın
ma Partisinin değerli milletvekilleri olarak çok rahat bilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir anlayışla biz nereye kadar gideceğiz, böyle bir anlayışla biz neyi 
çözeceğiz?! Eğer bu anlayış devam ederse, doğuda ve güneydoğuda meydana gelen terörle ilgili, 
terörün uzantılannın İmralı'dan Kandilli'ye kadar devam ettiğini hâlâ ve hâlâ görmezden gelerek 
"birkaç çapulcunun işi" diyen, rahmetlinin birisinin dediği gibi, buna benzer bir anlayışla "birkaç 
tane çetenin işidir bu" deyip, bu şekilde çözüm bulabilmenin mümkün olmadığını hepimiz çok çok 
iyi bilmek zorundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Eğer bizler bilmezsek, eğer şu anda bu ülkeyi üçbuçuk 

yıldır tek başına iktidarla yürüten, götüren ve yetmiş milyon insanın, can ve mal güvenliğiyle 
beraber, geleceğinden, her zaman kendisinin sorumlu olduğu bu iktidara, bu milletimiz hesabını 
sorar ve soracaktır. Bundan kimse kaçmasın, kaçınmasın, kimse korkmasın. 
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Sayın Başbakanın ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekillerinin, bazı 
temsilcilerinin söylediği gibi, biz demokrasiden vazgeçemeyiz. Demokrasiden ve özgürlükten vaz
geçmek adına, terörle mücadeleyi, eğer, eşanlamda getirmeye çalışırsanız, demokrasi ve özgürlük
le beraber terör de olmak zorundadır, gibi ters bir mantığı da kabul etmiş olursunuz ki, böyle bir an
layışı hiç kimse kabul edemez. Demokrasiyi ve özgürlüğü en fazla isteyen, bu ülkedeki demokrasiyi 
ve cumhuriyeti kimin kurduğunu, kimlerin kurduğunu, bunun temelinde, Cumhuriyet Halk Par
tisinin, Kuvayi MiUiyenin ruhunun olduğunu herkes biliyor, tarih kitapları biliyor; tarih biliyor, 
tarihte yazılan, altın harflerle, silinemeyecek şekildeki bu yazılar, her zaman, hepimizin hafızasındadır; 
bunu kabul etmek zorundayız. Bizler, demokrasiyi ve özgürlüğü kabul edeceğiz, demokrasinin ve öz
gürlüğün en ilerisine kadar hep beraber gideceğiz; ama, demokrasiyi ve özgürlüğü yok etmeye çalışan 
terörizmin de karşısına, demokratik güçlerle, özgürlüğün içerisindeki manevî güçlerle, hepimiz gitmek 
zorundayız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, böyle bir tasarıya, şu anlamda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, oy
birliğiyle destek veriyoruz; ama, destek vermemizin bir anlamı daha var. Destek vermemizin an
lamının, şu ana kadarki, Adalet ve Kalkınma Partisinin, ülkedeki can ve mal güvenliği hususundaki, 
terörle mücadele hususundaki acizliğinin bir belgesi olarak, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi bil
diriyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. (AK Parti sıralarından 

"geç kaldın" sesleri) 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.40 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 16.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

1075 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel

lerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 3 üncü maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi 3 üncü mad

deyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir; karar yetersayısı vardır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunacağım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır; elektronik cihazla oylama 

yapacağım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, elektronik cihazla oylama yapacağım. Oylama için 5 

dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; tasan kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu 

olmasını diliyorum. 
Yarım kalan işlerle ilgili işlemler tamamlandığından, şimdi, kanun tasarı ve tekliflerinin görüş

melerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 
1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüş
melerine başlayacağız. 

4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278,1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasannın görüşülmesi ertelenmiştir. 
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2 nci sırada yer alan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı sırada yer alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
layacağız. 

6.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
7 nci sırada bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1099) (S. 
Sayısı: 1013) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1013 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına, Samsun Millet

vekili Sayın Haluk Koç'un söz talebi vardır. 
Sayın Koç, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1013 

sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Güney Afrika ilginç bir ülke. Son zamanlarda, yeni dünya düzeninin 
bütün dünyaya, ülkelerin değil, ama sermayenin egemenliğini dayattığı bir dönemde, Güney Afrika 
örneğini, 1850'den başlayarak -daha doğrusu, 1500-1600'lerden başlıyor; ama, ben, biraz daha son
rasından başlayarak- kısaca gözlerinizin önüne getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Afrika'da tarih içinden sürüp gelen iki tane olgu var. Bu, sadece, Güney Af
rika Cumhuriyetinin bugünkü noktasına gelişinin öncesindeki süreçle de ilgili değil. Tüm Afrika 
Kıtasını ilgilendiren iki temel olgu var; bunlar, ırk ayırımı ve Avrupa ülkelerinin, iktisadî ve siyasal 
egemenliklerini Kıta Afrikasına dayatma süreçleridir. Afrika'nın tarihsel sürecine bakacak olursak, 
bugünkü milletler bölümlemesinde, devletler bölümlemesinde, bu iki olayın temel etkisi vardır; birisi, 
ırk ayırımı, diğeri ise, egemen Avrupa'nın, Afrika'ya iktisadî ve siyasal baskısını dayatma arzusu. 

(x) 1013 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, sanki, iki temel olgu birbirinden farklıymış gibi gözüküyor; ama, tarih
sel sürece baktığınız zaman, ikisi birbiriyle örtüşüyor ve aynı kuvvet noktasına çıkıyor. Bu tarihsel 
gerçeğin adına "sömürgecilik gerçeği" diyebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, belki ilginizi çekmiyor; ama, bu tip uluslararası sözleşmelerin onaylan
masında, muhatap olan ülkenin yakın siyasî tarihini ve bu siyasî tarih süreci içerisindeki ekonomik 
ilişkilerini ve bugün geldiği konumu kısaca irdelemekte fayda var. Yani, bu uluslararası anlaşmanın 
onaylanmasına Grup olarak tabiî ki karşı değiliz; ama, sadece, bu sürecin -Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde her iki gruba, üç gruba; eğer katılırlarsa- arkadaşlarımız tarafından kısaca değerlendiril
mesinde fayda görüyorum. Dün, Makedonya örneğini de onun için gündeme getirmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, yani, Avrupa'nın Afrika'yla ilişkilerine baktığımız zaman, tarihsel 
sömürgeciliğin de kilometre taşlarını net bir şekilde görebiliriz. Şimdi, Avrupalı sömürgeci, ki, buna 
Portekiz başladı; daha sonra İngiltere, Fransa, birkısım İspanya, Hollanda ve hatta Almanya, Bel
çika, çok açık bir şekilde, zaman dilimleri içerisinde, Afrika'nın değişik noktalarında bu baskılarını 
kurdular. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupalı sömürgecilerin -hiç millet ayırımı yapmıyorum- tek yasası zor 
ve baskı olan iktisadî, siyasî egemenliğini haklı göstermek amacıyla Afrika ırklarının insanlık ev
riminin aşağı basamaklarında, gelişmemiş yaratıklar olduğu uydurmasına dayandırmışlardır ilk baş
ta; acı olan gerçek budur. 

Değerli arkadaşlarım, işin garibi, her çağda yalana karşı direnebilmiş birkaç avuç yürekli insan 
dışında, bütün uygar dünya, ne yazık ki, yüzyıllar boyunca bu safsatalara inanmış ve bu sömürge 
tarihinin acı birer uygulayıcısı, parçası olmak durumuna düşmüşlerdir. 

Bir Afrikalı devrimci Cabral... Haykırdığı bir söz var, gerçek var: "Biz, sömürge halkları Af
rika'nın, emperyalistlerin "Kara Afrika' dedikleri yerden gelen Afrika halklarıyız; evet, biz karayız; 
ama, bütün insanlar gibi insanız" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, işte, beyaz adam, bu deri rengi farkını zaten sömürgeciliğini her fırsatta 
uyguladığı her kıtada değişik renkler altında sürdürmüş. Asya'da sarı ırkı hedef almış, Amerika'da 
Kızılderiliyi, kızılı hedef almış, Afrika'da da kara insanı hedef almış. Böyle siyah ile beyaz tarzda 
bir öyküsü var Afrika'nın. 

İşte, bütün bu gerçekler yüzünden Afrika'nın uyanışı, başkaldırısı ilk bakışta ırk ayınmı ol
gusuna dayansa da bu tarihsel aşağılanmaya karşı olmuştur; sonra da, bu çarpıtılmanın gerisinde 
yatan sömürgeciliğin temel olgusuna, siyasal ve iktisadî dayatmaya, sömürgeye, egemenliğe karşı 
bir başkaldırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Afrika'nın sömürgeleşme dönemine bakacak olursak... İsterseniz, 
1600'lere gidelim. Avrupalılar için meçhul bir kıta Afrika henüz. İlk başta, 1488'de Bartolomeo 
Diaz'ın Ümit Burnunu dolaşmasıyla başlıyor süreç ve tanımaya başlıyorlar kıtayı. Avrupalılar için 
Ümit Burnu çok önemli; çünkü, Hindistan'a açılan denizyolu ve stratejik bir önem kazanıyor o tarih
ten itibaren. Güney Afrika hakkındaki tarihî bilgiler de bu tarihten sonra başlıyor. Avrupa ile Hin
distan arasında sefer yapan İspanyol, Hollandalı, Portekizli ve İngiliz gemiciler için, Güney Afrika 
sahilleri bir uğrak noktası oluyor. Hollandalı Jan van Riebeeck isimli bir doktor, 1652 senesinde, 
çalıştığı bir şirket adına, Güney Afrika sahillerinde, şimdiki Cape Tovvn'ın bulunduğu Tavola Kör
fezinde, ticaret gemileri için bir depo ve levazım istasyonu kuruyor. 17 nci Yüzyılın ortasında 
kurulan bu ticarî üs, aynı yüzyılın sonlarında bir sömürge haline getiriliyor ve bu ülke topraklarım 
sömürge yapmak isteyen İngilizler ve Fransızların bölgeyi işgal etmelerini engellemek perdesi ar
kasında bölgeyi işgal ediyor ve kendi sömürgeleri arasına katılıyorlar. Hollandalılar, zaman içerisin
de Boerler adını alıyorlar ve yerli çiftçilik yapan grupları oluşturuyorlar. Tabiî, Kara Afrika, yavaş 
yavaş sahilden içeriye doğru itilmeye başlıyor. Bunu niye anlatıyorum; çünkü, daha sonra Güney 
Afrika Cumhuriyetinin bugünkü noktaya gelişinde bu sürecin son derece önemli etkisi var. 
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Değerli arkadaşlarım, Avrupalıların buralarda ilk sömürge kurmaları esnasında yerli halka kar
şı yapılan ırk ayırımı politikası, 1807'de İngilizlerin çıkardığı bir kanunla kaldırılıyor; fakat, azın
lıkta olan ve demin söyledim, daha çok Hollanda kökenli yerleşik çiftçiler anlamına gelen Boerler 
adı altında verilen bu grup tarafından, ırk ayırımı şiddetle uygulanmaya devam ediliyor. Bu 
kanunun kalkmaması karşısında, Boerler, 1836'da kıyı kesimlerinden çıkıyorlar ve iç kesimlere 
doğru, Kara Afrika'nın derinliklerine doğru çekilmeye başlıyorlar. İngiltere sömürgesinden, sırayla, 
1852 ve 1954 senelerinde Orenge ve Taransvaal adlı, içişlerinde bağımsız 2 yeni sömürge devlet 
kuruluyor. İç kesimlere yerleşen Boerler ile İngilizler arasında ilk zamanlar mevcut bir ılımlılık var; 
fakat, gün geçtikçe, önce bir soğuk harbe, daha sonra iki Boer devletinin İngiltere'ye savaş ilan et
mesiyle sıcak harbe dönüşüyor ve Boer Savaşları, sömürgecilerin kendi aralarında nimet pay
laşımına örnek gösterilebilecek ilk sömürge savaşlarından bir tanesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanlı savaşlar, 1902 senesinde İngilizlerin kesin galibiyetiyle son 
buluyor ve içişlerinde bağımsız birer sömürge olarak ilan ve savaş tazminatı ödemeye Boerler mah
kûm ediliyor. Bu 2 İngiliz sömürgesine -yani, Orenge ve Transvaal- 2 de Boer devleti katılınca, 
Güney Afrika 4 devletten müteşekkil bir federasyon halini alıyor. Tabiî, süreç ilerliyor. Birinci Dün
ya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında şoven anlamda ırkçılık bütün dünyada önplana geçiyor. 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve verilen ilk an-
tiemperyalist kurtuluş savaşı, millî savaş, bütün dünyada olduğu gibi, Güney Afrika'da değil; ama, 
Afrika'nın diğer birçok bölgesinde ilham kaynağı oluyor ve son derece önemli gelişmelere... Tıpkı 
1789 Fransız Devriminin birçok yeni gelişmeyi tetiklemesi gibi, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı da 
Kara Afrika'nın iç kesimlerinde, orta kesimlerinde, kuzey Afrika'nın alt kesimlerinde, İç Sahra'da 
ve batı Afrika sahillerinde son derece etkili siyasal sonuçlar doğuruyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1924'te bir asker işbaşına geçiyor, General Herzog. 1934 senesinde, bu kişi, 
faşist Almanya'daki siyasal gelişmelere paralel olarak, Güney Afrika'daki bu 4 devletten oluşan federas
yon yapısında, zencilerin yurttaşlık ve siyasî haklarını ellerinden alıyor ve 1948'de İkinci Dünya Savaşı 
sonrası Dr. Molan'ın iktidara gelmesiyle mevcut ırkçı politika had safhaya varıyor ve siyahların ne çalış
ma hakkı... Ayrı koloniler halinde, onlara ayrı isimler veriliyor, büyük şehirlerin etrafında, madenler
de çalışan ve bir beyaz işçiye göre çok düşük ücret alan, kendilerine ayrılan gettolardan dışarı çıkması 
yasaklanan bir pasaport kanunu öyküsü var Güney Afrika'da. Pasaport dediğimiz uluslararası seyahat 
etmek için devletin verdiği resmî belge değil; kendi ülkesinde, kendi yaşadığı kent ya da kentçik dışına 
çıkmak için dahi siyah ırktan gelenler inanılmaz baskılara maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar, dışlanıyor
lar, itiliyorlar, hiçbir sürecin içine sokulmuyorlar ve böylesi bir gelişme içerisinde Mandela doğuyor. 

Değerli arkadaşlarım, Mandela'ya da geleceğim. Mandela, çok büyük mücadeleler veriyor; 
onun sürecini çok detaya inmek istemiyorum ve daha sonrasında ülkenin en önemli noktalarına -
biliyorsunuz- belli mağduriyetler sonrasında yükseliyor. Türkiye'yi ilgilendiren bir önemli kısmı 
var; -biliyorsunuz- Atatürk Yüksek Şeref Ödülünü kendisine Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermeyi 
teklif ettiğinde, Mandela bu ödülü reddetmişti; bununla ilgili tespitlerim de olacak; bunları da 
Güney Afrika'yla ilgili bir süreci konuşurken bu kürsüden dile getirmekte yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülke, İkinci Dünya Savaşından sonra Mandela kendi mücadelesini sür
dürürken, ırkçı politikalardan asla taviz vermiyor ve birsürü milletlerarası teşkilattan ya dışlanıyor 
ya kendisi çekilmek zorunda kalıyor; bunların arasında Birleşmiş Milletler de var ve İngiliz Millet
ler Topluluğu Commonwealth de var, 1961'de. 

1968'de öğrenci olayları başlıyor ve sınıf temeline dayanan işçi hareketleri başlıyor ve bu gös
terileri, ilginçtir, siyah ırka mensup din mensuptan da Avrupa'daki süreçten farklı olarak destek
liyorlar. Bunun üzerine hükümet, askerleri çok farklı bir şekilde teçhizatlandınyor, silahlandırıyor, 
güvenlik kuvvetlerinin yanında istihbarat teşkilatını her baskıcı rejim gibi güçlendiriyor; böylece, 
Afrika'daki diğer komşu devletlerin kendi sınırlarına bir devrim ihraç etmesini önlemeye çalışırken, 
kendi insanları üzerinde de baskılarını sürdürüyor. 
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1976'daki başkaldırı hareketlerinde yüzlerce zenci öldürülüyor ve hiçbirinin adlî soruşturması, 
kovuşturması yapılmıyor. Devam eden baskı ve öldürmeler üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, Güney Afrika Cumhuriyetine silah satışını yasaklıyor. 1982'de Namibya'nın sömürgelik
ten kurtulmak için başlattığı hareket Güney Afrika'yı yeniden karıştırıyor; sorgusuz, yargısız öldür
meler devam ediyor; yeni anayasa yapılarak başkanlık sistemine geçiliyor. Buna rağmen, ülkedeki 
çatışmalar devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Botha, ülkesini milletlerarası yalnızlıktan kurtarmak 
için, o tarihte çeşitli uluslararası ziyaretler gerçekleştiriyor ve zenci çoğunluğun sesi, Güney Af
rika'nın içinde baskı ve zulümle susturulmaya acımasızca da devam ediliyor. Bu Botha'nın lideri 
bulunduğu ulusal parti içinde meydana gelen muhalefetin de tesiriyle, 1989 Ağustosunda istifa et
mek zorunda kalıyor ve yerine meşhur Frederick De Clerk geçiyor. Eylül 1989 seçimlerinde seçme 
hakkı bulunmayan zenciler, ülke çapında büyük bir genel greve gidiyorlar ve zencilere karşı 
yumuşama politikası uygulayan Cumhurbaşkanı De Clerk, Şubat 1990'da, Meclisi açarken yaptığı 
konuşmada, Afrika Millî Konseyi, Afrika Komünist Partisi ve 33 muhalefet örgütü hakkında 
bulunan yasağın kaldırıldığını açıklıyor. Ayrıca, 1962'den beri hapiste bulunan zenci lider Nelson 
Mandela da, De Clerk'in bu girişimi sayesinde serbest bırakılıyor. Afrika Millî Konseyi, 1991 
senesinde, iktidarın halka devredilmesi için toplu eylem yılı ilan ediyor. Aynı sene yapılan Afrika 
Millî Konseyi toplantısında ise Nelson Mandela, uzun eziyet yıllarından sonra Başkanlığa seçiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Mandela, 1992'de Türkiye'de çok konuşuldu. Neydi 1992'deki 
olay; Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Güney Afrikalı siyaset 
adamı Nelson Mandela'ya verildi ve Mandela ödülü kabul etmedi. Türkiye'de değişik tepkiler oldu 
altını görmeden. Bu değişik tepkiler ve Türkiye'nin dışişlerinde ya da haber alma kaynaklarında ya 
da ilişki kurmadaki zayıflığı yüzünden, nedeni tam anlaşılamadan, o dönemin, 12 Eylül Türkiye 
faşizminin dayattığı birtakım resmî ideolojilerin temelinde, Mandela'nın niye bu ödülü almadığının 
arkası, Türkiye'de net incelenemiyor. Almamasının iki nedeni var: Bir, önemli bir Yunan başdanış
manı var ve Türkiye aleyhine, Türkiye'deki o dönem rejimiyle de ilgili, yıllardır bu mücadeleyi 
veren bir insana, Atatürk'ün adı olmasına rağmen, dünyadaki ilk ulusal antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşının kahramanı olan bir kişinin adını taşıyan bu ödüle rağmen, bu başdanışmanın o dönemki 
Türkiye rejimini Mandela'ya aksettirmesiyle birinci etki noktası çıkıyor. 

İkincisi ise, değerli arkadaşlarım, o da çok ilginç, buna Sayın Fatih Altaylı da değindiler bir 
yazısında, Hürriyette çalışırken, 5 Mart 2005 tarihinde. Burada, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan 
Güney Afrika Cumhuriyetini ziyaret ederken, Sayın Fatih Altaylı bu noktayı inceleyen bir yazı yaz
mıştı, önemlidir; çünkü "acı gerçekleri öğrenince, Mandela'ya olan kızgınlığım geçti, kendimize 
olan kızgınlığım ise arttı" diyor. "Sebebi de şu: Güney Afrika ile Türkiye arasında pek de dostane 
olmayan ilişkilerin temelinde Turgut Özal'ın koyduğu bomba var" diyor. O da nedir; bütün dünyada 
ırkçı Güney Afrika rejimine silah satışı yasaklanırken, Türkiye, maalesef, bu ambargoyu delerek, 
Güney Afrika'ya, o ırkçı rejime silah satan bir ülke. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Güney Afrika konusu gelmişken bunları hatırlatmakta fayda var. 
Yani, Mandela'yı küçümsememek gerekir. Aslında, o ödülü Atatürk adına düzenleyenlerin, o dönem 
yöneticilerinin de bence ayrıca sorgulanması gerekir; Atatürk'ü, üçüncü kez söylüyorum, dünyadaki 
ilk ulusal antiemperyalist Kurtuluş Savaşını veren o büyük kahramanı, bu şekilde, 1992 senesinde, 
dünyada açıkta bıraktıktan için. 

Değerli arkadaşlarım, Güney Afrika bu, geçtiği mücadeleler bu ve bugün, farklı bir noktada 
Güney Afrika. Yaşanan acıların üzerine sünger çekmiş, birçok noktada, esas yerli halkın temel öz
gürlüklerini kullandığı, seçme-seçilme hakkını kullandığı bir ülke konumunda. 
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Şimdi, burada, ikili ticaret boyutuna baktığımızda, Türkiye'ye ihracatı Güney Afrika'nın -
hepinizin tahmin ettiği gibi- ilk kalem altın, ikinci kalem kömür; yolcu ve kargo uçağı, alaşımsız 
dökme demir, üç, dörtte; fakat, beşinci sırada önemli bir madde var, Güney Afrika'nın Türkiye'ye 
sattığı önemli bir madde var, miktarını da söyleyeceğim. Değerli arkadaşlarım, tütün satıyor Güney 
Afrika Türkiye'ye. Bunları ben dile getirmek zorundayım, bunlar önemli konular, düşünmemiz 
gerekir. Sadece Güney Afrika'yla ilgili olduğu için -tütün satan ülkelerden bir tanesi- 2000 yılında, 
mesela, örnek vereyim, 7 358 264 dolarlık tütün ithalatı yapılmış Güney Afrika'dan. Şu anda, benim 
köylüm, Bafra'da direniş yapıyor, kendisine imzalatılan sözleşme çerçevesinde tütün indirmiyor ve 
tüccara tütün vermemekte direniyor; hakkını aramaya çalışıyor; Denizli'de keza, Akhisar'da keza. 
Yani, hep ulusal dedik, mutlaka dersler çıkarmamız gereken boyutlar var. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Güney Afrika arasında, 23 Haziran 2000 tarihinde, Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının tüm maddelerine iki taraf da mutabık kalarak bu anlaşma 
sonuçlandırılıyor ve daha sonrasında, Sayın Başbakanın, bildiğiniz gibi, ziyareti gerçekleşiyor. 

Şimdi, Güney Afrika Cumhuriyeti, kıta içerisinde, hem ekonomik olarak hem de siyasî olarak 
ağırlığı artan bir ülkedir. Siyasî istikrar, istikrarlı bir para birimi, gelişmiş altyapısı ve teknolojisinin 
varlığı, kalifiye ve ucuz işgücü, gelişmiş liman olanakları gibi birçok artı değer sunmaktadır. Güney 
Afrika Cumhuriyeti, bugün gerçekten de Türk işadamlarının çoğunluğunun, tekstil, kömür ve ev 
aletlerinin oluşturduğu 100 000 000 dolara yakın yatırımının bulunduğu önemli bir ülkedir. Gerçi 
rakam oldukça küçüktür. 

Tabiî, dün Makedonya örneğinde bahsederken, Amerika Birleşik Devletlerinin Balkanlarda 
karadan oluşan bir uçak gemisi oluşturma gayretlerini söylemiştim. Şimdi tek kutuplu dünyada... 
Ki, o tek kutup bir siyasî güç değildir, bir sermaye gücüdür ve bu sermayenin bütün gelişmekte olan 
ülkelerin kaynaklarına dönük talepleri çok net ve açıktır. Bugün Sayın Başkan Bush'un "yüz yıl 
sürecek bir savaş başladı" dediği olayların temelinde bu küresel sermayenin ucuz işgücü olanakları 
bularak, kullanılmamış kaynaklar bularak dünya üzerine göçünden ibarettir. Onun da askerî bek
çiliğini, tabiî ki, bu sermayenin sahibi olan ülke yapmaktadır. Bugün dünyanın içinde bulunduğu tab
lo budur, yani, yeni dünya düzeni. Yeni dünya düzeni akademisi de var! Öyle bir akademi yok; ama, 
yeni dünya düzeni akademisinden mezun olan çok sayıda köşeyazanmız var Türkiye'de. Ve ne yazık
tır ki, bugün Türkiye'de, Türkiye'yi tehdit eden ve temelinde emperyalist amaçlann çok açık ve net 
bulunduğu bu kirli terör olaylarının temelinde, işte bu yeni dünya düzeni akademisinden mezun olan
lar ile ne yazıktır ki -kusura bakmasınlar, bunu söyleyeceğim- eski Bekaa Vadisi mezunlarının ortak
laşa kurdukları bir dış koalisyon vardır. Yeni dünya düzeni akademisinden mezun olanlar, demin söy
lediğim, askerî bekçiliğini, bu tek kutuplu sermaye dünyasında, Amerika'nın üstlendiği bu düzenin 
dünyaya dayatılmasında -Türkiye de dahil- temelinde işte bu yeni dünya düzeni akademisinden 
mezun olanlar ile bunların bugünkü işbirlikçileri, eski Bekaa Vadisi mezunları vardır. 

Bu koalisyonu çok iyi tanımak zorundayız değerli arkadaşlar, bu koalisyonu çok iyi bilmek 
zorundayız. Türkiye'nin Kürt-Türk diye bir sorunu yoktur. Biz hepimiz kardeşiz, bunu ifade 
ediyoruz. O savaşları biz birlikte verdik. Ama, bunun temelinde bölgeyi etnik temelde ayrıştırmaya 
çalışan, çok açık, Güney Afrika'sından Afganistan'ına, Makedonya'sından Çin sınırlarına ya da Kaf
kaslardaki turuncu devrimlere kadar hepsinde yatan temel olay budur. Onun için, Türkiye'de terör 
tahlilini yaparken birbirimizi kırıcı tahlillerin ötesinde, kimlerin nelere alet olduğunu bir özeleştiri 
yaparak da değerlendirmesi gerekiyor. Ben, Kürt kökenli yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum: 
Sağduyulu bu analizi yapabilecek, bu değerlendirmeyi yapabilecek "ben Kürdüm; bu analizi 
yapacak kadar aklım açık, zihnim açık ve ben, bu ülkenin, bu bayrağın, bu devletin aslî bir par
çasıyım; bölünmez bütünlüğün yanındayım" diyen sağduyulu Kürt kökenli yurttaşlarımızın da 
temelinde, demin vermeye çalıştığım analizi, çözümlemeyi yapan tüm yurttaşlanmızın mutlaka bir 
pay çıkarması lazım, bir özeleştiri yapması lazım. 
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0 sorunla bitmeyecek Türkiye'deki iş, ondan sonra mezhep sorunlarını getirecekler, tıpkı 80 
öncesinde kurcaladıkları gibi; yani, Türkiye'nin kendi kaynaklarını kendisinin kullanmasına 
müsaade edilmeyecek değerli arkadaşlarım. Onun için, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bir
birimizi kırmadan, birbirimizi incitmeden, insanlarımızı dışlamadan, insanlarımızı tecrit etmeden, 
sadece bu oyuna düşenleri tecrit ederek, sadece bu oyuna düşenleri teşhir ederek olayları sağduyuy
la değerlendirmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, konuşmamı bitireceğim. 
Bu anlaşmanın onaylanması için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, olumlu oy kul

lanacağız. Sadece Sayın Başbakanın ziyaretinden sonra -Sayın Sağlık Bakanı orada, Bakan olarak 
temsil ettiğine göre söz söyleme hakkını da kullanacaktır- Sayın Başbakanın Mart 2005'teki 
ziyaretinden sonra Güney Afrika Cumhuriyetiyle, son bir yılda, Türkiye'nin - daha önceki rakamlar 
var- bu geziden sonra, kurulan ilişkilerden sonra iç ve dış ticaret oranlanmızda ne gibi gelişmeler 
sağlandı? Bu konuda da, oylamadan önce, hükümet kanadı bir bilgi verirse mutlu olacağımı ifade 
etmek istiyorum. 

Yüce Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE 
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-3 Mart 2005 tarihinde Pretoria'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Af

rika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 5 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1013 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile 
Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 241 
Kabul : 241 (x) 
Anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti için hayırlı olmasını 

diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun, 190 Sayılı Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

8.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
9 uncu sırada yer alan, 23.2.2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü mad
deleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Adalet 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

9.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1180) (S. Sayısı: 1136) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu 1136 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un söz talebi vardır. 
İlk söz, AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Haluk İpek'in. 
Sayın İpek, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmeye başladığımız kanun değişikliği, 2004 yılında kanunlaştırdığımız, 1 Haziran 2005 yılın
da yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren ve üçüncü fıkrasını da yürürlükten kaldıran 5462 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayım
lanması Sayın Cumhurbaşkanınca uygun görülmemiş ve Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü mad
deleri uyarınca bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmiştir. 
Değişikliğin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmesi üzerine, kanun teklifi Adalet Komisyonunca hiçbir değişikliğe uğramadan 
aynen kabul edilerek huzurunuza tekrar getirilmiştir. Teklif üzerinde Grubum adına görüşlerimi 
belirtmek amacıyla söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1136 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, Meclisimizin 22 nci Dönem Dördüncü Yasama Yılının 67 nci Birleşimin
de kabul edilen; ancak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, benim de üyesi 
bulunduğum Adalet Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramadan, aynen kabul edilerek huzur
larınıza sunulmuştur. 

Bu değişiklik teklifiyle, aslında, infaz sisteminde yapılması gerekli olan bir düzenleme... Bu 
düzenleme ise, dünya hukuk sisteminin evrensel hukuk normları standartlarında yaşamış olduğu 
genel bir problem olarak karşı karşıya kaldığımız bir olgudur. Yani, cezanın muhtevası, suçun 
niteliği ne olursa olsun, her ceza cezaevinde mi çekilmeli ya da birkısım cezalan alan insanlar bu 
cezalarını cezaevi dışında bir mekânda mı çekmeli gibi bir ikilemi bütün dünya yaşamaktadır. Tüm 
dünya, artan suç vakalarından dolayı, mevcut kapasitelerinin çok üzerinde bir yoğunluğa sahip olan 
cezaevleri problemleriyle karşı karşıya bulunmakta; dolayısıyla da, bu problemleri nasıl aşarız 
amacına yönelik olarak yapılan uluslararası hukuk organizasyonları ve toplantılarda bu konu derin
lemesine tartışılmakta ve bununla ilgili çözümler aranmaktadır. Özellikle de, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi toplantılarıyla gerçekçi yöntemler ve çözümler aranmaktadır. Bu bağlamda, 
bakınız, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üye devletleri, hapis cezasına alternatif belirli ceza 
tedbirleri hakkındaki R 776/10 sayılı tavsiye kararıyla neyi özellikle vurguluyor: "Hapis cezası 
yerine alternatiflere hükmedilmesini önleyen hukuksal engellerin kaldırılması amacıyla mevzuatlar
da düzenleme yapılması gerekir" denilmektedir. Yine bu paralelde, hapis dışı tedbirlere ilişkin 
olarak, Birleşmiş Milletlerin Tokyo Kuralları diye adlandırdığı minimum standart kuralları altında 
tavsiye olarak aldığı kararlan da var. Ayrıca, kendi mevzuatımızda da bu tür düzenlemeler yap
mamız gerektiğine dair düzenlemeler de mevcuttur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, başka konularda olduğu gibi, ceza infaz kurumlanyla il
gili olarak da, altına imza koyduğumuz pek çok sözleşme, pek çok uluslararası metin var. Bu 
konuda cezaevi standartlarıyla ilgili asgarî ilkeler, metinler var. Bunlar, olabildiğince, bugün, yann 
ve daha sonraki zaman dilimlerinde de, en iyiyi yakalamak adına tartışılacak ve karara bağlanacak
tır. Yani, hukuk sistemimiz, ceza infaz yasalarıyla ilgili değişiklikleri, sadece bugün değil, bundan 
sonra da tartışacak ve modern infaz sistemlerini hukukumuza yerleştirmeye yönelik olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de, bugün olduğu gibi, bundan sonra da değişik infaz sistemlerini gündeme 
getirecek ve yaşama geçirecektir. 

Peki, Meclis olarak biz ne yapmışız; iktidanyla muhalefetiyle Avrupa Birliği sürecini hızlan
dırmak üzere, Avrupa Birliği normlannı Türkiye standartları olarak tanımlamak ve anlamlaştırmak 
üzere, kanunlar çıkarmışız. Hep beraber Türk Ceza Kanununu değiştirdik. Hemen onun peşinden 
Ceza Usul Kanununu çıkardık. Akabinde İnfaz Kanununu çıkardık. Neden; çünkü, bunlann hepsi 
bir ihtiyacın kaçınılmaz sonucuydu. 

Bugün burada görüşülmesini yaptığımız kanun değişikliği de, yukarıdaki ifadelerimle gerek
çesini anlatmaya çalıştığım bir süreci çağın gerçekleriyle donatmaya çalışmaktır. Bundan sonra, 
Batı'da olduğu gibi, bizde de bazı cezalann mutlaka cezaevlerinde değil ve bazı alternatif ceza yön
temleriyle çektirilmesine dair düzenlemeler mütemadiyen yapılacaktır. Kişinin topluma kazandınl-
ması, suçluluk psikolojisinden çıkarılması ve daha önemlisi, topluma faydalı olacağı alanlara yön
lendirilmesi hususlarında zamanın getirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek, toplumun gelişmesine 
katkıda bulunacak birçok düzenlemeyi bizler veya bizden sonra bu Yüce Meclis çatısı altında görev 
alacak başkaca arkadaşlar gerçekleştirecektir. Bu kaçınılmaz sürece, insanoğlu var oldukça herkes 
bir şekilde tanık olacaktır. 

Bugünün şartlarına, düşünce yapısına, kurumsal yapısına göre getireceğimiz her değişiklik, en 
kısa süreç olan yarın zaman diliminde bile belki anlamını yitirecek, uygulama alanı bulamayacak 
ve bir şekilde ihtiyaçlar paralelinde yeniden bir değişime uğrayacak ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi de bu ihtiyaçlara göre yeniden düzenleme yapacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis olarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunu hep beraber çıkardık. Bugün tar
tışmasını yaptığımız bu kanunun 110 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları şu şekildedir: 

Fıkra 2: "Kadın ve altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya daha 
az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilir." 

Fıkra 3: "Yetmişbeş yaşını bitirmiş olup da üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm 
olanların, bu cezalarının ceza infaz kurumlarında çektirilmesi sağlık durumları itibariyle elverişli ol
madığı tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerince verilecek raporla tespit edilenler hak
kında cezanın konutlarında çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde 
bulunuyorsa, o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir. Ancak, mahkûmiyete 
konu suç nedeniyle herhangi bir zarar doğmuşsa, bu zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartı da aynca aranır. Bunlar hakkında beşinci fıkra 
hükümleri uygulanmaz." 

Bakınız, mevcut uygulanan kanunda, yani, şu an var olan ve infaz sistemimize ait olan, infaz 
sistemimizin parçası olan kanunda, bir defa altı aylık süreyle ceza almış olanlar, altı ay ve daha az 
süreyle ceza almış olanlar ile üç yıl ve daha az süreyle ceza almış olanlar arasında bir ayırım yap
mış, ikisi arasında, gerçekten, Anayasanın eşitlik ilkesini zorlayan veya ortadan kaldıran bir düzen
leme getirmiş, birinde hiçbir önşart getirmemişken, diğerinde birden fazla şartlar getirmiştir. 

Gerçekten, birinde önşartlar konulmadığı halde, ikincisinde önşartlar konulmuş; sağlık raporu, 
paranın ödenme şartlan, tekrar bir şart getirmişsiniz "bunlar hakkında beşinci fıkra uygulanmaz" 
demişsiniz. Sonra ne olmuş; gerek içinde yer aldığımız kutsal Mecliste -iktidanyla muhalefetiyle-
gerek yazılı ve görsel medyada ve gerekse sivil toplum kurum ve kuruluşlan nezdinde tartışmalar 
hukukî zemine kaymış, olayı tabiî mecrasında tutmayı amaçlayan hukuk adamları, infaz hukukunun 
yasa normlarından, özellikle 110 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulamada sıkın
tılara yol açabileceği, kişiler arasında aynı uygulamadan kaynaklanacak eşitsizliklere, adaletsizlik
lere yol açabileceği argümanlanyla, daha adil, uygulanabilir yeni düzenlemelerin hazırlayıcısı ol
muşlardır. 

Yapılan hukukî tartışmalar neticesinde, mevcut, halihazırda uygulanan 5275 sayılı Yasanın 110 
uncu maddesiyle ilgili olarak fiiliyatta şöyle bir durumun vuku bulabileceği görülmüştür: Önümüz
de aynı madde hükmünden faydalanabilecek 2 kişi varsa, yani, bu Ceza İnfaz Yasasının, mevcut uy
gulanan Ceza İnfaz Yasasının uygulamasından yararlanabilecek 2 kişi varsa, bu kişiler de aynı suçu 
işlemişlerse, bu kişilerden bir tanesinin borcu muaccel şekilde ödeyebileceği kesin olarak belliyse, 
ancak, diğer kişinin borcu henüz kesin olarak belirlenmiş net bir rakama ulaşmamış ise, bu iki kişi, 
bu Ceza İnfaz Yasasının bu hükmünden yararlanarak "ben borcumu ödeyeceğim, bana borcun mik-
tannı bildirin, ben borcumu ödeyip, cezamı evimde yatmak istiyorum" diye başvurduğunda, borcu 
belli olan kişi parasını yatıracak ve cezanın infazıyla ilgili ev hapsinde, evinde bu cezanın infazını 
geçirebilecek. Oysa, borcu belli olmayan kişi "ben bu parayı ödemek istiyorum" dediğinde 
ödeyemeyeceği için Ceza İnfaz Yasasındaki bu hükümden yararlanamayacak; dolayısıyla, evinde 
hapis cezasıyla ilgili hükümden yararlanamayacağı için, de, diğer infaz kurumlan olan cezaevlerin
de, suçlarını, cezalannı infaz etmek zorunda olacaklar. Bu da, ceza infaz hukuku açısından, iki suç
lu, iki mahkûm hakkında ayn bir hukukî düzenleme getirdiği için de eşitsizliğe yol açmaktadır. 

Bu hukukî eleştiriler paralelinde yapılan hukukî hazırlıklar neticesinde, daha objektif, daha 
genel ve daha adaletli düzenlemeler hazırlanmış ve bu düzenlemelerle ilgili, hepimizin birlikte tanık 
olduğu, Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan tabiî süreç mecrasından çıkmadan, hukukî tartış
malar zemininde, bugün itibariyle, tekrar önümüze gelmiştir. 

Öncelikle, bu yeni düzenlemenin hangi argümanlan taşıdığını belirtelim; ondan sonra da, 
halihazırdaki yasa hükümleri ile halihazırı değiştirmeye yönelik normlann kıyaslamasını yapalım. 
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Bakınız, şu an görüşmekte olduğumuz ve biraz sonra oylayacağımız yeni düzenleme: 
"13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış 
ve diğer fıkra numaraları da buna göre teselsül ettirilmiştir. 

'(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere..." 

Yani, kanunun giriş kısmı, başlığında, eğer, işlenen suç aynı zamanda bir borcun ödenmesini 
gerektiriyorsa, hazineye bir tazmin borcunu da gerektiriyorsa, bununla ilgili sorumlulukları saklı 
kalmak kaydıyla, bu sorumluluğu devam etmek üzere diyerek, kanunun (a) fıkrasında "Kadın veya 
altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları bir yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl veya daha az süreli 
hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde 
bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir" denilmektedir. 

Bu iki metni; yani, şu an uygulanan İnfaz Yasamızdaki mevcut metin ile şu andaki değişikliği 
kıyasladığımızda içinde bulunduğumuz durumu şöyle tasvir edebiliriz: Acaba mevcut yasa mı şah
sa özel, sübjektif kriterlere sahip, hukukun eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaşıyor, yoksa, getirilen 
-şu andaki- yeni düzenleme mi daha objektif, daha adil, daha genel, daha uygulanabilir ve daha eşit. 

Kıymetli arkadaşlar, yapmak istediğimiz doğru, şimdi getirdiğimiz yasa metnidir; ancak, bu neviden 
düzenlemeler hiçbir zaman en mükemmel değildir. En mükemmel denildiği zaman, bu, işin tabiatına ay
kırı olur. Yaşamın değiştiği alanlarda, mutlaka ki, belki, ileride bu da ihtiyaçları karşılayamayabilir; an
cak, burada üzerinde durulması gereken husus şudur: Bir defa, altı ay süreli mahkûm olanlar, altmışbeş 
yaşını bitirenler ve kadınlar, yine, yetmiş yaşında... Orada bir yıllık bir dilim getirilmiş; yani, altı ay ile 
üç yıl gibi aradaki büyük uçurum ortadan kaldırılmış, araya bir yıllık bir zaman getirilmiş. Yine, burada, 
doktor raporu ortadan kaldırılmış. Neden; çünkü, bazı kişiler rapor alabilir, bazıları alamayabilir. Bu dahi 
Ceza İnfaz Yasasında bir eşitsizliğe sebep olmasın diye, bu düzenleme de getirilmiştir. 

Bu düzenlemeden, şartları taşıyan her Türk vatandaşı istifade edecektir. Mevcut yasadaki gibi 
adaletsizliklere, hukukî sıkıntılara, eşitsizliklere yol açabilecek ayrı sistemleri tek bir düzen içinde 
toplayarak, sistematik bir bütünlüğe kavuşturduk. Böylece, herkes için farklı olanı aynı statüye 
taşıyarak, herkes için eşit kılarak, hukuk âdına önemli bir adım atmış oluyoruz. 

Ayrıca, şu anda uygulanan mevcut yasada, şartlı salıvermeden yararlanacakları hükme bağ
lamışken, bu yeni düzenlemeyle evinde hapis yatanları şartlı salıverme hükümlerinden yararlandır
mıyoruz. Bu hüküm, tabiî ki, bu yasa çıktıktan sonra ceza alanları ilgilendirecek bir düzenlemedir; 
yani, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra, yargılanan, mahkûm olan, ceza alanları ilgilendirecektir. 
Bundan önce, şu an, mevcut yasadan, şartlı salıvermeyle ilgili hükümlerden daha önce mahkûm 
olanlar yararlanabilecektir. 

Bunun sonucu şudur: Eğer, kişi, almış olduğu bu cezalarla, evinde hapis hükmünden yararlan
mak istiyorsa, o zaman, hani... Normal cezaevlerinde, ceza ve tutukevlerinde yatanlar cezalarının 
bir kısmını yattıktan sonra diğer kısmını dışanda geçiriyorlar; yani, bihakkın tahliye tarihine kadar 
şartlı salıverme hükümlerinden yararlanıyorlar. Halbuki, evinde bu mahkûmiyeti çekecek olanlar, 
şöyle bir tercih yapacaklar: Ben şartlı salıvermeden yararlanmak istiyorsam, normal cezaevinde 
yatacağım; ama, ben şartlı salıvermeden yararlanmak istemiyorum, ben cezamı evimde çekmek is
tiyorum diyorlarsa, bununla ilgili hükümden yararlanabilecekler. Ancak, tekrar söylüyorum: Bu 
düzenleme, bundan sonra, yani bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki verilen mahkûmiyet 
hükümleriyle ilgilidir. Bundan öncekilerle ilgili uygulanmayacak, onlar şu andaki mevcut yasayla 
ilgili, şartlı salıvermeyle ilgili haklannı kullanabileceklerdir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tüm bu hususları dile getirdim. Esasen vaktim de var, söyleyeceğim 
şeyler de var; ama, sözlerimi çok daha fazla uzatmak da istemiyorum. 
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Son olarak, Cumhurbaşkanının iade gerekçesiyle ilgili, tutanaklara geçmesi açısından, hukuk 
adamlarının konuyu tartışması açısından da, şunu özellikle belirtmek istiyorum: İade gerekçesinde, 
Cumhurbaşkanı, mevcut yasa ile kendisine göndermiş olduğumuz bu yasayı kıyaslayarak iade et
mesi gerekirdi. Mevcut yasaya şöyle baktığımız zaman, kişiye özel, eşitsizliğe yol açabilecek 
hükümleri varken, şu anda görüşmüş olduğumuz, oylayacağımız yasa, genel, eşitliğe daha uygun ve 
kişiye özel hükümler taşımayan bir yasa hükmüydü. Cumhurbaşkanı, bunu, iade gerekçesinde, 
kişiye özel bir hale getirerek, bana göre, bir hukukî hata yaptı. Ancak, komisyonumuz görüş
melerinde Cumhurbaşkanının iade gerekçelerine itibar etmeyerek, aynen kanunu görüştü ve şu an 
huzurunuza geldi. 

Hukuk sistemimize, ceza infaz sistemimize gerçekten çok güzel bir madde kazandırıyoruz. Bun
dan sonra uygulamasını takip edeceğimiz ceza infaz yasalarına modern, eşitliğe uygun bir yasa mad
desi kazandırıyoruz. Bunun devamının geleceğini, devamının yine Meclis tarafından düzenlenmesini 
diliyorum. Bu konu üzerinde, kamuoyu, hukukî gerekçelere yeterince vâkıftır. Bu sebeple, fazla 
zamanınızı almak istemediğim için huzurunuzdan ayrılıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve 
kanuna olumlu oy vereceğimizi bildiriyor, saygılar, sevgiler... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İpek. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet 

Nuri Saygun; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun üçüncü tekrarında 
gene bu kürsüde sizlere hitap etme şansını elde ettim; hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Efendim, gene, bugün... Bir müddet önce yaptığım konuşmada bir şey söylemiştim: Meclis 
çok çalışıyor, gece geç saatlere kadar çalışıyor; ama, ne yazık ki, bu geç saatlere kadar çalıştığımızın 
önemli bir bölümünü, yaptığımız eksiklikler yüzünden tekrarlan yaşamak nedeniyle yaşıyoruz. İş
te, şu anda görüşmekte olduğumuz bu yasanın bu Genel Kurula üçüncü gelişi. 

Efendim, bu yasa daha 1 Haziran 2005'te yürürlüğe girdi. İki ay sonra, yürürlüğe giren bu 
yasanın değişikliğini içeren bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalar İktidar Partisi milletvekilleri tarafın
dan genelde kanun teklifi olarak getiriliyorsa da, hepimizin bildiği bir gerçek var. Bunlar, aslında, 
kanun teklifi olmaktan öte, tasan niteliğinde. Bunu, çok değil, daha onbeş yirmi gün önce Adalet 
Komisyonunda yaşadık. Bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşımızın getirmiş olduğu 
kanun teklifiyle ilgili kendisini biraz zorladık, bazı sorular sorduk ve arkadaşımız bir saat sonra 
kanun teklifini geri aldı; çünkü, o teklif onun değildi, bu bir tasan niteliğindeydi, imza atmıştı, getir
mişti iyi niyetle, yanlışlıkları görünce geriye çekmek zorunda kaldı. Bu gelen, yani 1 Haziran 2005 
tarihinden sonra gelen teklifler de aslında birer tasarıydı. Önce Kilis Milletvekili Hasan Kara 
tarafından bir hazırlık yapıldı, o geldi, Adalet Komisyonuna getirildi, biz gereken muhalefetimizi 
yaptık; ama, geçti. Çoğunluk sizde, Adalet Komisyonundan o teklif geçti. Sonra, bilmiyorum 
neden, o teklif rafa kaldırıldı, komisyondan geçmiş olan teklif, buraya, Genel Kurula indirilmedi, 
bilahara gene örtülü bir tasarı teklif halinde -şu bugün görüştüğümüz- hazırlandı, tekrar geldi, 
görüşüldü, gene bizim muhalefetimize rağmen kabul edildi ve Genel Kurulun huzuruna getirildi. 

Değerli arkadaşlanm, birincisi, bu kürsüden sık sık söylediğimiz bir şey var; yasa yapmak, hem 
teknik hem beceri hem de bir disiplin işidir. Teknik olabilir, beceri olabilir; ama, disiplin yönünden 
birtakım eksiklikler olursa, birtakım özel düzenlemelere ihtiyaç duyulur da, bunları ne şekilde hal
lederiz diye bir çalışma yapılırsa, sonuçta, bu Meclis sık sık hata yapmak zorunda kalır. Yapılan oy
lamada kabul edilen yasalar bir şekilde döner ve biz, tekrar, aynı konuyu görüşmek durumunda 
kalınz. 
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Şimdi, bu yasa gelmeden önce, şu değişiklik gelmeden önce, Haziran 2005'te yürürlüğe girecek 
olan yasada böylesine bir özel infaz rejimi yoktu. Hazırlanmış olan tasanda -ki, ilk Ceza ve Güven
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun bir tasarıdır- böyle bir hüküm yoktu. Bu hüküm ol
mamasına rağmen Adalet Komisyonuna bir önerge geldi. Bu önergeye birtakım gerekçeler eklendi 
ve her ne kadar "kişiye özel değildir" diye, burada, az evvel konuşmacı arkadaşım söylediyse de, 
pek öyle "kişiye özel değildir" ibaresi olmaz; çünkü, o komisyonda önerge getirilirken isim 
verilerek getirildi. Yani "bu ülkede Başbakanlık yapmış birisinin belli bir yaştan sonra cezaevine 
girip yatması doğru olmaz, sağlığı da müsait değil" şeklinde bir teklifle geldi ve değerli arkadaşım, 
az evvelki konuşmacı arkadaşım da o komisyonun üyesi. 

Bu komisyonda bu konuşuldu, tartışıldı ve hakikaten, bu ülkede Başbakanlık yapmış, sağlık 
yönünden cezaevini taşıma şansı olmayan birisinin cezaevinde yatması doğru olmayabilir düşün
cesiyle katkı sunduk. 

Yalnız, biz katkı sunarken bir koşul verdik, bir koşulumuz vardı, dedik ki: "Arkadaşlar, bu 
mahkûmiyet kararının esası, bir kamuya verilen zarara dayalıdır. Bu kamuya verilen zararın öden
mesini koşul koyalım. Eğer, bunu onaylıyorsanız biz de destek veririz." O gün, Adalet ve Kalkın
ma Partisinin komisyon üyeleri onay verdiler. Önerge birlikte hazırlandı, imzalandı ve sunuldu. O 
gün onay veren ve altına imza atan -isim söylemekte de sakınca duymuyorum- Gaziantep Millet
vekilimiz Mahmut Durdu -Cumhurbaşkanına gitmeden önce, yakın bir gelecekte, bu yasayı tekrar 
görüşüp, kabul edildiğinde sizin oylarınızla- bu kürsüye çıkıp, dedi ki: "Efendim, alacak garanti ya, 
böyle bir hükme niye ihtiyaç var?" Şimdi, arkadaşlar, bizatihi, biz bize, karşı karşıya oturduk, 
görüştük ve bu koşulla, bu madde değişikliğine onay verdik; yani, o gün, Mahmut Bey, bizimle ay
nı fikri paylaşıyordu. O gün, Adalet ve Kalkınma Partisinin komisyon üyeleri bizimle aynı fikri 
paylaşıyorlardı da, sonra ne oldu da bu fikirden vazgeçtik ve kamunun uğramış olduğu zararı tahsil 
etmekten vazgeçtik?! 

Şimdi, az evvel, Sayın İpek dedi ki: "Efendim, alacağın tahsili konusunda herhangi bir şey 
yok" ve yasayı da gayet güzel bir şekilde okudu, işte, "hukukî haklar saklı kalmak üzere..." Değer
li arkadaşlarım, siz bu yasaya yazsanız da yazmasanız da, hukukî haklar zaten saklıdır; yani, siz, 
asliye hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir davadaki, alacak davasındaki, çıkabilecek karan 
önleme hakkına sahip misiniz ki "biz buraya yaptık, alacak artık alınabilir" gibi bir söz sarf ediliyor 
bu kürsüden? Böyle bir hakkımız yok efendim! Eğer konu yargıya intikal etmişse, yargı zaten o 
konuda kararını verecektir. Bu konuda, Adalet ve Kalkınma Partisinin veya Genel Kurulun böyle 
bir yasal düzenleme yapmasına ihtiyacı yoktur. Yani, özcesi, bugün, sizlerin oyuna sunulacak olan 
bu talep, eğer, sadece, hukukî alacak teminat altına alındı iddiasına dayalıysa, bu iddia, tamamen içi 
boş, çürük ve hiçbir mesnedi olmayan bir iddiadır. Bir kere, bu tarafıyla bakarsak, bu değişikliğin, 
alacağı teminat altına almadığını görürüz. 

Şimdi, biz, geçen sefer bu konuşulurken, değerli arkadaşlarım, bir şey söylemiştik. Adalet ve 
Kalkınma Partili milletvekilleri buraya çıkıp dediler ki, efendim, alacak muayyen değil, alacak bel
li değil; yani, siz diyorsunuz ki; alacağı ödesin. Peki, neyi ödeyecek? 

Değerli arkadaşlanm, görülmüş bir ceza davası ve ilgilisi hakkında verilmiş bir mahkûmiyet 
karan var. Bu mahkûmiyet kararına konu olan dava açılırken, şikâyetçi olan kurum, uğramış olduğu 
maddî zararı, kamunun uğramış olduğu maddî zaran yargıya iletir. Dosyada da bu rakam çok açık 
ve nettir; yani, ne kadar para olduğu belli değil... Evet, ondan sonrasına faiz işlemiştir. İşte o iş
leyen faizler, hukuk mahkemesiyle tahsil edilebilir, o ayrı bir olay; ama, kamunun zarara uğradığı 
ana alacağın bu düzenleme içinde ödenmesi, kamunun uğrayabileceği bir zararı önlemeye yönelik
ti. Bizim bu konuda talebimiz vardı, uygun bulunmadı. 
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Sadece bu mu; hayır, bir başka husus daha var değerli arkadaşlarım. Şimdi, biz, bu düzen
lemeyi yaparken, özellikle mahkûmiyet süresini esas alarak bir şart daha getirdik, dedik ki; sağlık 
koşulu; yani, eğer üç sene gibi küçümsenmeyecek ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların -hapis 
cezasının- üstünde bir hapisle mahkûm olmuş birisi var ise, bunun, özel infaz rejimlerinden istifade 
etmesi prensip olarak doğru değil. Zaten prensip olarak doğru olmadığını, biraz sonra yasanın han
gi bölümüne sığdırmaya çalıştığınızı ifade ettiğimde de göreceksiniz. Şimdi, buna bir özel statü 
getirmek lazım. Ne yapmak lazım özel statü olarak; o zaman, sağlık koşulu arayalım; yani, belirli 
bir süre, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın fevkinde bir cezayı özel infaz rejimlerinin içine dahil 
edeceksek, o zaman, onun, sağlık yönünden bir problemi olması gerekir, cezaevinde yatabilmesinin, 
onun hayat bütünlüğünü, hayatını tehlikeye sokabilecek bir niteliği olması gerekir, bu nedenle de 
sağlık raporu alınması gerekir demiştik ve bizim iddiamızla, düzenleme de öyle yapılmıştı. 

Az evvelki konuşmacınız Sayın İpek ise kalktı dedi ki -çok da ilginç bir sözdü-: "Efendim, 
kimileri rapor alabilir, kimileri rapor alamaz." Şimdi, eğer ben, bunu sağlık açısından algılarsam, söy
lediğine onay veririm; yani, adam sağlamsa rapor alamaz, "adam sağlıksızsa rapor alır" anlammaysa, 
söyleyecek bir sözüm yok; adam zaten sağlıklıysa, gitsin cezasını çeksin o zaman diyorum. 

Yok, eğer, Sayın Haluk İpek, bu lafı söylerken, "efendim, kurumlar torpillilere rapor veriyor, 
torpilsizlere rapor vermiyor" diye bir iddiadaysa, arkadaşım, iktidar partisinin milletvekilisin... 

AHMET YENİ (Samsun) - Demedi öyle bir şey. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Aynen söylediği söz burada. 
... burası da yakınma duvarı değil. Eğer böyle bir iddianız varsa, gereğini yerine getirin o zaman. 
HALUK İPEK (Ankara) - İlk söylediğin gibi. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - İlk söylediğim gibi... 
Şimdi, ilk söylediğim gibiyse, o zaman, çok açık zaten. Adamın sağlığı elveriyorsa ve cezası 

da kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın üstündeyse, o zaman, gitsin cezaevinde cezasını çeksin. İlk 
düzenlememiz de bu merkezdeydi. 

Şimdi, bu ikisi, bizim için önemli birer kıstastı. Israr ettik, anlatamadık. Sonra, sizin oylarınız
la bu yasa buradan çıktı ve o gün, ben, konuşmamda -iyi hatırlıyorum, tutanakları da alıp "acaba" 
diye baktım- aynı şeyi söylemişim. Bizim kimseyle bir organik bağımız yok; ama, aklın yolu bir, 
hukuk mantığının yolu bir. 

Arkadaşlar "bu yasayı, biz, eğer onaylarsanız, bir kez daha görüşeceğiz" demiştim; bir kez daha 
görüşüyoruz. Şimdi, bu, burada biter mi; bu, bir başka yargı kanalıyla iptal mi edilir... Ben, yine, buradan 
-öyle falcılık yapar gibi değil ama- bir hukuk mantalitesiyle gördüğümü söyleyeyim. Bu yasa, bir şekil
de, yine, yüz geri, geri döner gibime geliyor ve biz, işte, o fazla mesailerimizi, bu yasanın dördüncü defa 
tekrarında, bir değişiklik yaratmak suretiyle getireceğiniz dördüncü tekrarında bir kere daha fazla mesai 
yaparız. Ondan sonra da deriz ki, Meclis çok çalışıyor. Şimdi, 3 maddelik bir yasayı dört defa görüşür
sek, bu Meclis çok da çalışsa, az da çalışsa, üretim ne kadar olur; onu, hep beraber oturup düşünelim. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bu kadar değil; bir başka sakınca daha var. Cumhurbaşkanımızın 
iade tezkeresindeki, geri gönderme tezkeresindeki gerekçeleri, zaten, az evvel kendi iddialanmızla 
birlikte, kendi iddialanmızı sayarken gördük, örtüşüyor. Yani, çok fazla nüans farkı yok. Zaten, bir 
hukuk mantığı, bu iddialann bu şekilde olmasını gerektirirdi; fakat, bir başka şey daha var. Bunu, 
çok hızlı kanun çıkarmak... Getirdiğiniz, hazırlanmış ve bizim incelediğimiz kanunlara son 
dakikada getirdiğiniz değişiklik önergeleri yüzünden, bazen, eğriyi doğruyu yakalamada zor
lanıyoruz, bazen elden kaçıyor, hepimizin elinden kaçıyor. Yani, biz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Adalet Komisyonu üyeleri olarak, kanun geliyor, inceliyoruz, komisyona geliyoruz; komisyona son 
dakikada, hemen, iki imzalı bir önerge geliyor; hop, ne oluyor diyene kadar, doğru mu, yanlış mı 
bakalım diyene kadar geçiyor. Tabiî, bir yanlışlık varsa, o yanlışı da hep beraber sırtlanıyoruz. Tabiî, 
sonuçta da, Genel Kurulda, getiriyoruz, hatalanmızı görüyoruz. Şimdi, bu yasada biz bir hata yap
mışız, bu değişiklik önergesinde. Bu, çok hızlı geldiği için, bizim de yakalamamıza fırsat vermemiş. 
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Değerli arkadaşlarım, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki bu kanunun temelinin 
110 uncu maddesini de kapsayan bölümünü açıp baktığımızda, ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu 
bölüm, kısa süreli hapis cezalarının özel infaz rejimlerini düzenliyor. Şimdi, bölüm başlığı bu. Kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar deyince, o zaman, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların süresine 
bakmak lazım. Efendim, yasamız bunu çok net açıklamış; bir yıl ve daha kısa süreli hapis cezalan... 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şimdi, bir yıl ve daha kısa süreli bir hapis 
cezasından bahsediyoruz ve ancak o nitelikte cezaların özel infaz rejiminin tabi kılınacağı bir mad
deden konuşuyoruz. Bu değişiklik de o maddede. Açıyoruz maddeyi -artık, dördüncü kez geldiği 
için, hepimiz iyi kötü ezberledik diye düşünüyorum- bakıyoruz, üç yıla kadar. Şimdi, üç yıla kadar 
hapis cezası, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı hapis cezası değil; ama, düzenleme, kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı ceza şablonu içinde. Diyeceksiniz ki, ne olur? Evet, şimdi, bunun bu bölüme girmesi 
konusunda yasal bir engel, ille de bu bölüme girmez diye bir engel yok; ama, yasa düzenleme for-
matlarmda ve bugüne kadarki uygulamalarda, Türk hukuk sistemindeki teamüllere baktığınızda, 
madde düzenlemeleri, o maddenin içinde bulunduğu bölüm kapsamında mütalaa edilir. Şimdi, o 
zaman ne yapmamız lazım. Eğer, buradaki mütalaa kısa süreli hapis cezasıysa, bu değişikliğin buraya 
sığması mümkün değil. Bu, bir hukuk ayıbıdır; bu, bir hukukî hatadır. Hadi vazgeçelim, maddedeki 
yapılanmayı bırakalım, efendim, özel yasa olduğunu bir köşeye koyalım, kamuya verdiğimiz zararı 
bir köşeye koyalım, onun tahsilinden vazgeçtiğimizi bir köşeye koyalım, hepsini bırakalım; ama, biz, 
bir yasal düzenleme yapıyoruz ve yaptığımız yasal düzenlemenin hukuk sistemi içinde, gelecekte 
hukukçular tarafından "yahu, hayret bir şey, hiç mi bunlar yasa yapmasını bilmiyorlarmış; yani, şu 
maddenin, şu bölümün içinde böyle bir hüküm olur mu" diyecekler ve bu söz, 22 nci Dönem Par
lamentosuna ait olacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu hukukî ayıba ortak olmuyoruz; ısrar
la, bu maddenin bu bölümde yer alamayacağını tekrar ediyoruz, yineliyoruz ve sizleri de uyarıyoruz. 

HALUK İPEK (Ankara) - Başlığı değiştiririz o zaman. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Efendim, çoğunluk sizde; oylarsınız ve geçersiniz. 

Eh, o zaman, gelecekte, özellikle yeni yetişecek hukukçularda, yeni nesillerde bu yasal uygulamaya 
bakıldığında, bu yasaya bakıldığında, bu hatayı gördüklerinde, bizim zapta geçen bu sözlerimizle 
en azından sizden ayrı düşündüğümüzü ve bu hukuk ayıbına ortak olmadığımızı, buradan, daha 
bugünden onlara duyurmak istiyorum. 

Israrcı olmanın bir anlamı yok değerli arkadaşlarım; yani, hukukî yanlışı bileceğiz, kamuya 
verilen zarardan vazgeçeceğiz, sağlık raporunu ortadan kaldıracağız ve ne olursa olsun bu yasayı 
çıkaracağız ve biz, bu yasayı çıkarırken, ondan sonra da buraya geleceğiz, rahat bir şekilde "efen
dim, bu özel bir yasa falan değildir, bu genel bir yasadır" diyeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ne siz söylediklerinize inanıyorsunuz -bu sözü sarf eden arkadaşlarım-
ne de bizi inandırabiliyorsunuz ne de bu ülkede bu konuyla ilgili hassasiyet gösteren, bunu takip 
eden vatandaşlarımız inanıyor. Haa, bu bir oy kaybı olur olmaz; ben, işin o tarafında değilim; ama, 
hukukçu kimliğimizle, bu işi doğru yapmamız gerektiğine inanıyorum. 

Bakın, Komisyon burada, Bakanımız da burada. Bir uyarı görevimi tekrar ediyorum; aldığımız 
duyumlara göre, çok kısa bir süre sonra, yine bir torba yasa geliyor. Ceza Yasasında 60-80 tane 
madde mi değiştirirsiniz, 100 tane mi değiştirirsiniz; yani, nasıl olsa, boyacı küpü gibi sokup 
çıkarıyoruz, önce yapıyoruz, "aa, olmadı" diyoruz, bozuyoruz; yine geliyor. Ben, bugünden sizin 
bilgilerinize sunuyorum. 

Şimdi, hiç olmazsa, şunu geri çekin, o torba yasanın içinde şeklen doğru olabilecek bir yere 
koyun. Hiç olmazsa, bu hukuk ayıbını bir kurtarın, ondan sonra, esasıyla ilgili bir daha tartışalım. 
Ha, bana sorarsanız, Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncesini sorarsanız, bu, sadece şeklen bir yere 
oturtturmak değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Saygun, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Bitiriyorum zaten Başkanım. 
...onun yanında, kamuya verilen zararı da tazmin ettirebilecek bir uygulama koyalım, sağlık 

raporunu koyalım. 
Yani, değerli arkadaşlarım, insanların sadece yaşlan, cezaevinde yatmaması için bir gerekçe ol

maz. Bu sözü burada söylerken, geçmiş dönemde Başbakanlık yapmış birisi ille cezaevine girsin 
gibi bir ısrarın peşinde değiliz. O ısrarın peşinde olsaydık, o günkü o değişiklik önergesinin altında 
bizim imzamız, bizim katkımız olmaz idi; ama, lütfen, hukuka uygun, doğru, ciddî bir düzenleme 
yapalım. Alın bunu, o torba yasanın içinde, bizim de iddialarımıza uygun, kamunun zarar gör
meyeceği bir mantaliteyle yeni baştan düzenleyin. Yeni baştan düzenlerseniz, işte, o zaman, Mec
liste tekrar bir bütünlük yakalanabilir, birlikte değerlendirir ve birlikte onaylayabiliriz; ama, bu 
haliyle, özellikle yolsuzlukların önüne geçme iddiasında olan bir siyasî partinin, bir iktidar par
tisinin yolsuzlukların önüne geçmeye çalışırken, bir anda birisi için bundan rücu edip, kamuya olan 
borcunun ödenmemesi için yapılan bir düzenlemeye, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak onay 
veremeyiz. Kamuya verilecek olan bir zararı, Cumhuriyet Halk Partisi onaylayamaz, bu anlamdaki 
bir yasal düzenlemeye destek veremez, katkı sunamaz. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu değişikliğe bizim oyumuz hayır; ama, bir kez 
daha tekrar ediyorum; Mecliste çoğunlukta olmak, yanlış yapmak için yeterli bir gerekçe değildir 
arkadaşlar. Çoğunlukta olarak bile bile bu yanlışı yapmanın, doğru bir anlayış olmayacağına 
inanıyorum. Değerlendirmesini sizlere bırakıyorum, değerlendirmesini Bakanımıza bırakıyorum. 
Belki bu görüşmelerden sonra geriye de çekilebilir. En doğru anlayışın o olacağına inanıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can. 
Sayın Can, buyurun efendim. 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1136 sıra sayılı Cumhur

başkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Kanun üzerinde söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

AK Parti milletvekilleri Sayın Sadullah Ergin, Sayın Hayati Yazıcı ve Sayın Haluk İpek 
tarafından verilen önergeyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu 
maddesinde değişiklik yapılmış ve Genel Kurulca kabul edilerek Cumhurbaşkanına onay için gön-
derilmişse de, Sayın Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. 

Her şeyden önce, anılan teklifle 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası aynen 
"mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya taz
min suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere; kadın veya alt-
mışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm ol
dukları bir yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl veya daha az süreli hapis 
cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde 
bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

Dikkat edilirse "mahkemece karar verilebilir" denilerek hâkime takdir yetkisi verilmektedir, 
emredici bir hüküm yoktur; dolayısıyla, hâkim bu konuda takdir yetkisiyle bir karar verecektir. 

Bu teklifle, yetmişbeş yaşını bitirenlerden üç yıl ya da daha az süreli hapis cezası verilenlerin 
cezalarını konutunda çektirilmesi için aranan "hükümlünün sağlık durumunun cezasını infaz 
kurumunda çektirilmesine elverişli olmadığının tam teşekküllü devlet hastanesinde ya da üniversite 
hastanelerinden verilecek raporlarla saptanması ve işlenen suç nedeniyle doğan zararın aynen iade, 
suçtan önceki hale getirme ya da tazmin yoluyla tümüyle giderilmesi" şartlan kaldırılmıştır. 
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Öncelikle, sağlık raporunun alınması koşulunun kaldırılması, yerinde bir karardır. Zira, uy
gulamada sağlık raporlarının alınmasındaki suiistimaller bilinmektedir. Her ne kadar gerekli tedbir
ler alınsa da, nüfuzu olanın haksız olarak bu raporu aldığı, haklı olduğu halde bu raporu alamayan
ların da olduğu, fiilen Türkiye'de bir realitedir. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - İktidar Partisisin; halledeceksin! 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Diğer yandan doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale 

getirilmesi haklarının mahfuz tutulduğuna dair vurguyla başlanarak, hukukî sorumluluğun özel in
faz rejiminden yararlanmanın önkoşulu olması, belki ceza hukuku açısından yerinde olabilir; ama, 
infaz rejimi ve hukuku açısından isabetsiz bir karardır; bundan sarfınazar edilmesi de yerindedir. 
Ayrıca, 110 uncu maddede istisnaî hükümler vardır. Bu istisnaî hükümlerden şimdi birisi yarar
lanabilir, ama, yann bir başkasının yararlanmayacağı anlamına gelmez. 

Ceza hukukunu hâkim tatbik ederken, maddî zararın failce karşılanıp karşılanmadığına 
bakarak kararını verir. Eğer zarar karşılanmışsa, failin lehine karar verilecektir. Bu ceza siyaseti 
gereğidir; ancak, infaz siyasetinde hukukî sorumluluğun önkoşul olması kabul edilemez. 

Bu yönden de Cumhurbaşkanının iade gerekçesi yerinde değildir. Zira Sayın Cumhurbaşkanı, 
af yetkisini kullanırken, belki sağlık raporunu istiyor, ama, mahkûmun vermiş olduğu zararın kar
şılanıp karşılanmadığı hususunu sormuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, tabiî ki, Anayasanın kendisine 
vermiş olduğu yetkiyi kullanıyor; ama, af yetkisini kullanırken, affettiği insanların güvenlik güç
lerimizle maalesef dağda girmiş olduğu çatışmada ölü veya diri olarak ele geçirilmesi belki kanun 
önünde mahkûm etmiyor; ama, kamu vicdanında aklandığını da tahmin etmiyorum. Bu affedilen in
sanların alınan sağlık raporları gerçekten sahi mi, düzen mi, bunun araştırmasını Sayın Cumhurbaş
kanı cumhur adına yaptırmış mı diye sormaktan kendimi alamıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kanun hükmünden yararlanacak olan kişilerin sayısının 
sınırlı olması, bu kanunun öznel veya kişiye özgü bir kanun olduğunu göstermez. Zira, 1940'lı yıl
larda, Meclisimiz, Suna Kan ve İdil Biret adındaki öğrencilerin yurt dışında burslu okuması için 
kanun çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki, yasama organının takdir yetkisini kullanması söz konusudur. 
Öte yandan, yasa koyucu, infaz rejimini düzenleyen ilkeler çerçevesinde, hükümlü yaşı, ceza süresi, 
sağlık durumu gibi kıstaslar alarak düzenleme yapabilir. Bu kapsamda, bir kanunun öznel veya 
kişiye özgü olması için ya ilgili kişiler gözetilerek bir düzenleme yapılması, bu suretle diğer 
kişilerin de kanundan yararlanmasının mümkün olmaması ya da yapılan düzenlemeye ancak ilgili 
kişiden başkalarının girmemesi gerekir. Nitekim, bu kanunun hayli kişilerce yararlanacağı ve ileriye 
yönelik yararlanması da hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, konuyla ilgili olması açısından, YÖK Başkanı, Anayasa Profesörü Sayın Erdoğan 
Teziç -İstanbul Hukuktan aynı zamanda hocam olurdu- Anayasa Hukuku kitabının 8 inci baskısının 
52 nci sayfasında aynen şöyle diyor: "Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun metnine Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin hiçbir değişiklik yapmayarak aynen sahip çıkması durumunda, yani, 
yasama organının kendi ilk metninde direnmesi karşısında, Cumhurbaşkanı kanunu yayımlamak 
zorundadır. Bu durumda, Cumhurbaşkanı, kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 
altmış gün içerisinde, Anayasa Mahkemesine aykırılığı nedeniyle bu kez dava açma ve iptal yetkisi 
hakkını kullanabilir. 

Cumhurbaşkanına kanunlar için Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal davası açma yetkisi 
tanıdığına göre, Cumhurbaşkanının, kanunları bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri göndermesi yerine iptal davası yoluna başvurması -Sayın Teziç'e göre- daha isabet
lidir." Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Profesörü Sayın Erdoğan Teziç gibi düşünmüyor, aksine, 
yerindelik denetlemesi yapıyor. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi bile yerindelik denetimi yapamaz, 
kanun koyucunun iradesi yerine geçemez, kanun koyamaz. Bu, Anayasa Mahkemesinin olmadığı 
halde, Sayın Cumhurbaşkanı bu hakkı ve bu yetkiyi nereden alıyor diye sormak gerekiyor. 
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Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89 uncu maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar; yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun görmediği 
kanunları bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Prof. Teziç, 
tabiî ki, bu göndermeye karşı çıkmasına rağmen -daha isabetli değil diye karşı çıkıyor- Cumhurbaş
kanı ise, geri göndermeye devam ediyor. 

Yine, Hocam Prof. Teziç'in Anayasa Hukuku kitabının 188 inci sayfasında, aynen "Anayasada 
belirtilen amacı ya da kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla, kanun koyucu, belli bir sonuca ulaş
mak için, değişik yolların seçimini -dikkat ederseniz- siyasî tercihlerine göre yapmakta serbesttir" 
deniliyor. "Burada, takdir yetkisi kanun koyucuya aittir. Bu husus, Anayasa Mahkemesinin denetine 
girmez" diyor Sayın Teziç. Bu görüş de, siyasî tercih hakkını kanun koyucuya vererek, kanunun ip
talinin Anayasa Mahkemesinde değerlendirmesinde, mahkemenin kanunun siyasî tercihle konul
duğu yönünde denetimde bulunamayacağına işaret ederken, Anayasa Mahkemesinin dahi kul
lanamadığı denetimi, sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanı, bu yetkiyi kendisinde görerek, kanunu geri 
iade ederek gönderebiliyor. 

Sayın Hocam Teziç iyi bir anayasa hukukçusudur, bu görüşünde de isabet vardır. Sayın Teziç 
ile Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef, bu konuda anlaşamıyor. Diğer yandan, Sayın Cumhurbaşkanı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından geldiği için, bazen, kendilerinin Cumhurbaşkanı sıfatını 
unutarak, Anayasa Mahkemesinin Başkanı zannediyor herhalde diye düşünüyorum. 

Yine, Teziç'e göre, devlet başkanının siyasî açıdan mutlak sorumsuzluğunun nedeni, Parlamen
to ile hükümet arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda tarafsızlığını sağlayabilmesidir. Bunun 
için de, parlamenter rejimde, devlet başkanının sahip olduğu yetkiler tek başına değil, başbakan ve 
bakanlarla ortak kullanılabilir; çünkü, kamu hukukunda yetki ve otorite sorunu beraberdir, sorum
luluk kimdeyse, yetki de, otoritede ondadır. Parlamenter rejimde siyasî sorumluluğu hükümet al
dığına göre, yetki de ondadır. Tabiî ki, Cumhurbaşkanının da, takdir yetkisini kullanırken bu husus
lara özellikle riayet etmesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1982 Anayasası, yasamayı aslî bir yetki olarak öngörmek
tedir. Yasama organı, Anayasaya uygun olmak şartıyla, her konuyu düzenleme kapsamına alabilir. 
Bunun tek istisnası, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı ve çalışma esasları 
ile personel atama işlemleridir; bu konu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebilir, kanunla 
düzenlenemez. Dolayısıyla, İnfaz Kanununda değişiklik yapılması, tabiatıyla, Meclisin takdirin
dedir. Kişiye ait düzenleme değildir, şartları taşıyan, istisnalara sahip olan her Türk vatandaşı, her 
hükümlü, bu özel infaz rejiminden yararlanabilecektir. îleriye yönelik de, bu kanun yürürlükte kal
dığı sürece, kimlere uygulanacağını tarih gösterecektir. Diğer yandan, bu Meclis, demin de belirt
tiğim gibi, Suna Kan ve İdil Biret'in yurt dışında okumaları için kanun çıkarmıştır. Genel düzen
leyici işlem olan kanunun özel olarak uygulandığı istisnalar da olmuştur. Halbuki, bu kanunda böy
le bir durum dahi yoktur. 

Yine, Cumhurbaşkanımız, geri göndermenin takdirini keyfiyetle uygulayamaz; ama, uy
gulamıştır. Nitekim, değerli anayasa hukukçusu Hüseyin Nail Kubalı'nın Anayasa Hukuku kitabın
da "devlet başkanının siyasî bakımdan haiz olduğu bu mutlak sorumluluk, mutlak siyasî tarafsız
lığını gerektirir. Devlet başkanı bu sıfatı taşıdığı müddetçe parti adamı değildir; partilerüstü, objek
tif, tarafsız bir şahsiyettir; zira, devletin temsilcisi, milletin başıdır; bu sebeple, asla, bir partizan gibi 
konuşamaz, hareket edemez; memleketin iç ve dış politikasında belirli bir devleti, partiyi, zümreyi 
ve şahsı açıkça tutan ya da yeren beyanlarda bulunamaz; rolü, ayırıcı değil, birleştiricidir; tenkit 
veya tasvip değil, uyarma ve irşattır, gerektiğinde milletin hakemliğini yapmaktan ibarettir..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Can, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
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RAMAZAN CAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım; teşekkür ederim. 
"...Daha ziyade, manevî rolü, tarafsızlığa titizlikle saygı gösterdiği ölçüde tesir ve meşruluk 

kazanır" diyor. Sayın Kubalı'mn elli yıl önceki yazdıkları gerçekten takdire şayan bir değerlendir
me günümüz için. Maalesef, Cumhuriyet Halk Partisinin engellemesine rağmen Genel Kurulca 
kabul edilen kanunların Sayın Cumhurbaşkanından dönmediğine henüz şahit olmadım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasayla getirilen istisnaları taşıyan tüm hükümlüler bu 
haktan yararlanabilecektir. Dolayısıyla, sınırlı bir yararlanma söz konusu değildir. İleriye yönelik 
olarak bu yasa yürürlükte kaldığı müddetçe herkes yararlanabilecektir. Hatta, Türkiye'de cezası in
faz edilecek olan yabancılar bile bu infaz yasasının maddelerinden yararlanabilecektir. Ama, bu 
haktan Saym Necmettin Erdoğan da yararlanmasın demek hukuka uygun olmaz diyorum. 

Tekrar görüşmek üzere saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Necmettin Erbakan... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - "Necmettin Erbakan" diyemedin, dilin sürçtü. Allah söyletti! 
RAMAZAN CAN (Devamla) - "Necmettin Erbakan" diye düzeltiyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Can. 
Şahsı adına, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut... 
Buyurun Sayın Akbulut. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkan

lığınca iade edilen ve İnfaz Yasasının 1 maddesinde değişiklik yapan yasa teklifi üzerinde şahsen söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve dünkü olaylarda hayatlarını kaybeden 5 askerimiz 
ve 1 polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin yüreğini dağlayan bu acı için yakmlanna 
ve bütün Türk Milletine başsağlığı diliyorum. Bu olaylarda yaralananlara Allah'tan acil şifalar diliyorum 
ve buradan, bir kez daha, vatan uğrunda bütün şehitlerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, daha önceden 
Genel Kurulun görüşüp iradesini ortaya koyduğu bir yasayı, ne yazık ki, yeniden görüşüyoruz. 
Meclis gündeminde, gündemde yer almak için bekleyen yüzlerce kanun tasarısı ve teklifi olduğu 
halde, Meclisin bu değerli zamanının veto edilmiş bir yasa için yeniden harcanacak olmasından 
dolayı duyduğum üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle, yasayla ilgili görüşlerimi 
söylemeden önce, Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanlığı makamının yasama, yürütme ve yar
gıyla ilgili ilişkilerine kısaca değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, ekonomik kıskaçlar içerisinde yalnızlığa terk edilen, demokrasi, öz
gürlük, hak, adalet arayışı içinde ezilen ve çaresiz bırakılan milletimiz, 3 Kasım 2002 seçimlerinde iradesini 
ortaya koymuş ve kendisini yalnızlığa terk eden geçmiş iktidar ve partilere gereken dersi vermiştir. 

Bildiğiniz gibi, milletimiz, yapılan seçimlerle, Adalet ve Kalkınma Partisini -ki, henüz 
kuruluşun birinci yılını tamamlamıştı- çok büyük bir çoğunlukla iktidara taşımış ve iki partili bir 
Meclis öngörmüştür. Demokratik kurallar içerisinde iradesini ortaya koyan milletimizin bu iradesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şekillenmektedir ve görevi, makamı, mevkii ne olursa 
olsun, her kurum ve kişi buna saygı duymak durumundadır. 

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkan
lığı makamı, hepimizin saygı duyduğu, yine özenle korumamız gereken bir makamdır. Demokratik 
parlamenter sistemimizde, Anayasamız, Cumhurbaşkanının gözetiminde, devlet organlarının 
uyumlu bir şekilde çalışmasını öngörmektedir. Anayasamıza göre, devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını gözetmek durumunda olan Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargıyla ilgili 
sorumluluklarını yerine getirirken, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokratik usul ve esaslara 
uygun davranmak, herkesin insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmasına saygı göstermek ve 
üzerine aldığı bu görevi tam bir tarafsızlıkla yerine getirmek durumundadır. 
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Bu tespitler ışığında bir değerlendirme yapıldığında, ne yazık ki, Cumhurbaşkanlığı makamıy-
la Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam uyum içerisinde çalıştığını söylemek mümkün değildir. 22 
nci Dönem Parlamento çalışmaları sırasında Meclisin kabul ettiği, ancak Anamuhalefet Partisinin 
itiraz ettiği yasaların neredeyse tamamı, bu arkadaşlarımızın görüşleriyle örtüşür şekilde veto edil
mektedir. Oysa, 22 nci Dönem Parlamentoda çok güçlü bir iktidar grubunun bulunduğu bilinmek
tedir ve Cumhurbaşkanının geçen dönemlere oranla çok fazla veto yetkisini kullanması, vatandaş
larımız arasında değişik yorumlara yol açmaktadır. Elbette, veto yetkisi anayasal bir yetkidir; an
cak, bunun, demin belirttiğim gibi, çok güçlü bir iktidar partisinin bulunduğu bir Mecliste, iradesini 
ortaya koyan bir Meclise karşı yapılıyor olması, sanki Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
hükümetin çalışmalarının yavaşlatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. Oysa, vatandaşlarımız, yapılan 
uygulamalara bakarak, Cumhurbaşkanlığı makamını siyasî bir taraf gibi algılamamah, karar ve ter
cihlerde belli bir siyasî görüşün önplanda tutulduğunu düşünmemeli ve Cumhurbaşkanlığı 
makamını bir siyasî partinin uzantısı veya muhalefetin tamamlayıcısı gibi değerlendirmemelidir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Devleti temsil ediyor; yapmayın; ağır oluyor!.. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamı yürüt

meyle ilgili görevlerinde de tam bir sorumlulukla ve Anayasaya tam bir uyumla bağlı olmak durumdadır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Korumak zorunda olduğumuz birtakım değerler var... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Hepimizin korumak zorunda olduğu değerler var. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ama, siz korumuyorsunuz; lütfen!.. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sizin koruduğunuz değer Erbakan; Türk Milletinin birliği değil. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben ondan da bahsedeceğim 

izin verirseniz. 
Anayasanın 104 üncü maddesinde, kararnameleri imzalamakla görevli kılman ve bu yetkisi 

yalnızca bir denetleme yetkisi, yalnızca bir tevsik yetkisi, bir şekil şartı olan bu uygulama, Cumhur
başkanının devlet organlannm düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak görevi çerçevesinde tüm 
sorumluluğu hükümete ve ilgili bakana ait olan bu kararnameleri, sanki denetleme yetkisi varmış 
veya sanki reddetme yetkisi varmış gibi davranmaktan vazgeçmelidir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Akbulut, çok yanlış konuşuyorsun. "Denetleme yetkisi var
mış gibi" bir laf çok yanlış. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Seçimle işbaşına gelen ve halka karşı sorumluluğunun 
gereği olarak taahhüt ettiği programlan uygulamak durumunda olan hükümetin işlemlerinin yerindelik 
açısından denetlemeye tabi tutulması, hükümetin siyasal takdir yetkisine müdahaledir ki, bu durum, 
anayasal sistemimize, parlamenter rejimin mantığına ve sağlıklı işleyiş kurallarına aykındır. 

Anayasada belirtilen kanunları yayımlamak görevi nasıl kaçınılmaz bir görev ise ve yasal şek
le uygun olarak kanun halini almış olan metin, Cumhurbaşkanlığınca şu veya bu nedenle yayımlan
maktan kaçınılamaz ise, yine, yasal şekle uygun olarak hazırlanıp kendisine gönderilen karar
nameleri de, Anayasada yazılı, kararnameleri imzalamak, görevi gereği imzalamak ve bu suretle 
yasama ve yürütmeyi güç durumda bırakacak tutumlardan kaçınmak durumundadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, yargıyla ilgili atama yetkilerini kullanırken de, siyasal görüşleriyle 
tanınıp bilinen kişileri tercih etmekten ve vatandaşlanmızın bu nedenle yargıya olan güvenini ör-
selemekten özenle kaçınmalıdır. Bu tarihten bir süre önce, yirmi yıldan beri bir siyasî partimizin 
delegesi olduğunu söyleyen bir meslek odası başkanının Anayasa Mahkemesine üye olarak atan
mak istenmesi, bu tür atamalardaki tercihi göstermesi bakımından çok ilginçtir; ancak, atanması 
yapılan kişi, Anayasa Mahkemesini töhmet altında bırakmamak gibi sağduyulu bir düşünceyle bu 
atama talebini kabul etmediği için, atama gerçekleştirilememiştir. 
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Makama duyulan saygının korunması bakımından, Cumhurbaşkanlığı makamı, anayasal diğer yet
kilerinin kullanılmasında da siyasî tercihlerin önplanda tutulduğu bir yaklaşım sergilememeli, özellikle 
kendisine bildirilen isimler içerisinden mensuplarının demokratik tercihlerini gözardı etmemelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal af yetkisi de vatandaşlarımız tarafından tasvip edilmemek
tedir. Gerçekten, 1991 yılından 2006 yılına kadar onbeş yıllık süre içerisinde, eski Cumhurbaşkan-
lanmızdan Sayın Turgut Özal, 17 hükümlünün cezasını affetmiştir; yine, Sayın Süleyman Demirel, 93 
hükümlünün cezasını kaldırmıştır; Sayın Cumhurbaşkanımız Sezer ise, bugüne kadar 258 hükümlüyü af
fetmiştir. Affedilen bu 258 hükümlüden 190 kadarı yasadışı aşırı sol örgütlere mensup hükümlülerdir. 
Bunlardan 39'u DHKP-C, 284 TKP/ML-TİKKO, 19'u Dev-Sol, 284 TİKP, 17si MLKP, 5'i PKK, 15'i 
THKP-C örgütü üyesidir. Ayrıca, yine, yasadışı TDP, TKİP, TKEP/Leninist gerillalar ve Dev-Yol örgütü 
üyelerinden affa layık görülenler vardır. Cezalan kaldırılan bu örgüt üyelerinin daha sonra yasadışı 
faaliyetlerine devam etmesi, hatta bunlardan bazılarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmalarda 
öldürülmüş olması, bu yetkinin ne derece özenle kullanıldığını göstermektedir ve hükümlüler arasında 
dahi siyasî tercihlere göre değerlendirmeler yapıldığını göstermesi bakımından ilginç uygulamalardır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı, 21 inci Dönem Parlamentosu tarafından Cum
hurbaşkanı seçilmiştir. Bu dönemde, Sayın Sezer'i aday gösterip seçilmesini sağlayan üç siyasî par
tinin 3 Kasımda aldığı toplam oy oranı yüzde 15 civarındadır. 3 Kasımda verilen cevap yalnızca bu 
partilere verilmiş bir cevap değildir; ülkeyi 3 Kasıma getiren şartlarda etkisi olan herkes ve her 
kurum bu cevaptan nasibine düşeni almalıdır, almıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, lütfen konuşmanızı tamamlayınız; buyurun efendim. 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Yalnız, bunları seneye de konuşuruz!.. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Tabiî ki seneye de konuşacağız, Allah izin verirse 

onu da göreceğiz. 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Akıllı ol! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, halkımız, anayasal kurallara 

gönülden bağlı, vatandaşlar arasında siyasî görüş, düşünce, inanç, giyim-kuşam tarzı, eğitim gördüğü 
okul gibi sunî ayırımlar yapmayan bir cumhurbaşkanı arzu etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
biraz özen göstermesi yeterli olacaktır. Şu husus herkes tarafından çok iyi bilinmelidir ki, anayasal sis
temimize göre millet iradesinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının 
güvenini kazanarak seçilmemektedir; tam aksine, cumhurbaşkanı seçilecek kişi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin güvenini kazanmak ve seçilmeye layık görülmek şartıyla cumhurbaşkanı olabilmektedir. 

Ben, yasayla ilgili düşüncelerimi bir sonraki maddede tekrar sizlerle paylaşacağım. Bu vesiley
le, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akbulut. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yasayla ilgili hiçbir şey konuşmadı ki! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..: Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.43 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1136 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
9.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1180) (S. Sayısı: 1136) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, 

tasarının maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf var. 
Elektronik cihazla oylama yapacağım ve 2 dakikalık süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

MADDE 1.- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın
da Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 
b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl, 
c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl, 
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya 

hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın 
Muharrem Kılıç; buyurun. 

Sayın Kılıç, süreniz 10 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1136 sıra sayılı yasa teklifiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi açık
layacağım. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa teklifi, çok kısa süre önce Yüce Mecliste görüşülmüştü; ancak, bu 
Mecliste kabul edilen bu teklif, Sayın Cumhurbaşkanımızca, bir daha görüşülmek üzere Meclise 
iade edildi. Adalet Komisyonunda da hiçbir değişiklik yapılmadan, bu teklif, şu anda, yine kar
şımıza gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlar, bu teklif -yasa görüşülürken de, yasa teklifi görüşülürken de belirtmiştik-
özel bir teklif, saklamaya, gizlemeye gerek yok. Komisyon aşamalarında da, Genel Kurul 
aşamalarında da, bu teklif, Sayın Necmettin Erbakan'ı, geçmişteki Refah Partisinin Genel Başkanı 
olan Sayın Necmettin Erbakan'ı kurtarmaya yönelik, infazını kolaylaştırmaya yönelik bir teklifti. 
Bu konuda hiçbir şüphe yok. Sayın Cumhurbaşkanı da geri gönderme gerekçesinde "yasalar özel 
kişiler için yapılmaz, yasaların genel olması gerekir" diyor. Ancak, biz, burada, Yüce Meclisi, bir 
kişinin cezasının infazını kolaylaştırmak için, maalesef, iki kez, burada, bu kanunu, bu kanun tek
lifini görüşmek için çalıştırmış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu cezanın mahiyeti neydi acaba, bu ceza ne için verilmişti, bunu biliyor 
muyuz? Malumunuz üzere, Refah Partisi 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığın
da, bu kapatılma kararından hemen önce Hazineden yardım almıştı, o zaman 1 trilyona yakın bir 
yardım almıştı. Onun dışında, Refah Partisinin o zamanki kasasında, 10 000 000 Deutche Mark, 943 
000 ABD doları bulunmaktaydı. Ancak, bu paralara, parti kapatıldığı için Hazine el koymasın diye, 
partinin o zamanki genel yönetim kurulu üyeleri, il başkanlarını ve il saymanlarını çağırarak, sanki 
bu paraları onlara ödemişler, onlar bu paraları harcamışlar gibi göstererek, hükmü veren ağır ceza 
mahkemesinin kararında belirtildiği gibi, sahte evrak düzenleyerek, Hazinenin parası birileri 
tarafından harcanmış gösterilmiş ve kamuya ait paraya el konulmuş. Durum bu. Bundan dolayı ağır 
ceza mahkemesi karar veriyor, bu kararın infazı bir türlü gerçekleşmiyor. 

Bununla ilgili görüşmeler, ceza infaz kanunu, cezaların infazı ve tedbirlerle ilgili kanun 
görüşülürken, hem Cumhuriyet Halk Partili hem de Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar tarafın
dan görüşüldü. Oradaki görüşmelerde şöyle bir kanaat oluştu "bu tip durumlarda, kamuya verilen 
zararlar, mağdurun zararları karşılandığı takdirde ancak bu kişiler özel infaz hükümlerinden fay
dalandırılsın" denildi; bunda hemfikir olduk. Henüz yasa çıkalı bir yıl gibi kısa bir süre oldu. Peki, 
ne değişti değerli arkadaşlar? 

Sayın Cumhurbaşkanımız gerekçelerinde açıkça belirtmiş, diyor ki: "Bu, şahsa ait bir düzen
lemedir ve bu düzenlemede kamu yararı da bulunmamaktadır." Ancak, burada, Adalet ve Kalkınma 
Partisinden çıkan konuşmacı arkadaşlarımız, burada, Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır, devletimizin temsilcisidir. 
Burada, uluorta, Sayın Cumhurbaşkanımızı kimsenin bu şekilde eleştirmeye hakkı da yoktur, had
di de yoktur. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Burası Meclis... Uluorta olur mu yani?! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Milletvekili konuşuyor... 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Kaldı ki, değerli arkadaşlar, burada Sayın Cumhurbaş

kanımızı sadece bununla da eleştirmiyorlar; diyorlar ki, efendim, bazı atamaları Sayın Cumhurbaş
kanı engelliyormuş, yine, bazı konularda af yetkisini kullanıyormuş. 

Değerli arkadaşlar, Anayasadan haberiniz yok herhalde. (AK Parti sıralarından "var, var" ses
leri) Anayasamızın 104 üncü maddesini okuyacak olursanız, orada, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yetkilerinin ne olduğunu da görürsünüz. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Anarşistleri de mi affeder?! 
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MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Anarşistleri affeden Sayın Cumhurbaşkanı değil, Adalet 
Bakanlığıdır, Adalet Bakanlığı... 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Anarşistleri affeden Adalet Bakanlığıdır! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Çünkü, değerli arkadaşlar, herhalde bilmiyorsunuz, Sayın 

Cumhurbaşkanına bir başvuru yapıldığı zaman, Sayın Cumhurbaşkanı o başvuruyu Adalet Bakan
lığına gönderir, onun dosyasını Adalet Bakanlığı hazırlar. Adalet Bakanlığı, o hükümlüyle ilgili 
dosyayı hazırlar. Adlî Tıp Kurumundan, İhtisas Dairesinden gerekli raporları alır, ondan sonra 
Sayın Cumhurbaşkanına sunar; der ki, bunun şartlan tutuyor. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Mecbur mu affetmeye?! 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bakanınıza sorun, Bakanınıza!.. Bakanınıza sorun!.. Ayıp! 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Yoksa, Sayın Cumhurbaşkanı, kendiliğinden, resen, şu insan

ları affedeyim demez. Lütfen, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin; lütfen, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 
devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı -lütfen- burada tartışılır duruma getirmeyin. Bu devlet 
hepimizin devleti, bu çatı hepimizin üzerinde bulunuyor değerli arkadaşlar. Bu şekilde devletin bir
liğini, bütünlüğünü sağlayamayız, bu şekilde millî birliği sağlayamayız, bu şekilde terörü ön
leyemeyiz. Devletin kurumlarına karşı çıkarsak, devletin kurumlarını yıpratmaya çalışırsak, bu anlayış 
devleti yıpratmaya götürür. Burada birilerini eleştireceğiz derken, devleti, lütfen, yıpratmayalım. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, Adalet ve Kalkınma Partisindeki, Saym Erbakan'ı, bu kurtarma telaşı 
nereden geliyor? Bu tartışmalar komisyonda yapıldı. Arkadaşlarımız dedi ki: "Hayır, arkadaş, kim olursa 
olsun, bu zararı karşılasın, ondan sonra bu infaz hükümlerinden yararlansın." Neyi amaçlıyordunuz; diyor
dunuz ki, şu anda içimizde olan, o zamanki Refah Partisinde görev yapan ve şu anda içinizde olan, bakan
lar var, milletvekilleri var, parti yöneticileri var; bunların da ödemesi gereken, bunların da sorumlu olduğu 
paralan, Sayın Erbakan'a yükleydim, Sayın Erbakan bu paralan ödesin, biz de bundan kurtulalım. 

Ancak, sizin oyununuzu Sayın Erbakan bozdu; o paraları ben ödemiyorum dedi, eğer bu paralar 
ödenecekse, o zamanki tüm sorumlular eşit şartlarda paraları bölüşsün, ben de hisseme düşeni 
ödeyeyim dedi. Oyununuzu bozdu. Bu şartlar altında, şu anda, seçime giderken, Sayın Erbakan'ı 
cezaevine göndermeye korkuyorsunuz; çünkü, bunu tabanınıza anlatamazsınız. Seçime giderken, 
Sayın Erbakan cezaevinde olacak, siz de gittiğiniz bölgelerde, bunun izahını yapacaksınız. 

Siz, değerli arkadaşlar, şu anda, Sayın Erbakan'ı düşündüğünüzden değil, şu anda, siyasî kay
gılarla, siyasî düşüncelerle bu şekilde bir düzenleme yapıyorsunuz; ancak, bu düzenlemeyle, değer
li arkadaşlar, tek kişilik yasa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oysa, yasalar, genel yapılır, objektif yapılır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Saym Kılıç, konuşmanızı tamamlayınız. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Ancak, gerek komisyonlardaki gerek Genel Kuruldaki tüm 

bu uyanlarımız dikkate alınmadı. 
Bu yüce milletin bir yığın sorunları var değerli arkadaşlar. İnsanlarımız yoksulluktan, işsizlik

ten perişan. Şu anda, 100 000'i aşkın devlet memuru sicil affı bekliyor. Yüzbinlerin sorunlanyla uğ
raşmayacağız, tek kişinin sorunuyla Yüce Meclisi burada meşgul edeceğiz. Bu anlayış, doğru bir 
anlayış değildir değerli arkadaşlar; bu anlayış, bizleri bir yere götürmez. Yüce milletimiz, bizleri 
sorunlarına çözüm üretelim, sorunlarına çare bulalım diye gönderdi; buraları, şahıslar için özel 
düzenlemeler yapalım diye göndermedi. 

Bu düşüncenin yanlış olduğunu belirtiyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Şahsı adına, Sayın Ramazan Can; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Can, süreniz 5 dakika. 
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RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Kılıç "afla ilgili hazırlığı Adalet Bakanı yapar, Cumhurbaşkanı affeder" diyorsunuz. Sayın 

Cumhurbaşkanı bakanların gönderdiği her kararnameyi imzalıyor mu?! Eksiklik bulursa geri gönder-
miyor mu?! Madem burada da bir eksiklik var, bundan teröristler yararlanıyor, bunu da geri göndersin. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Onu söyle, senin bakanın baştan yollamasın! 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanının hukukî ve cezaî sorum

luluğu yoktur; tabiî ki, Anayasadan kaynaklanan hakkını kullanıyor ve kanunları geri göndermeye 
devam ediyor. Bu meşru mu; meşru. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O zaman burada Anayasayı tartışalım. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Biz de Meclis olarak anayasal yetkimizi kullanıyoruz, geri gön

deriyoruz. Meclis karar alırken şahsî, özel oluyor; Cumhurbaşkanı karar alırken şahsî, özel ol
muyor; böyle çifte standart olmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muharrem Kılıç öyle diyor; fakat, Cumhurbaşkanımız 
Anayasa Mahkemesinde üyeyken ne diyormuş, bir bakalım. Anayasa Mahkemesi bir kararında ay
nen: "Parlamenter sistemin geçirdiği değişiklikler sonucunda bugün, artık, gerçek güç kaynağı olan, 
seçimle oluşan Parlamento olup onun içindeki çoğunluğa dayalı hükümet önplana geçmiştir. 
Bugünün parlamenter sisteminde yürütmenin sorumluluğu hükümettedir. Bunun sonucu olarak da 
günümüzde devlet başkanının bir kararının başbakan ve ilgili bakan tarafından imzalanmasından 
çok, aslında başbakan ve ilgili bakanlar tarafından alınan bir kararın devlet başkanınca imzalanarak 
biçimsel olarak tamamlanması söz konusudur. Bu nedenle de sorumluluğunu hükümetin taşıdığı 
kararnameler hakkında Cumhurbaşkanının uyarı ve tavsiyede bulunmaktan öte direnmesi, sistemin 
özelliğine ters düşer. O halde, Anayasanın ilgili kurallarının parlamenter sistemin temel ilkelerinin 
ışığında değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanına tanınan bütün yetkilere karşın, sistem özde 
parlamenter demokrasi olduğundan ve sorumluluk da hükümette bulunduğundan, Anayasaya ve 
yasalara aykırı olmadıkça, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu işlemlerini siyasal yerindelik 
yönünden denetleyemeyip, imzalamak zorunda olduğu açıktır. Esasen öğretide de Cumhurbaş
kanının rolünün, uyarı ve tavsiyeden öteye geçmemesi gerektiğine işaret edilmektedir." 

Bu kararının altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası bulunmaktadır ve bu karar içinde Sayın 
Erdoğan Teziç'e atıfta bulunmaktadır diyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, madde üzerinde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, bu kürsüde yaptığımız müzakereler büyük ölçüde tartıştığımız tasarıyla ilgili olsa veya tek

lifle ilgili olsa, belki bazı sıkıntıları birlikte yaşamamış olacağız; ama, her zaman tartışmalarımızı, konuş
malarımızı bu çerçevede tutamıyoruz. Bu da, farkında olmadan, istemesek de, arzu etmesek de, birkısım 
gerginliklere, birkısım yanlış anlaşılmalara ya da arzu etmediğimiz sonuçlara bizi götürebiliyor. 

Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifi belli. Anayasanın 104 üncü maddesine göre "Cumhurbaşkanı 
Devletin başıdır" ve "Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder" diyor. Cum
hurbaşkanlığı makamına saygı, aynı zamanda bu değerlere de saygıdır. Onun içindir ki, konuşmalar yapılır
ken, kastımız bu olmasa da, değerlendirmemiz bu maksada matuf olmasa bile, son derece titiz, son derece 
duyarlı ve o çerçeve içerisinde yapılması gerekir. Esasen, siyaset, biraz da nezakettir. O çerçeve içerisinde 
yapılırsa çok anlamlı oluyor, çok faydalı oluyor. Dolayısıyla, buradaki yapılan tartışmaların bu çerçeveyi 
aşmamasına azamî gayreti göstermemiz gerekir; çünkü, bu, aynı zamanda, milletimizin birliği için lazım
dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saygı için lazımdır. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en üst, en 
saygıdeğer bir kurumudur. Buna elbirliğiyle gayret göstermemiz gerektiği kanaatini ifade ediyorum. 
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İkincisi, tabiatıyla, birkısım yetkiler kullanılırken bunun usulünün de bilinmesinde fayda var. 
Şimdi, burada yapılan iki değerlendirme de bana göre yanlış. Cumhurbaşkanının Anayasanın 

104 üncü maddesine göre birçok yetkisi var, 61 Anayasasında da vardı; bazı kişileri affedebiliyor. 
Bu da, o makamın yüceliğinden, büyüklüğünden kaynaklanan bir husustur. Dolayısıyla, bu, geçmiş
te de, bugün de, bundan sonra da, hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederiz, ama, zaman zaman bu af 
keyfiyeti kullanılabilmektedir. 

Bir yetkinin kullanılmasının hukuka uygun olup olmadığına bakmak gerekir. Şimdi, bu yetki 
kullanılırken prosedür şudur, usul şudur; onun bilinmesinde fayda var: Hüküm giymiş olan bir kişi, 
sağlık sebepleriyle, yasada ve Anayasada yazılı şartlan taşıyorsa, talebini, Cumhurbaşkanlığı 
makamına iletebilir, Adalet Bakanlığına doğrudan gönderebilir veya ilgili cumhuriyet savcılığına 
veya cezaevi müdürlükleri kanalıyla usulüne uygun tarzda bu müracaatlar yapılır ve bu müracaat, 
Adalet Bakanlığına gelir. Adalet Bakanlığı dosyasını ister, kişinin, gerçekten, yasada ve Anayasada 
yazılı şartları taşıyıp taşımadığı açısından evrakı hazırlar; bunun için, sağlık sebebiyle ise adlî tıp 
kurumundan bir rapor alınması gerekir; yani, Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanırken bu rapor ol
madan herhangi bir yetkisini kullanması söz konusu olamaz. Dolayısıyla, Adalet Bakanlığı kimseyi 
affetmediği gibi, Cumhurbaşkanı da rapor olmadan, müstenidatı olmadan, gerekli dosya tekemmül 
etmeden de bu af yetkisini kullanamaz. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş, Bakanlık olarak, ister Sayın 
Cumhurbaşkanının makamından gelen talep, isterse başka kanaldan gelen talebin dosyasını hazır
lamak ve ilgili makamın takdirine sunmaktan ibarettir; zaman zaman bu bize soru önergeleri olarak 
da geliyor, başka türlü değerlendirmelere de konu oluyor. Bir değerlendirme yaparken usulü bilmek, 
yasayı bilmek ve ona göre değerlendirme yapmak zannediyorum birbirimizi anlayabilmek açısın
dan; toplumda huzuru, barışı tesis edebilmek bakımından; yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hukuk 
devletinin kurallarını işletebilmek açısından önemli olduğu kanaatini taşıyorum. 

Bugün buradaki bu tartışmaların, yapılan bu çerçevede, bu izah çerçevesinde değerlendiril
mesinin doğru olduğunu, özellikle devlet kurumlarıyla ilgili bir değerlendirme yapacaksak, gerçek
ten, içinden geçtiğimiz sürecin nezaketi de dikkate alınmak suretiyle, daha ölçülü, daha hukukî, 
daha bilimsel ve konuştuğumuz konunun bağlamında ve çerçevesinde tutmakta fayda olduğunu 
düşünüyorum. Benim kanaatim budur. Bu konuşmaları da ben böyle anlıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Madde üzerinde, Sayın Alaettin Güven, Sayın Ümmet Kandoğan, Sayın Faruk Koca, Sayın 

Muharrem Kılıç'ın şahsî söz talepleri var. 
Konuşma talepleri bu arkadaşlarımızdan var mı? Yok. 
Soru sormak isteyen milletvekili arkadaşlarımız var; ben onlara şimdi bu imkânı sağlayacağım. 
Sayın Haluk Koç, buyurun efendim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanın açıklamasından sonra soracağım soruyu sadece bir üzüntü belirterek sınırlamak 

istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin bütünlüğüne dönük bir terör 

dalgasıyla mücadele etme durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasada tanımlayan 
kurumlara karşı asgarî, parlamenter yemini ederken, milletvekili yemini ederken gösterdiğimiz, dile 
getirdiğimiz sözlerin arkasında durmak zorundayız. Bu ortak duyarlılığın tüm milletvekillerince, ben, 
yerine getirilmesini arz ediyor, Sayın Bakana da açıklamaları için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın Saygun... 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkanım, Bakanıma soracağım sorulara, 
Bakanım söz talebimden sonra çıkarak gerekli cevabı verdi; onun için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saygun. 
Sayın Bakanım, eklemek istediğiniz bir husus var mı efendim? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, maddenin oylamasından önce bir yoklama 

talebi vardır. Şimdi, bu talebi yerine getireceğim. 
Önce, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyup, salonda bulunup bulunmadık

larım tespit edeceğim. Yeterli sayıda üye salonda hazırsa, elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Üyelerimizin isimlerini okutuyorum: 
Algan Hacaloğlu?.. Burada. 
Nail Kamacı?.. Burada. 
Mehmet Küçükaşık?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Haluk Koç?.. Burada 
Türkân Miçooğulları?.. Burada. 
Mustafa Özyurt?.. Burada. 
Ali Rıza Gülçiçek?.. Burada. 
Mesut Özakcan?.. Burada. 
Mehmet Boztaş?.. Burada. 
Orhan Eraslan?.. Burada. 
Nejat Gencan?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Mehmet Siyam Kesimoğlu?.. Burada. 
Hüseyin Bayındır?.. Burada. 
Muharrem Kılıç?.. Burada. 
Mehmet Nuri Saygun?.. Burada. 
Halil Ünlütepe?.. Burada. 
Muharrem İnce?.. Burada. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ismini okuduğum üyelerin elektronik cihaz
la yoklamaya katılmamalarını istirham ediyorum. 

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, pusula gönderen milletvekilli arkadaş

larımız, lütfen, Genel Kurul salonundan ayrılmasınlar efendim. 
(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

9.- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1180) (S. Sayısı: 1136) (Devam) 

BAŞKAN -1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Niğde Millet

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

Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, aslında, ben bu yasa tasarısı üzerine konuşma yapmayacaktım. Doğ

rusunu söylemek gerekirse, tasarının bir özel düzenleme olduğunu da biliyorum; bunları, Adalet 
Komisyonunda da çok tartıştık; ilk düzenleniş biçiminde de özel bir düzenlemeydi, onu da tartıştık; 
sonra da, gelen tepkiler üzerine, yine özel bir düzenleme yaptık, bunu da tartıştık. Doğrusunu söy
lemek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, bir eski başbakanın, yaşlanmış bir in
sanın hapis yatıp yatmaması benim vicdanımda çok önemli bir yer değil; suçu yüz kızartıcı olmak
la beraber, siyasî bir suç değil, evrakta sahtekârlık yapmak -bağımsız yargının kararı var- olmakla 
beraber, bu konuda, ağırlıklı bir biçimde, böyle bir konuşma yapma ihtiyacını şahsen duymamıştım. 

Değerli arkadaşlarım, her şey olağan çerçevesi içerisinde giderken, birden bire, Adalet Komis
yonunun 2 üyesi farklı bir yaklaşım sergilediler. Hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Bu konuş
malarda, mesele, sadece Sayın Cumhurbaşkanına Lisanen tecavüz sınırında kalsa, o da bir şey; o da 
çirkin bir şey; ama, o da bir şey. Bunun da ötesine geçerek, gaflet ve dalalet sınırını tecavüz eden 
bir konuşma yapıldı. Değerli arkadaşlarım, burada bugün, devletin ve milletin birliğini temsil eden 
makama tecavüz edildi; Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında tecavüz edildi. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Hiç de öyle bir şey olmadı. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Buna bigâne kalamazdık, buna seyirci kalamazdık. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Kalsan ne olur?! 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kelimelerini doğru seç! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Çok doğru seçiyorum. Gaflet ve dalalet sınırını tecavüz eden 

bir konuşma. 
Anayasanın 104 üncü maddesini okuyacağım size... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kendine oku, kendine! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çadır 

devleti değildir, aşiret değildir. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Vay be! 
ALİM TUNÇ (Uşak) -Siz, öyle mi söylüyorsunuz?! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasasında ne olduğu 

yazılı, kurallara bağlı bir hukuk devletidir. Anayasa, burada, böyle dururken, gözümüzün içine baka 
baka, Türk Milletinin birliğini temsil eden makama, devletin başına hakaret edilmesine -ve biz de 
Anayasanın 81 inci maddesine göre, Anayasaya bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlar olarak-
seyirci kalamazdık. 
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MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ne hakareti?! Kendi kendine şey yapıyorsun! 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Konuşma!.. Dinle!.. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Rahatsız mı oldun?! Rahatsız mı oldun?! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Rahatsız oldum; evet!.. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Rahatsız olacaksın, daha dur bakalım. 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, lütfen... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Türk Milletini sahipsiz zannediyorsun. Ağzıma geleni mil

lete söylerim zannediyorsun. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sana mı kaldı yani?! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Bana kaldı. Ben, bu milletin şerefli bir milletvekiliyim, bana 

kaldı. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türk Milletini savunmak, bu ulusu savunmak, bu 
devleti savunmak bana kaldı. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan be! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Beğenmiyor musun?! 
Şimdi, buna seyirci kalamazdık değerli arkadaşlar. Seyirci kalırsak, yeminimizi yerine getir

mezdik. İşte bu nedenle konuşma yapma ihtiyacını duydum. 
Değerli arkadaşlarım, her şey Anayasada yazılı. 104 üncü madde: "Cumhurbaşkanı Devletin 

başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uy
gulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir." 

Arkadaşlar, bu Anayasa... 81 inci maddeyi açıyorum. Hepimizin, daha bundan dört yıl kadar 
önce yemin ettiğimizde söylediğimiz şey şu... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Cumhurbaşkanı gözetmiyorsa ne yapacağız?! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sen önce dinlemeyi öğren! Onu öğreteceğim sana!.. Öğ

reteceğim!.. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Ben âlimim; ben biliyorum zaten. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Heyecanlanma!.. Heyecanlanma!.. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Yeminin sonuna doğru aynen şöyle diyoruz: "...Anayasaya 

sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim." 
Arkadaşlar, bu yemine uymamanın iki şeyi vardır; bir, ya yemin doğrulukla edilmemiştir ya da 

Türk Milleti önünde üstüne andiçtiğimiz şeyler yoktur; bunun ikisinden birisi. Şimdi, Anayasada 
yazılı görev ve yetkileri kullandığı için, Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasanın 104 üncü maddesinde 
yazılı yetkilerini kullandığı için, burada, Türk Milletinin birliğine saldırı olacak şekilde lisanen 
tecavüz edilmesine bigane, seyirci kalamazdık; bilinmesi gerekir. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Söylediklerin sadece senin için geçerli. Terbiyeli 
konuş! 

ORHAN ERASLAN (Devamla) - Çıkarılan yasa başka bir şey, af başka bir şey. 
Dünyanın her ülkesinde, monarşilerde, demokrasilerde, cumhuriyetlerde devlet başkanlarının 

özel af yetkileri vardır; anayasalarında yazar, bizde de vardır. Bunu, şimdiye kadar, sadece Sayın 
Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer kullanmış değil; her sayın cumhurbaşkanımız kullanmış
tır; Sayın Özal da kullanmıştır, Sayın Demirel de kullanmıştır, herkes kullanmıştır. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Onu söylediler zaten, onu biliyoruz. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben açıklayacaktım, Sayın Adalet Bakanı açıkladı, o af 

sürecinin nasıl olduğunu açıkladı. 
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Değerli arkadaşlarım, şu ya da bu sebeple, af dosyası Adalet Bakanlığına gelir; eğer, sağlık 
sebebiyle gelmişse bu dosya, Bakanlık, adlî tıp kurumundan raporunu alır, gönderir. 

Şimdi, sözü edilen af dosyalan -içinizde hekimler vardır, eğer hekimseler bunu doğrulayacak
lardır- "Veraike Korsakoff' denilen bir hastalık sebebiyle -bu, bir çeşit akıl hastalığı benzeri bir şey
dir- ceza ehliyetini kaldıran bir durumdur, ceza ehliyetini... Hukuk devletlerinde ehliyetsizler 
cezaevinde tutulmazlar, ceza ehliyeti olmayanlar cezaevinde tutulmazlar; hukuk devletlerinde böy
ledir. Ortaçağ devletlerinde zindanlarda tutulur ceza ehliyeti olmayanlar. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - O, Avrupa'da... Ortaçağda... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - "Ceza ehliyeti yoktur" raporu gidiyor adlî tıptan Sayın Cum

hurbaşkanına, ceza ehliyeti olmayanı Sayın Cumhurbaşkanı affediyor. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, ceza ehliyeti olmayan suç işler mi? Evet arkadaşlar, maalesef ki, 

ceza ehliyeti olmayan suç işler. Hatırlarsınız "çivici katil" ceza ehliyeti yok; ama, adam öldürüyor. 
Şimdi, ceza ehliyeti olmayan suç işleyemez diye bir kural mı var. Şimdi, bunun sonuçlarından hareket
le, Sayın Cumhurbaşkanını ilzam edecek şekilde, onun da ötesinde makamı ilzam edecek şekilde ve 
anayasal düzeni tersine çevirecek şekilde açıklamalar yapılması talihsizliğin ötesinde bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, kuvvetler ayrılığını iyi anlayacaksınız, Cumhurbaşkanının, devletin or
ganlarını uyum içerisinde çalıştırması demek, çoğunluğun, patronaj altında yargıya müdahale et
mesi, yasamaya müdahale etmesi; idare de, her kararnameyi istediği gibi yapması "biz geldik, 
mademki bu millet bizi tercih etti, bizim dediğimiz olur" diye bir patronaj altında idareye yelten
mesi değildir. Bunun adı da demokrasi değildir. Aynı zamanda, patronaj, siyasî yolsuzluklann en 
büyüğüdür. Sizin şikâyetçi olduğunuz imzalanmayan kararnameler, patronaj yaratmak için, yani, 
kadrolaşma yaratmak için getirdiğiniz, ehliyetine bakmadan getirdiğiniz şeylerdir. Cumhurbaşkanı, 
bu konuda yetkisini kullanıyor. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Uzaydan getiriyoruz! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı, Anayasanın 104 ün

cü maddesinde kendisine verilmeyen hiçbir yetkiyi kullanmış değildir. Cumhurbaşkanlığı 
makamını, Çankaya noteri zannediyorsunuz herhalde. Gelen geçer... Yok öyle bir şey! 

Bakınız, Anayasanın 104 üncü maddesinden okuyorum: Bu Meclisi dahi... Yeniden seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir. Açın, Anayasanın 104 üncü maddesine bakın. 

Öyle, seçmenin yüzde 25'inin oyunu aldık, yani, seçime katılanın yüzde 34'ünün oyunu aldık, 
bütün kurumlarıyla egemen olacağız diye düşünürseniz, daha demokrasi konusunda yiyeceğiniz 
çok fırın ekmek var, çok fırın ekmek var. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Erbakan'ın af konusuna gelince; belki, Sayın Cumhurbaş
kanı, Sayın Erbakan'ı da affeder. Niye panikliyorsunuz?! Başvurmuş mu; ret mi etmiş; yani, sağlık 
durumu ne; Adalet Bakanlığı dosya hazırlamış mı; bunlar belli olmadan, bir kin kusarak, milletin 
birliğini, devletin bütünlüğünü temsil eden makamı hedef alan açıklamalan, doğrusu, esefle, üzün
tüyle, acıyla izledim. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bazı şeyleri açıklarken, değerli arkadaşlar, hani, hukuk eğitimi al
mış olmasalar, bilmediler, yani, fark edemediler diyeceğim; ama, bu komisyonda yer alan, bizim bu 
sorulara cevap verdiğimiz, bu konulan komisyonda da tartıştığımız arkadaşlarımız bazı kararları 
çarpıtarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı iken, Sayın Cumhurbaşkanının bir kararnameyle ilgili 
kararını, şartlarından ve olaydan kopartarak, burada, sanki, Sayın Cumhurbaşkanı çelişki içindey
miş gibi açıklama yapılıyor. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Evet, öyle. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Doğru. 
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ORHAN ERASLAN (Devamla) - O karar neydi biliyor musunuz; Adalet Bakanlığı Müsteşarıyla 
ilgili bir karar. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı, hâkim teminatı çerçevesi içerisinde düşünülmesi gerekir, 
normal bir idare ataması değildir. Adalet Bakanlığı Müsteşarı -isterseniz Sayın Bakandan sorarsımz-
özel bir durumdur, çok özel bir durumdur; yani, her idarenin her noktasının memuru gibi değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve içerisinde, açık, özel bir düzenleme yaptınız. Sayın Cumhur
başkanı da bu özel düzenlemeyi uygun görmedi ve Anayasanın 104 üncü maddesine dayanarak veto 
yetkisini kullandı. Asıl, yetkisini kullanmasaydı, asıl bu yetkiyi kullanmasaydı Sayın Cumhurbaş
kanı, dikkatsiz davranmış olurdu. Dikkatli davrandı -kişiye özel yasaların düzenlenmesi Anayasaya 
aykırıdır- bu sonuçla, yasayı veto etti. Şimdi, bunda Yüce Meclis direnebilir -daha önce de direndi, 
bunda kimse kimseye gönül koymaz- eski kararında ısrar edebilir, hayır, değil diyebilir; ama, bütün 
bunlar, ölçülü bir... 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Teziç ne diyor, Teziç?!. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sen Teziç'i anlamamışsın. 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Niye anlamamışım?! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sen Teziç'i anlamamışsın; yeniden, bir daha oku. 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Daha dün okudum. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Dün okuduğun belli işte, anlamamışsın; anlasaydın, dün 

okuma ihtiyacı duymazdın. 
Şimdi, yeniden, aynı kararda Yüce Meclis ısrar edebilir; bu, ayrı bir şey, bunların hepsi 

Anayasada var. Ama, bütün bunlar, devletin birliğini, milletin birliğini temsil eden makama saldırıyı 
meşru göstermez, mazur göstermez. 

Bu arada, bir şeye de cevap vermek durumundayım. Diyorlar ki İktidar Partisinin sayın söz
cüleri: "Cumhurbaşkanının vetoları, neredeyse, Cumhuriyet Halk Partisinin karşı çıktığı yasalarda 
tıpa tıp aynı oluyor; acaba ne?.." Buradan bir paralellik kurmaya çalışıyorlar. Doğru; arkadaşlar, 
böyle bir paralellik ben de tespit ettim, çok şaşırarak söyleyeyim, tespit ettim. Tüm Türkiye'deki 
hukuk çevrelerinin oybirliği olduğu bir husus vardır... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Aklın yolu birdir. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı sıfatının yanı sıra, seç

kin bir hukukçudur. 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Özellikle, Anayasa Mahkemesi Başkanıyken... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi de hukuka uygun davranıyor, Cum

hurbaşkanı da hukuka uygun davranıyor. Başka bir şey aramayın; başka bir şey bulamazsınız. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Anayasa Mahkemesi Başkanıyken öyleydi. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeye çok cumhurbaşkanları 

verdi; Atatürk'ü verdi bu Meclisi kuran, İsmet Paşa'yı verdi; ayrıca başka şeylere ihtiyaç yok. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Heyecanlanma, heyecanlanma, çok heyecanlanıyorsun! 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Heyecanlandırdı beni milletimin birliği, seni heyecanlandır

mıyor mu? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Sundum Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hayır; karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Hayır, isteyebilirsin de "sunuyorum" dedim, ağzımdan çıktı Sayın Koç; lütfen 

yani!.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, beraber istedim, aynı anda istedim. 
BAŞKAN - Hayır, biraz sonra söylersiniz. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, aynı anda istedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Aynı anda istedim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Tam "sunu" diyordunuz, onu demeden önce, o arada istedi. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Aynı anda istedim. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, bakınız, bu yönetme üslubu noktasında anlaşalım. 

Buraya çıkan milletvekili arkadaşlarımız konuşurken, hitap ederken, yani, karşıdaki milletvekil
lerini bir şeyi anlamamakla, bilmemekle, bilmem neyle, okuma yazmaya yöneltmekle, vesaire... 
Böyle bir üslup olmaz! 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Laf attı, cevap verdim. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin. 
Buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımız kendi görüşlerini beyan ediyorlar, diğerleri de 

beyan ediyorlar. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, şu anda, 2 nci maddeyi oylarınıza sunacağım ve -Sayın Koç'un 

dediği gibi olsun- karar yetersayısını da arayacağım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Geldiler zaten. 
BAŞKAN - Ama, ben söyledikten sonra söylemiştir; onu da ifade ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kâtip üyelerimizin ittifakıyla, kabul edildiği kesinleş

miştir; kabul edilmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Afyonkarahisar 

Milletvekili Halil Ünlütepe; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ünlütepe, sürenizi birleştirerek 15 dakika kullandıracağım. 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sağ olun efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 1136 sıra sayılı 5462 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, bir 5 saniyenizi rica edeyim. 
Ayakta bulunan saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; lütfen, yerinize oturursanız... Sayın 

hatibi dinleyelim; lütfen, arkadaşlanmız yerlerine otursunlar efendim. Genel Kurulda bulunan mil
letvekili arkadaşlarım, lütfen, yerlerine otursunlar. 

Buyurun Sayın Ünlütepe. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla ) - Teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, eski bir siyasî parti genel başkanının, işlemiş olduğu bir suç nedeniyle, 
cezasının infazını yeniden düzenleyen bir yasanın görüşülmesini yapıyoruz. Bu yasa üzerinde 
görüşmeler yürütülürken, nedense, bu yasanın, yeniden, Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesi 
konusu, biraz da kendi boyutlarını aşarak bir tartışma ortamının içine girdi. 

Elbette Sayın Cumhurbaşkanının gönderdiği kararlara katılmayabiliriz, elbette farklı düşünebiliriz. 
Farklı düşünme, insan olmamızın gereğidir; ama, Cumhurbaşkanlığı makamını eleştirirken, hissî dav
ranışlardan uzaklaşarak Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde gösterdiği gerekçelerin doğru ol
madığını burada anlatarak o konuyu gündeme getirseydik, bence çok daha yararlı bir hizmet yapmış 
olurduk; ama, onu yapamadık. Sanki, üçbuçuk yıllık bir hırsımızı alma gibi bir çabanın içine girdik; 
hem de, arkadaşlarımız, düzenli bir şekilde bu konuda hazırlık yaparak çalışmışlar gelmişler. 

Sevgili arkadaşlar, demokrasi nedir; bunu hepimiz biliyoruz. Demokrasi, bir yöneltim biçimi ol
manın yanı sıra bir yaşam biçimidir de. Yasama ve yürütme organlarının hukuka uygunluğunun sağlan
ması bakımından en etkili yöntem, yargısal denetimdir. Yargısal denetimin sağlıklı ve etkin olabilmesi, 
yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve adil yargılama olanaklarının sağlanmasına bağlıdır. Zaman 
zaman, çoğunluğun yönetimi kolayca keyfîliğe kaçabilmektedir; örneğin, bu yasada olduğu gibi. 

Değerli arkadaşım, 1940'larda isme mahsus bir yasa çıkarıldığını söyledi. Doğrudur, 
çıkarılabilir. Siz de bunu, Sayın Erbakan'ın cezasını düzenleyen bir yasal düzenleme diye getirsey
diniz, çok daha doğru bir davranış yapmış olurdunuz. 1940'lardakiler doğru yapmışlar, doğru yap
mışlar; ama, siz, kişiye özgü değil diyorsunuz, fakat, aynaya baktığınızda kendinizi görüyorsunuz; 
kişiye özgü bir yasa. İşte, keyfiliğe kaçabiliyoruz bazen, zaman zaman. Ne var ki, çağdaş demok
rasiler, siyasî iktidarın sınırlandırılması konusuyla yakından ilgilenmekte ve hukuk devleti an
layışını, siyasî iktidarı sınırlandıracak temel unsurlardan biri olarak algılamaktadır. Bu nedenle, 
kuvvetler ayrılığı sistemi 1961 Anayasasıyla birlikte hukuk sistemimizde yer almıştır. 

Zaman zaman, bugünkü değerli arkadaşlarımın bu davranışını Sayın Başbakan da yaptı. İşte, dün, bir 
toplantıda Damştaydan şikâyetçi oldu, yüksek bir yargı organından şikâyetçi oldu. Üçbuçuk yıla yakın bir 
dönemdir, anayasal kurumlarla zaman zaman uyum sağlayamıyorsunuz. Halbuki, çoğunluğun her düşün
düğü doğru değil. Çoğunluğun, zaman zaman eksiklikler, hatalar yapabileceği bilinen bir gerçek. 

Şimdi, işte bunlardan biri -Anayasamızın sistematiği gereği, değerli arkadaşlarım da bahsettiler-
Anayasanın 104 üncü maddesi: "Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır." Yasama, yürütme, yargı. Anayasa 
gereği, Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Önce bunu kabul edeceksiniz, bunu içinize sindireceksiniz. 

İki: Devletin başıdır. 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, hiçbir sürece karışmamak biçiminde algılanmamalıdır. "Cum

hurbaşkanlığı makamı, laikliği -demokrasiyiydi biraz önce açıkladığım- hukukun üstünlüğünü, 
Atatürk ilke ve devrimlerini korumaktan yana taraf olmak zorundadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi şuna bakmak istiyorum: Hukukun üstünlüğü... Bu bozma kararında, yeniden iade kararına 
bakmak istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesine. Eski yasa aynen şöyle söylüyor: "Getirilen 
düzenlemede, 75 yaşını bitirenlerden üç yıl ya da daha az süreli hapis cezası verilenlerin cezalannı 
konutta çekmesi için aranan koşullardan birisi, hükümlünün sağlık durumunun cezasının infaz 
kurumlarına çektirilmesine elverişli olmadığının, tam teşekküllü bir devlet ya da üniversite has
tanesinden verilecek raporla tespit edilmesi, iki: İşlenen suç nedeniyle doğan zararın aynen iadesi." 

Şimdi, zaman zaman, burada, değerli arkadaşlarım, sağlık kurulu raporlarına etki edildiğinden 
bahsedildi. Değerli arkadaşlar, bu sağlık kurulu raporu devlet hastanesinden alınıyor, bir özel klinik
ten değil; bu sağlık kurulu raporu üniversiteden alınıyor. Eğer oralarda da güven duyulmayan rapor
lar verilirse, bunun da itiraz mercii, yöntemi bellidir. Hukukun dışına çıkmamak zorundayız, ken
dimizi hukukla sınırlandırmak zorundayız ve aynen, yine gerekçesinde... 5275 sayılı Yasa 1 Haziran 
2005'te yürürlüğe girdi. Altı ayda ne değişti de, bu yasa değişikliğini getirdiniz? Sayın Erbakan'ın 
cezası... Cumhuriyet savcısı "buyurun misafirhaneye" dedi, sizi sıkıntıya soktu. Niye onu daha ön
ce düzenlemediniz? 

- 7 6 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

Sayın Bakanın döneminde Ceza İnfaz Kanunu çıktı. Altı ay demeyeyim, iki aya yakın bir süre 
Adalet Komisyonunda tartışıldı, hiçbir değerli Adalet Komisyonu üyesi arkadaşımın bu konuda bir 
teklifi de olmadı. Onu o gün düşünemediniz, şartların böyle geleceğini. Şimdi -aynen gerekçe-
"aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın değiştirilmesini -yasadaki değiştirme- ve söz konusu iki 
koşulun kaldırılmasını haklı kılacak nedenler Yasa teklifinin gerekçesinde, Adalet Komisyonu 
raporunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu görüşmelerinde açıklıkla ortaya 
konulamamıştır..." 

Bu, bir hukuksal gerekçeyle geri iadedir. Zaten, Sayın Cumhurbaşkanının bir defa daha 
iadesinde, kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderirken 
hukuksal gerekçesi önemlidir. Bu hukuksal gerekçe üzerinde değerli Meclis üyesi arkadaşlarımız 
konuşmalarını yapsalardı, daha yararlı olurdu. 

Şimdi, işte, burada ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı; hukukun üstünlüğü konusunda tavır 
koyuyor. Bu, bana göre, alkışlanacak olan bir olay. Hukuku mu çiğnesin?! Yaptığı yemine saygısız 
mı davransın?! Bu yasanın Sayın Erbakan için çıkarıldığını hepiniz de biliyorsunuz, hepimiz de 
biliyoruz; ama, yok; bu, genel... Arkadaşlar, yemin ettik, yemin!.. O yeminin gereğini doğru dürüst 
yapacaksınız. Yemin ettik... 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Başka birisi yararlanamaz mı? 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bu, bir kişi için çıkarılan bir yasa ve deyin ki, bu yasayı -

geri çekilsin çekilebiliyorsa- Sayın Erbakan'ı kurtarmak için... Zaten, bizim Grup adına konuşan 
değerli arkadaşlarımız da "biz, bu insanın, başbakanlık yapmış olan bir kişinin cezaevinde yat
masından zevk almıyoruz" diyorlar. Adını doğru koyun. Bu, adı yanlış koymanızdan dolayı, hukuk
sal gerekçelerle iade edilen bir metindir ve bu metin, bugün, burada tartışılırken de, yine doyurucu 
olmamıştır. 

Şimdi, Cumhurbaşkanıyla zaman zaman ters düşüyorsunuz, zaman zaman Yargıtayla da ters 
düşüyorsunuz. İşte, şimdi, bakın, size Yargıtay Başkanlar Kurulu kararım okuyorum: "Hukuk dev
leti ilkesi ve cumhuriyetin nitelikleri anayasal düzen içerisinde yargı organlarınca korunması 
gereken değerlerden olup, laiklik ilkesi ve ulusun bütünlüğünün korunmasında, Yargıtay, dün ol
duğu gibi bugün ve bundan sonra da taraf olmaya devam edecektir." Bunun muhatabı kimdi; sizler
diniz. Başkanlar Kurulunun geçen dönemki açıklaması bu. 

Anayasal kurumlarla üçbuçuk yıl içinde uyum sağlayamadmız. Sağlamak zorundasınız. Elbet
te, sizin farklı düşünceleriniz olacaktır; ama, o farklılıklar, burada olmayan bir kurumu rencide 
edecek davranışlar içine girmemelidir ve Sayın Bakan, belki de, sizin o tür konuşmalarınızın önüne 
geçmek için burada söz aldı. Belki de iyi yaptı; belki de iyi yaptı o sözü almakla. Şimdi, Yargıtay-
dan, bu, hükümete yapılan uyarıcı bir açıklama; ama, anlayabilene. Bu açıklamanın muhatabı siz
siniz arkadaşlarım. 

Anayasal Kurumların suskunluğunu birazcık düşünün, nedir bu, niçin bu böyle oluyor?! Güç
lü değilsiniz. Seçim sisteminin getirdiği bir olanaktan faydalanıyorsunuz. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Siz de yararlanıyorsunuz. 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Siz de yararlanmadınız mı? 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bakın, bundan mı şey ediyorsunuz?! Bunu aşın... Bunu 

aşın... 
Sevgili arkadaşlar, şimdi, peki, bu 75 yaşın üzerinde, kaç tane hükümlü var? Sayın Adalet 

Bakanlığına sorduk; 8 kişi arkadaşlar. Üç yıl ve daha aşağı ceza alıp da, bugün, Türkiye cezaevlerin
de yatan 8 kişi. Bu 8 kişi cezaevlerine girdiği müddetçe hiç aklınıza gelmedi bu kanun; hiç gelmedi! 
Hoca Efendi cezaevine girerken "bunu yapalım..." Bu ne oluyor; şahsa çıkartılan bir yasa oluyor. 
Bunun, savunulacak bir tarafı yoktur ve zaten ne diyor... 

- 7 7 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Biz getirdik, siz muhalefet oldunuz 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - 70 yaş yok, 65... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Efendim, hayır... Efendim, bir dakika... Ben 75 diyorum. 

Hayır, Bakanlığın bana verdiği cevap aynen şu, aynen okuyorum; Sayın Bakanın, 29.3 tarihli, beş 
gün önce verdiği cevap aynen şu: "Üç yıl ve daha aşağı hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan 75 
yaşını bitirmiş 8 hükümlünün bulunduğu..." 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - 70 yok... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Peki, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor iade gerekçesinde: 

"Yasal düzenlemenin bir siyasal parti eski genel başkanının durumuna çözüm getirmek ve üzerine 
geçirdiği hazine yardımını -ki, bu günah- geri ödemeden cezasının infazını evinde sağlamak 
amacıyla yapıldığı -altını çizerek söylüyorum- tüm kamuoyunun bildiği ve hiç kimsenin yad-
sıyamadığı bir gerçektir." Yani, sadece kendimizi mi akıllı zannediyoruz?! Halk, bu kanunun ne için 
çıktığını biliyor; Sayın Cumhurbaşkanı da, bu gerekçeyle bu yasayı döndürüyor. 

Değerli arkadaşlar, bir şeyi daha söylemek istiyorum. Zaman zaman diyoruz ki, Cumhurbaş
kanlığı makamı yıpranmış. Bugünkü yapılan anketlerde sizin düşündüğünüz gibi değil. Cumhurbaş
kanlığı makamı, bugün en güvenilir kurumlardan birisi; ama, sizin kendinizin de yaptırdığı anket
lerde, yolsuzlukla mücadelede yüzde 72 oranında kamuoyu size güvenmiyor; yoksullukla 
mücadelede yüzde 78 oranında sizin başarısız olduğunuzu gösteriyor. Kendi milletvekilinizin yap
tırdığı anketlerden çıkan sonuçlar bu. Ama, o eleştirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı makamı, bugün say
gınlığını koruyor ve o kuruma güven duyuluyor. Türk toplumunun çok büyük bir çoğunluğunun 
güven duyduğu Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına, siz niye güven duymuyorsunuz?! Sizin, her
halde, istediğinizi yapmıyor. Bir dönem, birisi, tasdik makamı gibiydi, noter gibi onaylıyordu. Hele 
hele o kişi, bir dönem daha Cumhurbaşkanı oluveririm diyerek, ne gelirse gönderiyordu. 

Değerli arkadaşlar, eğer, Sayın Cumhurbaşkanı bu yasalar üzerinde bu kadar titiz ve bu kadar 
ciddî bir çalışma yapmamış olsaydı, o zaman eleştirebilirdik. 

Ben, şunu söylemek istiyorum, sonuç itibariyle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlar... 
AHMET YENİ (Samsun) - Süleyman Beyi mi kastettiniz?!. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Ben, mümkün olduğu kadar yumuşatmaya çalışıyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Süleyman Demirel'i mi kastettiniz?!.. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Kimi kastettiğimi herkes biliyor. 
Değerli arkadaşlar, bu, şahsı adına çıkarılan bir af yasasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

şahıslar adına -değerli arkadaşımın da belirttiği gibi- kanun çıkartabilir. Gelin, bu takıyyeye, bu 
takıyyeciliğe Türkiye Büyük Millet Meclisini alet etmeyin. Bu bir takıyyedir. Eski uygulamalarınız
dan vazgeçin, bu takıyyeye Türkiye Büyük Millet Meclisini alet etmeyin. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Önergede sizin imzanız var... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bu, Atatürk'ün kurduğu bir Meclistir. Doğru çıkarın, adresi 

doğru koyun ve o zaman, bu Meclis daha fazla yücelecektir. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın İrfan Gündüz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, tartıştığımız bir 
yasa; fakat, yasa, geldi geldi, gerçekten, devletimizin tepesi olan, yürütmenin de başı ve dev
letimizin temsilcisi Cumhurbaşkanlığına odaklandı. Yani, hiçbir arkadaşımızın, ben, devleti temsil 
eden böyle bir yüce makamı rencide etmek için ya da onu kamuoyu önünde küçük düşürmek için 
düşünce serdedeceğine inanmıyorum, kabullenemiyorum. Kesinlikle de takıyye yaptığımızı asla 
kabul etmiyor, reddediyorum, sahibine de iade ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Burada, bakın, Cumhurbaşkanının, Anayasanın 104 üncü maddesinden kaynaklanan karar
nameleri imzalama yetkisiyle ilgili bir değerlendirmesi var. Ben, sadece, o değerlendirmeyi, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi üyesi olduğu zaman, kendi görüşünü aktardığı karar al
tındaki düşüncelerini aktaracağım. 

Bakın, o zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel. Sayın Demirel, Adalet Bakanlığındaki 
bazı üst düzey bürokratları, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin atanmasıyla ilgili bir 
kanun hükmünde kararname çıkarıyor. O zaman, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Özal, merhum 
Özal, bunu Anayasa Mahkemesine götürüyor. Anayasa Mahkemesine gittiğinde bir karar çıkıyor, 
1993/18 sayılı Karar ve bu kararın verildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Anayasa 
Mahkemesi üyesi. O zaman verdiği kararı, kendi düşüncelerini arz ediyorum: 

"Bir kararnamenin kamu yararına uygun olup olmadığını takdir edecek makam Bakanlar 
Kuruludur veya müdahale etmek isterse Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bir Bakanlar Kurulu 
kararnamesinin hukuka aykırı olup olmadığını inceleme yetkisi usulüne uygun olarak açılmış bir 
dava ise Danıştay, söz konusu kararname, bir kanun hükmünde kararname ise, hukuka uygunluğunu 
inceleme yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir. Cumhurbaşkanının kararnameleri kamu yararına ay
kırılık düşüncesiyle reddetmesi Bakanlar Kurulunu; hukuka aykırılık düşüncesiyle reddetmesi ise 
Danıştay ve Anayasa Mahkemesine ait olan bir yetkiyi kullanması anlamına gelir.. 

Anayasamız, Devlet Başkanına kişisel politika izleme yetkisi vermemiştir. Kişisel politika iz
leme yetkisi muhalefetindir. Cumhurbaşkanının kararnameleri imzalama yetkisi, biçimsel ve şeklî 
bir yetkidir. Bir kararname ülkenin genel yararına aykırı sonuçlar doğurmuş ise, bunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı gensoru yoluyla hesabını verecek organ Cumhurbaşkanı değil, Bakan
lar Kuruludur. Bir kararnameyle suç işlenmişse Meclis soruşturması usulüyle suçlandırılıp, Yüce 
Divanda yargılanacak olan kişi Cumhurbaşkanı değil, Başbakan ve bakanlardır. Bir kararnameyle 
özel kişilere birtakım zararlar verilmiş ise, mahkemelerin haklarında tazminata hükmedeceği kişi 
Cumhurbaşkanı değil, Başbakan ve bakanlardır." 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi üyesiyken serdettiği bu fikirleri arz 
ediyorum... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben de imza atıyorum. 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - . . .ve dolayısıyla biz de Grup olarak bu düşüncelerin altına im

zamızı atıyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Para ne olacak, para?! 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Kesinlikle kastımız, devletin tepesini teşkil eden, devletin 

imamesi olan Cumhurbaşkanlığı makamını küçük düşürmek, hor ve hakir göstermek gibi bir 
niyetimiz yoktur, o makama saygımız sonsuzdur. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Para ne olacak, para; 11 trilyon ne olacak; onu anlatsana! 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Bunu arz ediyor, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Para ne oldu para; devletin parası ne oldu? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
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MUHARREM İNCE (Yalova) - Parayı kimse anlatmıyor, devletin 11 trilyonu ne olacak; 
nerede para, kimden alacak?! 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tümünün oylamasından önce İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre 
aleyhte olmak üzere Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın söz talebi vardır. 

Sayın Küçükaşık, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

1136 sıra sayılı Yasa üzerinde oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

Şimdi, sanki burada, bakıyorum da hafızamız var bizim, Türk toplumunun da hafızası var, in
sanların da hafızası var; ama, herhalde biz çok şaşırıyoruz. Bu yasayı bir ay önce görüştüğümüzde 
Cumhuriyet Halk Partisi adına ben konuşmuştum; orada hangi gerekçelerle, daha önce, elbette, 
Sayın Necmettin Erbakan'm hapiste yatmasını, bir eski başbakanın hapiste yatmasını, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bizim de doğru görmediğimizi belirtmiştik. Ben o konuşmam esnasında, yine 
Adalet Komisyonunda bu madde görüşülürken verilen değişiklik önergesine imza atan 2 tane mil
letvekilinden biri olduğumu da söyledim. Orada bizim gerekçelerimiz; bir, Hazine zararının ödetil-
mesi gerekiyordu, var idi; sizler de onu o gün öyle söylemiştiniz ve arkasından, yine de doktor 
raporunun alınması gerekiyordu; biz, bu şartlarla o değişikliğe evet demiştik. 

Şimdi, bakın arkadaşlar, siz bir yasa yaptınız, tasarı getirdiniz, hükümet tasarısı; burada, hiç bu 
şekilde bir İnfaz Yasasında değişikliği öngörmediniz. Değişiklik önergesiyle bunu gündeme getir
meye kalktık; o arada, burada çok kahramanca konuşan arkadaşların, "bravo" diyen arkadaşların 
birçoğu o zaman, Sayın Necmettin Erbakan'm bu parayı ödeyeceği düşünüldüğü için, kahramanca 
dışarıya çıktılar, Adalet Komisyonu toplantısında dahi terk ettiler, gittiler; çünkü, eğer, Necmettin 
Erbakan bu parayı öderse, şu anda içinizde milletvekili olan 4 arkadaşınızın ve Bakanlar Kurulun
da olan Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın İçişleri Bakanı da parayı ödemekten kurtulacaklardı. 

Bakın, biz üç yıldan beri hâlâ soruyoruz size, İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı... Bana söz 
verdi İçişleri Bakanı, dedi ki: "Bir hafta sonra ne yapacağımı göreceksin." 2003, 25 Aralık... Hâlâ 
bekliyorum ikibuçuk yıldan beri ne yapacağını. Hani dokunulmazlığı kaldırma diyorsunuz ya... Biz 
dokunulmazlığı kaldıracağız dedik, onlar kendilerinin mallarının üzerindeki ihtiyatî tedbiri kaldır
dı, onu yapmışlar. Şimdi de, alacağın tahsili üzerindeki bütün tedbirleri kaldırarak, şu anda o parayı 
ödemekten de kurtulmayı düşünüyorsunuz. Yapılan bu. 

Bakın arkadaşlar, Necmettin Erbakan, sizin eski lideriniz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Göster, yok öyle bir şey. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Yok mu?! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yok tabiî. Varsa göster, yok öyle bir şey. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bakın, tutanaklar burada. Tutanaklar burada. Ben, ağ

zımdan çıkanın ne demek olduğunu biliyorum. Biz, hiçbir şey reddetmedik. Siz, tıpkı Sayın Nec
mettin Erbakan'm eski lideriniz olduğunu reddettiğiniz gibi, siz, gömlek değiştirir gibi, siyasal inan
cınızı değiştirmeyi söylüyorsunuz. Biz, değiştiremeyiz. Biz, ağzımızdan çıkanı reddedemeyiz. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Doğru söyle, orada doğru konuş. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Biz ne söylediysek, hepsinin arkasındayız. Bunlan ben 

de söyledim ve hâlâ da bekliyoruz orada. 
SUAT KILIÇ (Samsun) - Sen 1991 seçimini hatırlıyor musun?! 
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MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Ben çok iyi biliyorum. 
SUAT KILIÇ (Samsun) - 1991 seçimlerini hatırlıyor musun?! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bakın, ben size bir şey söyleyeyim mi, 1991 seçim

lerini bırak, konu bu. Ben çok iyi biliyorum. 
SUAT KILIÇ (Samsun) - 1991 seçimlerinde Meclise kimleri taşıdınız, hatırlıyor musun?! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Şimdi geliyorum, şimdi geliyorum ben sana. Şimdi 

geliyorum ben sana. Sen sus, bir otur. 
BAŞKAN - Sayın Küçükaşık... 
Sayın Kılıç... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Susturur musunuz bir... 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen... 
Sayın Küçükaşık Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Ediyorum zaten... Ediyorum zaten... 
Bakın, arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığına saldırarak, kendi eksiklerinizi Cumhurbaşkanlığının 

üzerine atarak sorumluluktan kurtulamazsınız. Tek yaptığınız, buradaki bütün konuşmalarda... Bir 
yıldan beri, dördüncü kez neye gerek duydunuz da değişiklik yapıyorsunuz ya?! Bu İnfaz Yasasın
da niye değişiklik yapıyorsunuz; ne gerekti?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Öyle istiyoruz! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Ne gerekti?! 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sizin de imzanız var Sayın Küçükaşık! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Ben imzamın arkasındayım. Ben imzamın arkasın-

dayım; ama, paranın ödenmesi, Hazine zarannın karşılanmasını istiyorum; benim imzam o. Doktor 
raporunu istiyorum. Benim imzam bu. 

Siz niye Cumhurbaşkanına yükleniyorsunuz?! Siz, dördüncü kez değişiklik yapmak zorunda 
kaldığınız bir şeyi, öngöremediğiniz bir şeyi, bilemediğiniz bir şeyi, öğrenemediğiniz bir şeyi, size 
bir birisi öğretiyor diye niye kızıyorsunuz; hukuku size biri öğretiyor diye niye kızıyorsunuz; yani, 
ben, bunu anlamadım. Şimdi görmeye çalışıyorsunuz. 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ne alakası var?! 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bakın arkadaşlar, burada, her konuştuğumuzda, çık

tığımızda, üçüncü kez bu değişikliği yapıyorsunuz diyorsunuz, dördüncü kez bu değişikliği 
yapıyorsunuz diyorsunuz; hep böyle, hep böyle. Şimdi, sanki, öyle bir şey konuşuyoruz ki, sanki, 
Cumhurbaşkanı, bütün her şeyi veto ediyor. Cumhurbaşkanının onayladığı, Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği yasalar yok mu bu Meclisten geçen; dünya kadar yasa var, dünya kadar yasa var. 

Şimdi, o yüzden, aceleyle, bilmeden yaptığınız yasaların faturasını, ne Türk toplumuna ödet
meye kalkınız ne de Sayın Cumhurbaşkanına ödetmeye kalkınız. 

Bakınız, bazı arkadaşlarınızın her zaman söylediği bir laf var, işte, 85 yıllık cumhuriyet, 85 yıl
lık cumhuriyet gibi. Ne olur, bu cumhuriyet hepimize lazım, bu cumhuriyeti korumak zorundayız 
ve Cumhurbaşkanı da, Türkiye Cumhuriyetinin temsilcisi, başkanı. O yüzden, ağzımızdan çıkanı, 
lütfen, kulağımız duysun; lütfen, kulağımız duysun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçükaşık, işin sonuna geldik; mikrofonunuzu açayım; lütfen, konuşmanızı 

tamamlayınız. 
Buyurun. 
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MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bu Meclisin çıkardığı her metin şeklen kanun olur; 
ama, her kanunun da hukuka uygun olduğunu söylememiz mümkün değildir. O yüzden, bizim 
görevimiz, hukuka uygun metinler çıkarmak, yasalar çıkarmaktır. 

Bu nedenle, geçmiş, şu andaki, yürürlükte olan metin gibi Hazine zararının karşılanmasını or
tadan kaldırmanız yanlıştır. Bu düzenleme, Sayın Necmettin Erbakan'adır. Necmettin Erbakan'a ait 
düzenlemeyi, çok iyi niyetle, gururla, gelin, burada söyleyin, evet, biz bunu çıkarmak istiyoruz 
deyin, reddetmeyin; biz de saygı duyalım, toplum da saygı duysun. 

Oyumun rengi hayırdır. 
Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçükaşık. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tümünün oylanmasından önce, oyunun 

rengini belirtmek üzere, lehte, Ankara Milletvekili Sayın Salih Kapusuz. 
Buyurun Sayın Kapusuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşmesini tamamladığımız 1136 sıra sayılı tasarı, bildiğiniz gibi, bu, Cumhurbaşkanlığı 

tarafından gönderilmiş olmasının sonucu olarak, ikinci kez tartışılıyor. Konuşmacı arkadaşları im
kânlar ölçüsünde dinlemeye çalıştım. Başından beri, aynı şeyleri, ama, sürekli, usanmadan tekrar et
tiler. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Anlayamıyorlar diye, tekrarladılar. 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Sen yoktun ki... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Belki, kamuoyunun ilgisini çekip de dinleyen vatandaşlarımız 

varsa, bu konunun detayını anlamak isteyebilirler. Birkaç cümleyle, bu tasarının doğru olduğunu, 
bu anlamda da ne yaptığını birkaç cümleyle, tekraren ifade etmeye ihtiyaç var. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Çoğunda yoktunuz... 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Yoktun sen... Sonunda geldin sen... Dinlemedin bile... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamı, hepimizin or

tak makamıdır. Elbette, şu anda, Cumhurbaşkanımız, bizim de, sizin de, Türk Milletinin Cumhur
başkanıdır. Burada, Cumhurbaşkanının şahsına hakaret gibi bir şey söz konusu değil, olamaz da 
zaten. 

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Sen duymadın ki konuşmaları!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biliyorum efendim... Bakınız, her birinizin odasında televiz

yon var... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sizin arkadaşlarınız başlattı... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, ben, hepsini dinliyorum, takip ediyorum Orhan Bey, 

rahat olun siz, rahat olun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yoktunuz o zaman Sayın Başkan... 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Siz, o konuşmayı hakaret kabul ediyorsanız, söy

leyecek bir şey yok. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı konusunda, arkadaşlarımız 

farklı görüşler, uygulamalarla ilgili serdedebilirler, lehinde de konuşurlar, aleyhinde de konuşurlar; 
ama, bu, Cumhurbaşkanlığının birtakım yaptırımlarını, uygulamalarını ve kararlarını farklı değer
lendiren arkadaşları, siz, hakaret gibi takdim ederseniz, doğru bir şey yapmazsınız. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Tutanaklara bakın... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Tutanaklara bak... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakın, bizimle rekabet yapın. Rakiplerimizi severiz biz; ama, 

hasımlık yapanları, özellikle ve özellikle, bu anlamda germek isteyen yaklaşımı doğru bulmayız. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Tutanaklara bak... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu geçen yasayla ilgili olarak birkaç açıklama 

dedim, şunu söylemek istiyorum: Bir defa, bir ceza davası var bu konuyla ilgili olarak, kesinleşmiş. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Doğru!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bunun gereği olarak, mahkûmiyet söz konusudur. Ayrıca, ay

nı konuyla ilgili bir de hukuk davası devam ediyor. Bu, sonuçlanmamış. Daha önce çıkmış olan Ceza 
Yasası gereği olarak, şart olarak konulan, şu anda "trilyon davası" olarak bilinen bir paradan hiç
birimiz vazgeçmiyoruz. Zaten, devletin alacağından -özel af çıkarmadığınız müddetçe- vazgeçmek 
diye bir imkânınız, bir lüksünüz de yok; kimse yapamaz bunu; bunu, ancak, Yüce Meclis yapar. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Çok yaptınız, örnekleri var! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, kaçtı göçtü, yok oldu, devlet alacağından vaz

geçildi diye bir şey söz konusu değil. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, örnekleri var. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şu anda, ilgili şahısla ilgili olarak, Sayın Necmettin Er-

bakan'la ilgili olarak, bu devam eden davadan dolayı bütün varlıklarının üzerinde tedbir karan var, 
bütün varlığı tedbir kararına tabidir; hiçbirinde kullanım hakkı, yani el değiştirme, mülkiyet hakkı 
sahipliğinden vazgeçme gibi bir imkânı da yoktur. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Kullanım hakkı var, olmaz olur mu. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yani, bu konuyla ilgili olarak, dava kesinleşirse, mahkemenin 

vermiş olduğu karar uygulamaya konulacaktır ve devlet burada, alacağını da bu vesileyle elbette 
alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi -oyumun rengi için çıktım da- bunu açıkça, şu şekliyle bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum: Bu düzenleme geçici bir madde olsa, sizin söylediğiniz, Sayın Cumhur
başkanımızın da değerlendirmesinde olduğu gibi, o zaman şahsa çıkartılmış bir yasa olabilirdi; ama, 
bu yasa, kalıcı bir metindir. Bu şartlarda bulunan, bu yaşlara gelen, mahkûmiyetleri de bu bah
sedilen sınırlarda olan herkes için, bugün de, yarın da, gelecekte de uygulanacak bir yasadır. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Ama, şöyle bir şey derseniz, ona da katılmayı herhalde uygun bulmayız; 
diyorsanız ki: "Böyle bir yasa çıkarın; ama, bundan Necmettin Erbakan istifa edemez" derseniz, 
böyle bir yasa, işte o zaman düzenlenemez. Yapılan iş doğrudur. Bu konuyla ilgili olarak, elbette, 
sizlerin de görüşlerine saygı duyarız, kabul göstermeyebiliriz; nihaî olarak karan Meclis verecektir. 

Ben, hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hoca seni yine affetmeyecek! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, uluslararası anlaşmalar var; lütfen, arkadaşlanmız Genel Kurulu terk et

mesinler. 
10 uncu sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakan

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
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10.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
11 inci sırada yer alan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
layacağız. 

İL- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12 nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk 

Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde 
Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

12.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti 
Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve 
Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1112) 
(S. Sayısı: 1084) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1084 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına İstanbul Milletvekili 

Algan Hacaloğlu'nun söz talebi vardır. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; görüşülmekte olan Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında daha evvel imzalanmış olan 
protokolün onaylanmasına ilişkin, sanayi ürünlerinde kalite ve güvenliğe ilişkin, danışma ve işbir
liği mekanizmasının tesis edilmesi kapsamındaki protokolün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının 
üzerinde Grubum ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiatıyla, Genel Kurul son derece hassas bir konuda bir görüşmeyi tamamladı. Dikkatler 
dağıldı. Ben, geriye dönük hiçbir yorumda bulunmayacağım; ama, umuyorum ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına veya şahsı adına söz alan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımın, o 
konuda, bu kürsüde dile getirmiş olduğu konular, tüm AKP'li milletvekili arkadaşlarımın 
hafızasının bir yerinde kayıtlı kalır ve umarım, demokrasimiz, bundan sonra bu gibi konularda çok 
daha hassas ve cumhuriyetin temel kurum ve onu temsil eden kurumlara yönelik sorumluluk an
layışını çok daha ciddî bir düzeyde sürdürür. 

(x) 1084 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, önümüzde bulunan protokol önemli bir protokol. Yaptırım bakımından 
ne getirebileceğini şu anda söyleyebilmek mümkün değil; ancak, Türkiye nüfusunun 13 katı 
düzeyinde nüfusu olan, Türkiye yüzölçümünün 12 katı büyüklüğünde yüzölçümü olan Çin Halk 
Cumhuriyeti ile aramızda, bundan bir süre evvel, 27 Haziran 2005 yılında imzalanmış olan 
protokolle, iki ülke arasında ticarete konu olan mallarda yaşanmakta olan sıkıntıların tüketici 
güvenliği konusunda, iki ülke arasındaki dışticaretin daha geliştirilmesi ve kolaylaştırılması 
konusunda hazırlanmış olan protokolün burada onaylanmasını, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum ve bunu vesile olarak değerlendirerek sizlerle, 
Çin Cumhuriyeti hakkında, onun ekonomisi hakkında bazı tespitlerimi paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Çin, muazzam fizikî olanaklara sahip olan bir ülke. Çin, beşerî potan
siyeliyle, doğal potansiyeliyle ve kendine özgü kurallar içinde, kendine özgü koşullar içinde sağ
lamış olduğu ucuz işçilik çerçevesinde; ama ve ama, ileri teknoloji eşliğinde inanılmaz bir 
ekonomik güç oluşturmaktadır. Biz, Türkiye olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüksek ücret 
düzeyinde sanayileşmeyi hedef alan bir siyasetin partisiyiz. Ancak, Çin'in, devasa nüfusuyla gelmiş 
olduğu noktadaki sorunlarını, kendine özgü sosyalist model içinde, kendi tanımlarıyla "sosyalist 
piyasa ekonomisi" tanımı içinde uyguladıkları model çerçevesinde son yıllarda ortaya koymuş ol
duğu gelişme, herkesin, tüm kesimlerin dikkatini çekmekte ve halen mevcut konumundan son yedi 
yılda ulaştığı yüzde 8,1 ortalama büyüme hızını devam ettirerek, son yedi yılda ulaştığı ortalama 
0,4 düzeyindeki enflasyonla temelleştirdiği istikrarla, önümüzdeki sekiz yıl sonra dünyada 4 üncü 
büyük ekonomi olma iddiasında olan Çin Halk Cumhuriyetinin, Batılı iktisatçılar, Batılı ülkeler 
2041 yılının; yani, bundan otuzbeş yıl sonrasının dünyanın en büyük ekonomik gücü olacağı 
konusunda düşünceler geliştiriyorlar. Böyle bir Çin'i, bugünüyle yarınıyla böyle bir Çin'i hiçbirimiz 
görmezlikten gelemeyiz. Görmezlikten gelsek dahi fiilen görmek zorundayız. 

Tabiî, şu anda, Çin'in gayri safı millî hâsılası Türkiye'nin 5 katı; ancak, kişi başına millî geliri, 
Türkiye'nin şu andaki yapısıyla, sadece dörtte l'i ve Dünya Bankası verilerine göre, o kriterlere 
göre, Çin'de halen 100 000 000 yoksul insan var. Ancak, Çin ekonomisi halen 745 000 000 insanına 
-ki Türkiye'de bu rakam yaklaşık 26 000 000'dur- istihdam olanağı yaratabilmektedir. Çin'de işsiz
lik oranı yüzde 10'dur. Yüzde 10 düşük bir oran değil; ama, hatırlayın değerli arkadaşlarım, 
TÜİK'in, yani, Devlet İstatistik Enstitüsünün bütün verileri işsizliği düşük göstermeye yönelik 
çabasına rağmen, son üç aylık dönemde, verileri açıklanmış olan dönemde işsizlik oranı yüzde 
20,3'tür. Yani, Çin'in, biraz evvel ifade ettiğim gibi, yüzde 10'luk düzeyinin iki katıdır ve bu yok
sulluk koşullarına rağmen Çin'de halen okuma yazma oranı yüzde 86'dır değerli arkadaşlarım. 
Çin'in insanlarının yüzde 86'sı okuma yazma bilmekte ve Çin'de ortalama ömür yetmişiki yıldır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar bir yana, Çin'de mevcut ekonomik veriler bakımından durumu 
birkaç noktası itibariyle açıklığa kavuşturmak istiyorum. Genelde dünyada... 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, bir saniyenizi rica ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayın Hatibin herhalde özenle çalıştığı bir husus var ve bu 

konuyu Genel Kurul salonunda bulunan arkadaşlarımız da dinlerlerse faydalı olacağını ümit ediyorum. 
Buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, dışticaret hacminin gayri safî hâsılaya oranı dünya genelinde yaklaşık 

yüzde 20'dir; Çin'de ise bu oran yüzde 65'tir. Çin, mevcut komünist yönetim altında, ancak, rekabet
çi sosyalist piyasa düzeni olarak tanımladıkları piyasa düzeni içinde dünyaya açılmışlar ve dış-
ticaretlerinin toplamının gayri safî millî hâsılaya oranını dünya ortalamasının 3 katına taşımışlardır. 
İhracatın yüzde 22'sini Amerika'yla, yüzde 18'ini Hong Kong'la, yüzde 15'ini ise Japonya'yla yap
maktadır. Keza, ithalatının yüzde 18'i Japonya, yüzde 10'u Kore, yüzde 13'ü ise Tayvan'ladır. 
Amerika'dan ithalatı ise sadece yüzde 4 düzeyindedir. 
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Herkesin zannettiği gibi, Çin'in ihraç malları, büyük ölçüde, tekstil veya ucuz ürünler değildir. 
Çin'in toplam ihracatı içinde tekstil ve hazır giyimin payı sadece yüzde 10'dur. Tekstil, ipliği ve 
kumaşı da katarsanız, sektörün bütününde yüzde 16'dır; ancak, Çin'in toplam ihracatının yüzde 
12'sini teknik niteliği yüksek telekomünikasyon cihazları, yüzde 15'ini büro makineleri ve bilgi iş
lem araçları ve yüzde 10'unu ise elektrikli makineler oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, NATO'nun üyesi. Türkiye, AB'yle tam üyelik konusunda 
çabalarını, çalışmalarını, eşit koşul üyelik çerçevesi içinde sürdürüyor. Türkiye, Avrupa Konseyinin 
üyesi. Türkiye, Avrupa'nın bir parçası; Amerika'yla yakın ilişkileri var, Ortadoğu'da pazar ilişkileri 
var, Türk cumhuriyetleriyle ilişkileri var. 

Son dönemde Türkiye'ye girmiş olan doğrudan yabancı sermayenin toplamının tam 15 katı Çin 
Halk Cumhuriyetine girmiştir değerli arkadaşlanm, Türkiye'nin tam 15 katı. Bu kadar hızlı büyüme 
ve yoğun yatırım sürecine rağmen, Çin'in, halen, Mart 2004 tarihi itibariyle toplam dışborcu 202 mil
yar dolardır. Oysa, bildiğiniz gibi, değerli arkadaşlanm, sadece, ülkemizde, kamu kesiminin, Şubat 
2006 dönemi itibariyle, toplam borcu 253 milyar dolardır. Keza, 2004 Haziran sonu itibariyle, Çin'in 
toplam döviz rezervleri 444 milyar dolardır. Yani, Türkiye'nin döviz rezervlerinin yaklaşık 10 katı. 

Değerli arkadaşlanm, Çin, hızlı büyümesinde ve ekonomik yapılanmasında KOBÎ'leri çok yay
gın ve etkin olarak kullanmaktadır. Ülke üretiminin üçte l'i halen KOBİ'ler tarafından sağlanmaktadır. 

Çin Halk Cumhunyeti şimdiye kadar sessiz ve derinden gitmiştir. Ancak, dünyanın üretim merkezi, fab
rikası, atölyesi olma noktasına geldikten sonra, dünya, Çin'i görmeye, Çin kendisini göstermeye başlamıştır. 

Herkesin zannettiği gibi, Çin'in dünya pazarındaki rekabeti sadece ucuz işçilikten kaynaklan
mıyor. Evet, Çin'de işçilik ucuzdur. Çin'de demokrasinin kurumları ve gelişme düzeyi yetersizdir; 
bunlar biliniyor; o, Çin'in realitesi; ancak, Çin'de, üretim, yaygın ihracatta vergi iadesiyle, yatırım
larda, özellikle gelişmekte olan bölgelerde, geri kalmış yörelerde geniş, etkin teşvik önlemleriyle ve 
ucuz su ve elektrik gibi temel girdilerle üretim ve yatırım desteklenmektedir. 

Bir başka yanılgı da, Çin'in sadece ucuz mal ürettiği şeklindedir. Evet, Çin ucuz mal üretiyor; 
ancak, değerli arkadaşlarım, Çin, her fiyattan dört beş farklı kalitede malzeme üretmekte, böylelik
le, hem iç ve hem dış piyasalarda avantaj sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 2004 yılı Çin Halk Kongresinde, Başbakanları Wen Jiabao, sür
dürülebilir ve istikrarlı bir kalkınma içinde refah toplumu anlayışını yansıtan bir siyasal ve teorik 
çalışmayı sunarken, 5 temel denge de belirlemiş idi; bunu, Çin Hükümetinin temel yapılanma 
stratejisinin esası olarak topluma sunmuştu. Bunlar, kırsal ve kentsel kalkınma arasında denge, böl-
gelerarası kalkınmada denge, ekonomik ve sosyal kalkınma arasında denge, insan ve doğa arasında 
denge ve yurtiçi kalkınma ile dünyaya açılım arasında denge ve bu dengeleri esas alan bir büyüme 
stratejisini Çin uygulamaya koyar iken, kendine özgü modeli içinde özel girişimciliği geliştirirken, 
devletin, özellikle, gelişmemiş olan bölgelerde ekonominin aktif aktörü olması, bilfiil yatırım ve 
üretimde bulunması ilkesini temel almıştır ve almaya devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır konuşuyoruz, bu kürsüden defaatle dile getirdik. Türkiye, evet, 
bu yıl, 2005 yılında kişi başına 5 000 dolarlık gelişme düzeyine, ortalama, ulaştı; ama, hepimiz 
biliyoruz ki, Türkiye'de gelir dağılımının olabildiğince eşitsiz dağılımı, eşitsiz olması ve bunun 
sonucu olarak da, Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda, Kelkit Vadisinde, Kastamonusunda, 
Sinopunda, Gümüşhanesinde sosyal ve ekonomik gelişmenin geri kalmasının vebalini çocuklarımız 
ve insanlarımız yüksek işsizlik ve yoksulluk olarak ödemekte. Mevcut düzen buralarda yaşamakta 
olan milyonlarca insanımızın geleceğinden çalmakta. Biz, bu Yüce Meclisin çatısı altında görev 
yapmakta olan milletvekilleri olarak; ama, asıl siz, hükümeti bu Mecliste üçte 2 çoğunlukla, sağ
ladığınız bu çoğunlukla ülkeyi yönetmekte olan AKP Hükümeti, maalesef ve maalesef, son üç yıl
dır bu konuda olabildiğince duyarsız kalmıştır ve bu duyarsızlık, devleti, bundan daha evvelden 
başlayarak, Özal politikalarının bir uzantısı olarak, sınırsız, koşulsuz, zaman zaman vurguna 
dönüşen; ama, sonuçta, büyük ölçüde, kurulu tesislerin kapanmasına yol açan özelleştirme uy
gulamalarıyla, özellikle doğuda ve güneydoğuda yatırımın ve üretimin omurgası çökertilmiştir. 
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Geçen gün Genel Başkanın bu kürsüden ifade ettiği gibi, Türkiye'de de, kalkınmamış olan 
yörelerin kaderi, devletin bu bölgelere, üretimle, yatırımla ve gerçek girişimciye destekle ve uygun 
yatınm ortamı sağlamasıyla mümkün olabilecektir. Bu vesileyle bu hususun da altını bir kez daha 
çizmekte, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki duyarlılığını bir kez daha bu kürsüden dile getir
mekte büyük yarar görüyorum. Zira, ülkemizde kanamakta olan icbarısın aşılmasında temel 
politikalardan, temel önem koymamız gereken konulardan biri budur. Burada da sorumluluk dev
letin omuzlarındadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dışticaret sürekli olarak 
aleyhimize gelişmektedir. Bunun, Çin'in uygulamakta olduğu tarife ve tarife dışı engellerden de 
kaynaklandığı bilinmekte. 2004 yılı verilerine göre, Çin, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin dış
ticaret ilişkisinde bulunduğu 47 devlet arasında 37 nci sırada; yani, Türkiye'nin ihracatında, 40 ül
ke içinde, en az ihracat yaptığı 37 nci ülke. 

İthalatta ise, 40 ülke arasında 6 nci durumda ve son günlerde, son yılın verileri, bu sıranın daha 
üst düzeylere tırmandığını ortaya koymaktadır. 

Çin'in toplam ihracatımız içinde payı giderek artacağına azalmaktadır. Geçen sene dördüncü 
dönemde bu pay yüzde l'e yakınken, 0,98 iken, bu yıl, geçen yıl; yani, 2004 dördüncü döneminde 
yüzde 0,98 iken, 2005 yılının dördüncü döneminde yüzde yarıma, yaklaşık yüzde yanma, 0,61 
düzeyine gerilemiştir. Çin Halk Cumhuriyetinin ikili, karşılıklı dış ilişkilerimiz içinde, ithalatımız 
içindeki payı ise, yüzde 5,1 düzeyindedir. Bu nedenlerle, son verilere göre, Çin ile dışticaretimizde 
5 milyar dolara doğru tırmanan bir açık söz konusudur ve Çin'den ithalatımız, herkesin zannettiği 
gibi, tümüyle konfeksiyon, dokumacılık ürünleri değildir; Çin'den ithalatımızın yüzde 49'unu 
makineler ve ulaşım araçları oluşturmaktadır. Yüzde 16,5'ini tüketim malları, yüzde 10'unu ise 
dokumacılık oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, günümüzde, buna karşın, Çin'in, zaman zaman, yer yer, haksız rekabet 
koşullarında oluşturulan dışticaret ilişkilerimiz içinde, tekstil sektörümüzün derin bir krize girdiğini 
biliyoruz. Tekstil sektörümüzün içine girmiş olduğu krizin nedeni, tabiatıyla, Çin'den yapılmakta 
olan, toplam ithalatın yüzde 10'u düzeyindeki -Çin'den yapılan ithalatın yüzde 10'u düzeyindeki- it
halat değil. Her sektör dışa açıktır; ihraç da edeceğiz, ithal de edeceğiz. Tekstil sektörünün sorunu, 
hükümetin ele aldığı gibi, sektöre önerdiği gibi, Bakanlar Kurulunda karar aldığı gibi, KDV'nin 
yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi değildir. Tekstil sektörünün, konfeksiyon sektörünün, hazır 
giyim sektörünün sorununu KDV'yi yüzde 8'e indirerek aşamazsınız. Tekstil ve konfeksiyon sek
törünün sorunu düşük -bastırılmış- kur ve maliyetlerdir; istihdam üzerindeki yüksek vergi yükü ve 
özellikle, enerji girdilerindeki büyük yük. Yani, kısaca, maliyet yükü ve düşük kur sorunu aşıl
madan, hazır giyim ve tekstil sektöründeki sorunlar, dışticaretimizi yıllardır taşımakta olan bu 
lokomotif sektörün sorunları aşılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, şu sıralarda Merkez Bankasına bir başkan anyoruz. Batılı ülkeler, bizim 
aradığımız gibi aramıyor. Merkez Bankası vekâletle yönetilebilecek bir kurum değildir. Merkez Ban
kasının bağımsızlığı, Merkez Bankasının itibarlı bir kurum olması, Merkez Bankasının ekonominin 
faiz, kur politikalannda, enflasyonla mücadelede etkin bir kurum olarak görev yapması, öncelikle, 
başkanının saygınlığı ve başkanıyla beraber yönetiminin bütünlüğüyle sağlanır. Bunun bu noktada 
altını çizmekte yarar görüyorum; bitirirken söyleyecektim, şimdi söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Merkez Bankasında oluşacak olan 
bir hatanın bedelini, önce halkımız, önce ekonomimiz, sonra sandıkta siz ödersiniz. Çünkü, bu alan
da yapılacak hataya yönelik tepkiler, piyasa tepkileri, AB'nin tepkileri ve genelde ekonomimizin 
tepkileri çok acı olacaktır, inanınız yeni krizlere yol açacaktır. 

AHMET YENİ (Samsun) - O beklentileriniz olmayacak. 
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ALGAN HACALOGLU (Devamla) - O nedenle, ben burada, konunun bu boyutunu bağlarken, 
şunun altını çizmek istiyorum: Lütfen ve lütfen, Merkez Bankasını çağdaş -şimdiye kadar olduğu 
gibi- bir Merkez Bankası olarak işlevini görecek yapıda sürdürün. Atamayı o anlayışta yapın. Mer
kez Bankasına faiz bankacılığı kılıfı giydirmeyin. Merkez Bankasına sakın ola ki, Vehhabî ban
kacılığının kurum ve değerlerini taşımaya çalışmayın. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Beklentileriniz olmayacak. İstikrar var, merak etmeyin. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) - İstikrarı hepimiz istiyoruz. Eğer, demokrasi içindeysek, 

Anamuhalefet Partisi adına bu kürsüden söylenenlerin de bir hikmeti harbiyesi olabileceğini lütfen 
düşünün. Çünkü, siz, istikrara girmiş bir ekonomi teslim aldınız. 

AHMET YENİ (Samsun) - Öyle değildi. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) - İstikrara girmiş, sorunlarını çözememiş bir ekonomi tes

lim aldınız; ama, ne yazık ki, ekonomi içi boş, kof bir büyüme süreci içinde, rekor düzeydeki cari 
işlemler açığıyla çok ciddî bir krize doğru yol almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, konunun o boyutunu kapatıyorum, biraz kur üzerinde konuşacaktım; 
ama, onu erteliyorum, bir başka konuşmaya... Konuyu bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk defa 1972 yılında diplomatik iliş
kilere girdi. Ve özellikle 1984 yılından itibaren sürdürülen ziyaretler ve giderek yoğunlaşan ilişkiler 
içinde Türk tarafı çok yönlü, ikili ticareti dile getirirken, Çin tarafı ise hep Doğu Türkistan 
konusunu öne çıkardı. Bu konu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinde daima dikenli bir 
konu olarak kalma özelliğini korudu. Çin'in kıyasıya rekabet içinde olduğu ülkelere karşın kendi ül
kesindeki insan hakları ihlallerinin önünü hâlâ alamamış olması doğal olarak bizi üzmektedir. 
Tibet'te Budistlerin, Doğu Türkistan ve Sincan'da Müslüman ve Türklerin yaşamakta olduğu sorun
lar, haksız rekabet sorununa yeni boyutlar kazandırmaktadır. Ancak, Türkiye, Çin'le ilişkilerini, 
hem bu sorunların varlığını bilerek, ancak sağduyuyla, sükûnet ve kararlılık içinde yaklaşmak 
durumundadır. Kesinlikle, hızlandırılmış, aşırı hızlandırılmış ilişkiler tuzağına düşmeden, Çin'le 
ilişkilerimiz, karşılıklı saygı, anlayış, ortak yarar, eşitlik ve işbirliği zemininde geliştirilmelidir. 

Bugüne kadar çok yönlü ilişkilerin kurulmasında geç kalınmıştır. Bu protokolün, bu ilişkilerin 
geliştirilmesine, tüketicilerin daha güvenlikli, daha güvenilir, Çin malı, ithal kaynaklı ürünler al
masının önü açılmalıdır bu protokolün uygulaması içinde bir sonuç olarak. Ancak, Çin'e bakışımız 
hiçbir şekilde kısa vadeli olmamalıdır. Çin'e uzun vadeli bir perspektif içinde bakmalı, ilişkilerimizi 
öyle geliştirmeliyiz. 

Sözlerimin bir yerinde ifade ettiğim gibi, Çin'le ve bir ölçüde Hindistan'la ar-ge'yi temel alan, 
araştırma ve geliştirmeyi temel alan teknoparklar, ileri teknoloji alanlarında işbirliği konuları, kar
şılıklı ilişkilerimizin öncelikli alanlarını oluşturmalıdır. Çin'e tüm Ortadoğu'yu ve Güneydoğu As
ya coğrafyasını geniş bir vizyon içinde alan bir anlayış içinde yaklaşmalıyız ve bu çerçeve içinde, 
Türkiye'de Çince eğitim özendirilmeli, Çin incelemeleri enstitüsü kurulmalı, Pekin'de bir Türk 
ticaret merkezi oluşturmalıyız ve ifade ettiğim gibi, bilim ve teknoloji alanlarında, ar-ge alanında 
işbirliğini güçlendirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kısa bir dönem evvel, Şanghay'a yakın bir Pudong balıkçı köyü vardı; 
Çin Halk Cumhuriyeti, 1990 yılında bir program yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiyorum. Bir önemli örneği, AKP Hükümetinin ve millet
vekillerinin dikkatine sunmak istiyorum. Bu, Kadıköy büyüklüğünde bir balıkçı köyüydü. Bu köy
de on yıllık uygulama içinde en ileri teknolojiyi kapsayan bir teknopark oluşturuldu. 55 kilomet
rekare genişliğinde bir alana yayılan Pudong eski balıkçı köyü, ileri bir teknopark köyü haline gel
di. Elektronik, biyokimya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, konuşmayı tamamlayacağız, süremiz de azaldı, elektronik oy
lama da yapacağız; lütfen, son cümlelerinizi alayım efendim. 30 dakika tamamlandı. 

Buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Eczacılık sanayiinde önemli bir araştırma ve üretim mer
kezi oluşturuldu ve bu, temelde, Çin'in, doğal olarak, ihracatına rekabet gücü kattı. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye de en azından Çin'in bu alanda bundan onbeş yıl evvel yaptığını, 
AB'yle yakın ilişkiler içinde, dünya ekonomilerine büyük ölçüde entegre olmuş yapısı içinde, Çin'in 
onbeş yıl evvel yaptığını, Kadıköy ölçeğinde, büyüklüğünde bir yerde, benzeri bir teknoparkı... 
Kadıköy, örneğin, bir teknoparka... Tabiî, Kadıköy büyüklüğünde bir uygun yer, yörede bir bölgeyi 
araştırma ve geliştirmenin dinamiğini, kaynağını oluşturacak bir teknoparka dönüştürmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, istirham ediyorum, lütfen, son cümlelerinizi alayım efendim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitirdim efendim... 
BAŞKAN - Bakınız, 32 dakika oldu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Son sözlerim Sayın Başkan. 
Eğer, bunu yapabilirse Türkiye, AB'nin siyasal dayatmalarına, Soros'un sıcak para şantajlarına 

ve IMF'nin kıskacına dur diyebilir, önünü açabilir ve demokrasisini geliştirerek düzlüğe çıkabilir; 
ama, maalesef, sizlerde böyle bir iradenin mevcut olmadığını görmenin üzüntüsü içerisinde, 
hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE ÇİN 
HALK CUMHURİYETİ KALİTE YÖNETİMİ, DENETİM VE KARANTİNA GENEL 
İDARESİ ARASINDA SANAYİ ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 
DANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI TESİS EDİLMESİNE DAİR PROTOKOLÜN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 27 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Başbakan

lık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel 
İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması 
Tesis Edilmesine Dair Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
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Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1084 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış 

Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel 
İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması 
Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan Oy Sayısı : 201 

Kabul : 201(x) 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti 

ve Çin Halk Cumhuriyetine hayırlar getirmesini diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, bazı girişimcilerce holding adı altında ger

çekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve 
sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 1061 sıra sayılı raporu üzerindeki genel 
görüşmeyi yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 11 Nisan 2006 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.59 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ebe bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin sorusu 

ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11832) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1. Bugün itibariyle kaç sağlık ocağında Ebe bulunmamaktadır? 

2. Kırıkkale ili Keskin İlçesi Gazibeyli köyündeki Sağlık Ocağında üç 
yıldan beri ebe bulunmamasının gerekçesi nedir? Adı geçen sağlık 
ocağına ne zaman ebe görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

r.c. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı :B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 6 9 2 3 7 0 3.04.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 18.01.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından, tarafıma yöneltilen 

"Ebe bulunmayan Sağlık Ocaklarına ilişkin" 7/118321 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKLER: Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı Bakan 
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Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN tarafından verilen, "Ebe bulunmayan 
Sağlık Ocaklarına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Bugün itibariyle kaç Sağlık Ocağında Ebe bulunmamaktadır? 

2- Kırıkkale İli Keskin İlçesi Gazibeyli köyündeki Sağlık Ocağında üç yıldan beri Ebe 
bulunmamasının gerekçesi nedir? Adı geçen Sağlık Ocağına ne zaman ebe görevlendirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

1- 30.01.2006 tarihi itibarı ile 267 sağlık ocağında ebe bulunmamaktadır. Geçmişte 
siyasi endişelerle rantabl olmayan yatırımların yapılması, ulaşım imkanlarının artması ve 
nüfus hareketlerindeki konjöktürel değişimler bazı sağlık ocaklarımızın zamanla işlevsiz 
kalmasına yol açmıştır. Sağlık Ocağı ve sağlık evi bulunmayan yerlerdeki sağlık hizmetleri 
gezici sağlık hizmetleriyle karşılanmaktadır. 

2- Kırıkkale İli Keskin İlçesi Gazibeyli Sağlık evinin 2005 ETF (Ev Halkı Tespit Fişi) 
sonuçlanna göre nüfusu 163 olup, anılan yerin personel ihtiyacı Atama ve Nakil 
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine bağlı kalınarak talep olması halinde eş tayini, alt bölge 
tayini ve geçici görevlendirme yoluyla veya ilk defa ve kurumlararası naklen atama 
kuralarında yer verilerek karşılanmaya çalışılacaktır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 86. maddesi ile "köy ve beldelere vekil ebe ve hemşirelik" uygulaması başlatılmış 
olup, mezkur madde ile sağlık personelinin yurt sathında adil ve dengeli dağılımının 
sağlanması, atama ve nakil yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullerle giderilemeyen eksik 
personel ihtiyacının giderilmesi tamamlanmasıdır. 

Bahse konu olan köyümüze sağlık hizmetleri, personel ihtiyacı giderilinceye kadar 
geçici olarak 6 km. yakınında bulunan ve personel durumu yeterli olan Ceritmüminli Sağlık 
Ocağı tarafından verilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Emekli Sandığı bölge müdürlüğü kurul

masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını say

gılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

Antalya ili diğer bölgelerden fazla göç alan ve bu göçlerin çoğunluğunu da emekli kesiminin 

kapsadığı bir nitelik arz etmektedir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlanna göre il nüfusu 
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1.719,751'dir. Antalya ili Emekli Sandığı hizmetleri bakımından T.C. Emekli Sandığı Ankara Bölge 

Miidiirlüğü'ne bağlı bulunmaktadır. İlde Emekli Sandığı'ndan 30.09.2003 itibariyle 46,338 kişi emekli, 

dul ve yetim, 2022 sayılı kanuna göre de 22,800 kişi maaş almaktadır. Antalya'da emekli nüfusunun 

artış oranı 1985-2000 yılları arasını kapsayan süreçte %334,73 olmuştur. Ayrıca emekli, dul ve 

yetimlerin T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine bağlılık dağılımına bakıldığında ise örneğin; 

Erzurum ili T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 il olup buradan aylık alan kişi sayısı 

sadece 40,159'dur. Antalya ilinde ise yukarda belirtildiği üzere 69,138 emekli, dul ve yetim ayılığı ve 

2022 sayılı kanun ile 65 yaş aylığı almaktadır. Emeklilik iş ve işlemlerine yönelik taleplerde de 

yoğunluklar olduğu ve emeklilik iş ve işlemlerinin Ankara'dan takip edilmesinde zorluklar ve 

sorunlarla karşılaşıldığı bu zamana kadar yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yukarda 

ifade edilen bir profili olan Antalya ilinde Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü'nün olmaması ciddi bir 

sorun olarak görülmektedir. Bu bağlamda, 

1. Antalya ilinde Emekli Sandığı'na bağlı bir bölge müdürlüğünün şimdiye kadar kurulmamış 

olmasının nedenleri nelerdir? 

2. Antalya'da Emekli Sandığı'na bağlı bir bölge müdürlüğünün kurulmasına ilişkin herhangi bir 

hazırlık veya çalışma var mıdır? 

3. Eğer var ise, bu bölge müdürlüğünün ne zaman kurulması planlanmaktadır? 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.29/1 -22-250 Q^ıOU- 2.Ö0& • \Ç2£)\l~ 

Konu: Yazılı Soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 28/02/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12226-1859/47599 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, 7/12226 esas sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

Cevap 1-2-3) Soru önergesinde yer alan hususların, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemindeki "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının yasalaşmasını 
müteakip değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^0**^^^ 

K^flalUNAKITAN 
^f Maliye Bakanı 
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3.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, sosyal yardım zammına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/12402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. A 

Mevlüt Coşkuner^ 

İsparta Milletvekili 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği'nin, Sayın Başbakan'a geçtiğimiz günlerde 

gönderdiği bir mektuba ilişkin haberler ulusal yayın organlarında yer almıştır. Bu 

haberlere göre 1986 yılından beri işçi emeklilerine ödenen sosyal yardım zammı 25 

Ağustos 1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa hükümleri uyarınca 1 Ocak 2000 tarihinden 

geçerli olacak şekilde 4 milyon 690 bin TL'ye yükseltilmiş ve bundan sonra da bu 

ödemede herhangi bir artırım yapılmamıştır. İlk ödendiği 1986 yılında 22,3 dolara denk 

gelen bu yardım, bugün sadece 3,5 dolara denk gelmektedir. Yani, anılan mektupta da 

belirtildiği gibi, emekli, dul ve yetimlerimize bir nebze de olsa ayakta kalabilme gücü 

sağlayabilmek maksadıyla mevzuata sokulan, 'sosyal yardım zammı' zaman içerisinde 

erimiş ve bu misyonunu yerine getiremez hale gelmiş durumdadır. Yani, bu günümüzü 

borçlu olduğumuz geçmişin çalışanları ve bugünün emeklilerine yıllarca çalışarak hak 

ettikleri rahat bir yaşlılık imkanını sağlayamamaktayız ki, bu içler acısı bir durumdur. 

Bu bağlamda, 

1. Emekli, dul ve yetimlere ödenen sosyal yardım zammının 2000 yılından beri 

artırılmamış olmasının nedeni nedir? 

2. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılarak emeklilerimize sağlanan maddi 

imkanların iyileştirilmesi yönünde herhangi bir çalışma var mıdır? 

3. Eğer var ise, sosyal yardım zamları ne zaman ve ne düzeyde artırılacaktır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

-Ar t 06 NİSAN 2006 
Sayı : B.13.0.HKM.0.00.00.00-610(06)7/12402/ T * 7 
Konu : Yazılı Soru Önergesi r ^ Q A 

1 i o v-' * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 06/03/2006 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/12402-18782/47897 
sayılı yazı. 

b) 09/03/2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-505-21/1145 sayılı yazı. 

İlgi (b) de kayıtlı yazı ekinde alınan İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'e ait 7/12402 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ana işlevi, kapsamına aldığı kimselere sosyal sigorta hizmeti 
sunmaktır. Bu kapsamda, 7/13987 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile, 01.11.1977 tarihinden geçerli 
olmak üzere 3500 TL' ye kadar gelir veya aylık alanlara 1000 TL., 3500 TL.'nin üzerinde gelir veya 
aylık alanlara ise 750 TL. olmak üzere avans adı altında ek bir ödeme yapılması görevi verilmiştir. Bu 
ödeme 2422 sayılı Kanunla 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen Ek 24 üncü madde ile 
01.03.1981 tarihinden itibaren "Sosyal Yardım Zammı" na dönüştürülerek, gelir düzeyine bağlı 
olmaksızın aylık 2500 TL., olarak belirlenmiştir. Daha sonra çeşitli kanun ve kararnamelerle sosyal 
yardım zamirimin aylık tutarı artırılarak başlangıçta emekli, dul ve yetimlere yapılan toplam 
ödemelerde %23 olan pay, 1995 yılında %60'a yükseltilmiş bulunmaktadır, 

Öte yandan, 3395 sayılı Kanunla kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olanlara 01.09.1987 
tarihinden itibaren ödenen sosyal yardım zamlarının ilgili kurumlarca karşılanması yönünde bir 
düzenlemeye gidilmiş, 15.04.1995 tarihinde 4.690.000 TL.'ye yükseltilmiştir. 

Söz konusu sosyal yardım zammı tutan, 4447 sayılı Kanun ile dondurulmuş ve günümüze 
kadar artınlmamıştır. Böylece, sosyal yardım zammı ödemelerinin bir bölümü kurum dışı bir 
kaynaktan karşılanırken, gelir ve aylık alanlara yapılan toplam ödemeler içindeki payı da önemsiz bir 
düzeye çekilmiş olup, sosyal yardım zammının Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüeryal dengesi 
üzerindeki olumsuz etkisi azaltılmıştır. 

Kurumdan gelir veya aylık alanlara ödenmekte olan sosyal yardım zammının müktesep hak 
oluşturduğu gerekçesi ile dava konusu olabileceği hususu dikkate alınarak, söz konusu ödemenin aylık 
tutarının yükseltilmesi yerine Bakanlığımızca yürütülen sosyal güvenlik reformu çalışmalan 
çerçevesinde hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan "Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasansı" ile aylıklara sosyal yardım zammı ödemeleri 
kadar bir artış yapılması suretiyle bu ödemenin tümüyle kaldırılabileceği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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4.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, genel ekonomik verilere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12467) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. 

Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin 

yapılmasını saygılarımla arz ederim. 06.02.2006 

*'-r 

ÖrTzüheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

1-) Enflasyonun düşük döviz kuru politikalarıyla kontrol altında tutulmaya 

çalışılmasıyla ihracat ve büyüme rakamları şişirilmiş, ithalat ise olduğundan düşük 

gösterilmiştir. Bunun sebebi nedir? 

2-) Vatandaşlarımızın tüketici, konut, otomobil vs. kredileriyle gelecek 9-10 

yıllarını ipotek altına alınmasını güden bir ekonomik politikayı uygulayan başka 

ülkeler var mıdır? Bunun sonucu ne olmuştur? 

3-) Sanayide rekabet gücü azalırken, istihdamda bir karınca boyu 

ilerlememenizin nedeni nedir? 

4-) 2006 yılı bütçesindeki yatırım rakamlan hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu 

rakamlarla önümüzdeki yıllarda nereye varılabilecek, ne kadarlık istihdam ve faydası 

olacaktır? 

5-) Ülkemizde tüm reel ücretler YTL olarak alınırken, kişi başına düşen milli gelir 

oranı neden dolar olarak açıklanmaktadır? 

6-) Kişi başına düşen milli geliri dolar bazında artırmak için, Merkez Bankası 

dolar stoklarından bir kısmını piyasaya satarak kişi başına düşen milli gelirimizin 10 

bin dolar olabileceği yönündeki tespite katılıyor musunuz? 

7-) YTL bazında, sabit fiyatlarla, enflasyon arındırılmış kişi başına düşen 

gelirimiz YTL olarak ne kadardır? 

8-) 2001 yılından bu yana, yıllar itibariyle protesto olan senet sayısı kaçtır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

, n / ^ ' '£ '& 15 Sayı : B.02.1.DPT.0.06.03< Z i / ^ ' ^ » « ^ !?tt 

Konu: Hatay Milletvekili Dr. Züheyir AMBER'in soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06/03/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18692 sayılı yazımz. 

İlgide kayıtlı yazıyla tarafımızca cevaplanması istenen Hatay Milletvekili Dr. Züheyir 
AMBER'in yöneltmiş olduğu soru önergesine ilişkin cevaplar ekte yer almaktadır. 

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER / 
Devlet Bakanı ve Başbakan < 

Yardımcısı 

EK: 
Soru önergesi Cevaplan < 
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SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Hatay Milletvekili Dr. Züheyir AMBER tarafından verilen soru Önergesinde yer alan 
sorular ve cevapları. 

Sİ. Enflasyonun düşük döviz kuru politikalarıyla kontrol altında tutulmaya çalışılmasıyla 
ihracat ve büyüme rakamları şişirilmiş, ithalat ise olduğundan düşük gösterilmiştir. Bunun 
sebebi nedir? 

Cl . Dış ticaret istatistiklerini açıklamaya yetkili resmi kurum Türkiye İstatistik Kurumudur 
(TÜÎK). TÜİK tarafından dış ticaret istatistiklerini hazırlarken uygulanan metodoloji, para ve 
kur politikasından bağımsızdır. Dış ticaret istatistikleri ihracatçı veya ithalatçının gümrük 
beyannameleri esas alınarak derlenir ve ABD dolan cinsinden açıklanır. 

S2. Vatandaşlarımızın tüketici, konut, otomobil vs. kredileriyle gelecek 9-10 yıllarını ipotek 
altına alınmasını güden bir ekonomik politikayı uygulayan başka ülkeler var mıdır? Bunun 
sonucu ne olmuştur? 

C2. İpotekli konut finansmanı öncelikle İngiltere ve Amerika Birleşik devletleri olmak üzere 
dünyanın bir çok ülkesinde kullanılmakta olup her ülke kendi koşullarına uygun düzenlemeler 
yaparak kendi konut finansman sistemlerim geliştirmişlerdir. 

2001 krizinden sonra yapısal reformlarla desteklenen sıkı maliye ve para politikasının bir 
yansıması olarak, makro ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli mesafe elde edilmiştir. 
Uygulanan politikalara güvenin artması, ekonomide var olan belirsizliği ortadan kaldırırken 
vadelerin uzamasını sağlamıştır. Kamu kesiminin mali piyasalardan borçlanma gereğinin 
azalması yanında enflasyon oranlarının düşmesi, reel faiz oranlarının gerilemesini sağlamıştır. 
Faiz oranlarında yaşanan azalma, Hazinenin borçlanma maliyetini düşürürken hane halkı ve 
şirketler gibi ekonomik aktörlerin gerek yatırım gerekse tüketim harcamalarını borçlanma 
yoluyla karşılamaları için bir teşvik oluşturmuştur. 

Faiz oranlarında yaşanan gerileme, hane halkı için kriz döneminde ertelemiş oldukları taşıt ve 
konut gibi malların satın alınması için ortam sağlamıştır. Bu kesimin, taşıt, konut ve diğer 
bireysel ihtiyaçlarını borçlanma yoluyla karşılamaya başlamaları, bankacılık sektörünün kredi 
hacminin artmasını sağlarken diğer yandan üretilen mal ve hizmetler için talep oluşturmuştur. 
Tüketici kredilerinde son üç yıllık süreçte önemli bir artış olmakla birlikte diğer ülkelere 
nazaran halen düşük seviyelerde bulunmaktadır. 

AB ülkelerinde tüketici kredilerinin GSYİH'ya oranı yüzde 3 ile yüzde 15 arasında 
değişmektedir. Türkiye'de 2003 yılında yüzde 2 seviyesinde bulunan bu oranın, 2005 yılı 
sonu itibariyle yüzde 6-7'ler seviyesine yükseldiği tahmin edilmektedir. Ayrıca, konut kredisi 
ayrı bir kategoride sınıflandırılmakta ve takip edilmektedir. Konut kredilerinin GSYİH'ya 
oram ise AB ülkelerinde daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. 2003 yılı itibariyle 
İngiltere'de GSYİH'nın yüzde 69'una karşılık gelen konut kredileri stoku, Portekiz'de yüzde 
25 seviyesinde bulunmaktadır. Türkiye'de ise 2003 yılı itibariyle yüzde 1 seviyesinde olan 
konut kredilerinin GSYİH oranı 2005 sonu itibariyle yüzde 5 seviyesine ulaşmıştır. 
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Tüketici Kredilerinin GSYİH'ya Oram (2003) 

0 2 4 6 8 İö 12 14 16 

Diğer ülkelerde olduğu gibi tüketicilerin düzenli gelirlerini aşan veya olağandışı harcamalar 
için bankacılık sektörünü kullanması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu süreç Türkiye'de 
yaşanmakta olup diğer ülkelere göre de düşük seviyelerdedir. Aynca, incelenen ekonomik 
krizler çerçevesinde; bu tür bir sürecin fınansal veya ekonomik krizin başlangıcı veya temel 
belirleyicisi olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Konut Kredilerinin GSYİH'ya Oram (2003) 

ö 10 20 30 40 50 60 70 80 

S3. Sanayide rekabet gücü azalırken, istihdamda bir karınca boyu ilerlemememizin nedeni 
nedir? 

C3. İstihdam artışındaki zayıf performans sadece Türkiye'de değil, küresel boyutta ortaya 
çıkan bir olgudur. Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) Küresel İstihdam Raporu'na göre 
dünyada 2001 yılında başlayan küresel ekonomik durgunluk istihdamı olumsuz etkilemiştir. 
Avrupa istatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) verilerine göre AB-25 ülkelerinde 2002-2004 
yıllan arasında istihdam yıllık ortalama yüzde 0,7 ve Türkiye'de yüzde 1 oranında artmıştır. 
Bu durum, istihdamın ülkemizde AB-25 ülkelerinden daha hızlı arttığım göstermektedir. 
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Türkiye'de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz istihdamı ciddi biçimde olumsuz etkilemiş ve 
2001-2003 yıllan arasında istihdam üst üste üç yıl boyunca azalmıştır. Bu azalış 2001 yılında 
tanm dışı sektörlerden, 2002 ve 2003 yıllarında ise tanm sektöründen kaynaklanmıştır. 2004 
ve 2005 yıllarında ise istihdam sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 1,2 oranında artmıştır. 2005 
yılmda tanm dışı sektörlerde istihdam yüzde 8,1 gibi ciddi bir artış gösterirken, tanm sektörü 
istihdamında gerçekleşen yüzde 12,3 oranındaki azalış istihdam artış performansmın zayıf 
kalmasına neden olmuştur. 2002-2005 yıllan arasında istihdam genelde yıllık ortalama yüzde 
1,1 ve tanm dışı sektörlerde yüzde 3,8 oramnda artarken, tanm sektöründe yüzde 4,5 oranında 
azalmıştır. 

Tablo 1: İstihdam Artış Oranları (Yüzde) 
2001 2002 2003 2004 2005 

İstihdam -0,3 -0,8 -1,0 3,0 1,2 
Tarım İstihdamı 4,1 -7,8 -3,9 3,3 -12,3 
Tanm Dışı İstihdam -2J_ 3̂ 4 0J5 2^9 8,1 
Kaynak: TÜİK. 

Bu durum, istihdamın sanayi ve hizmetler sektörlerinde önemli biçimde artış kaydettiğini, 
ancak tanm sektöründe gerçekleşen istihdam azalışının bu artışı geri planda bıraktığım 
göstermektedir. Bu durumda Türkiye'de istihdamın artmadığım iddia etmek mümkün 
gözükmemektedir. 

Tanm sektöründe rekabetin tesis edilmesi çalışmaları sonucu bu sektörde çalışanlann 
istihdamdan çekilmesi söz konusu olmuştur. AB ülkelerinde yüzde 3-5'ler seviyesinde olan 
tanm sektörünün istihdam içerisindeki payının ülkemizde yüzde 29,5 olduğu düşünüldüğünde 
tanm sektöründeki istihdamın azalması bu sektörden aynlan işgücüne diğer sektörlerde iş 
yaratılması kaydıyla olumlu bir gelişmedir. 

2001 yılında yaşanan derin ekonomik krizin ardından firmaların rekabet edebilmek için 
verimliliklerini yükseltmeleri, daha az işgücü ile daha fazla çıktı elde etme yoluna gitmeleri, 
tarım sektöründe yaşanan değişim yanında istihdamın yüksek oranda artmamasının gerisinde 
yatan bir diğer nedendir. Verimliğin artması kısa dönemde istihdam artışım olumsuz etkilese 
de uzun dönemde olumlu bir etkiye sahiptir. 

S4. 2006 yılı bütçesindeki yatırım rakamları hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu rakamlarla 
önümüzdeki yıllarda nereye varılabilecek, ne kadarlık istihdam ve faydası olacaktır? 

C4. 2006 Yılı Kamu Yatınm Programına göre; Genel Bütçeli Kuruluşlar için 9.258 milyon 
YTL, özel Bütçeli Kuruluşlar için 2.860 milyon YTL, Döner Sermayeli Kuruluşlar için 283 
milyon YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlan için 93 milyon YTL, KtT'ler için 2.954 milyon 
YTL, özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar için 1.455 YTL, İller Bankası için 602 milyon 
YTL ve Fon İdareleri için 13 milyon YTL olmak üzere toplam 17,5 milyar YTL kamu yatınm 
ödeneği tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, Kamu Yatınm Programında toplama dahil 
edilmeden bilgi amacıyla yer verilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar için 44 milyon 
YTL yatınm ödeneği tahsis edilmiştir. Yatınmlan Hızlandırma ödeneği, yedek ödenekler, 
bütçe ile köye yönelik hizmetler için tahsis edilen ödenek ve bütçenin 1 l/e maddesiyle DSİ, 
MEB ve köye yönelik hizmetler için TMSF ve GSM gelirlerinden elde edilecek tutarlardan 
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karşılanacak yatmm ödenekleri ve mahalli idarelerin yatınmlan göz önünde 
bulundurulduğunda toplam kamu yatınm ödeneği yaklaşık 30 milyar YTL olmaktadır. 

2006 Yılı Yatınm Programında toplam tutan yaklaşık 200 milyar YTL olan 2.525 adet proje 
yer almaktadır. Bu projeler için 2005 yılı sonuna kadar tahmini harcama tutan yaklaşık 86 
milyar YTL'dir. 2006 yılmda bu projeler için 17,5 milyar YTL ödenek tahsis edildiği göz 
önünde bulundurulduğunda kamu yatınm stokunun ortalama tamamlanma süresi 5,5 yıl 
olmaktadır. 

2006 Yılı Yatınm Programındaki toplam ödeneğin yaklaşık %31'i ulaştırma sektörü için 
tahsis edilmiştir. Sektörler arasında ikinci sırayı %19 ile içme suyu, kanalizasyon ve 
teknolojik araştırma gibi alt sektörleri içeren diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu 
sektörleri %14,2 ile enerji sektörü, %14 ile eğitim sektörü, %7,6 ile tarım sektörü, %7,1 ile 
sağlık sektörü takip etmektedir. 

Kamu yatmm politikalannın genel çerçevesi 2006-2008 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Programda (OVP) ortaya konulmuştur. 

2006-2008 döneminde, Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir 
şekilde, kamu kesimi yatınmlan öncelikli sosyal ihtiyaçlan giderecek ve üretken 
faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilecektir. 
Kamu yatınmlan bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklanmn 
azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, yatınm tahsislerinde Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerin kalkınmasına hız kazandıncı ekonomik ve sosyal altyapı 
yatınmlan ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. 
Ülkemizin AB'ye üyeliği yönünde ortaya konulan plan ve programlarda yer alan 
politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmalann gerektirdiği 
yatınmlar hızlandınlacaktır. 
Kamu altyapı yatınmlanmn gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren 
modellerden azami oranda yararlanılacaktır. 
Kamu yatınm teklif ve kararlan, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektör 
çalışmalanna ve nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandınlacaktır. 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırunlann gerçekleştirilmesinde, özel kesim tarafından 
gerçekleştirilebilecek yatınmlann tamamen özel sektöre bırakılması ve bazı altyapı 
yatınmlanna Yap-lşlet-Devret (YİD), Yap-îşlet (Yi) ve diğer Kamu-Özel Sektör İşbirliği gibi 
modellerle özel sektör finansman imkanlanndan yararlanılması, kamu kesiminin sadece özel 
sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek, özel sektör yatınmlanmn önünü açıcı, vatandaşların 
İhtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetleri sunmaya yönelik ekonomik ve sosyal altyapı 
alanlannda yatınm yapması yatınm politikasının çerçevesini oluşturmaktadır. 

Kamu yatınmlanmn planlanması ve uygulanmasında etkinliğin ve katılımcılığın artınlması 
amacı doğrultusunda, kamu yönetiminde reform çalışmalanna paralel bir şekilde, zaman 
içinde mahalli nitelikli ve küçük ölçekli kamu projelerinin planlanması ve yürütülmesi, 
yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler, bölge kalkınma ajanslan 
gibi mahalli idare teşkilatlanna bırakılması planlanmaktadır. Böylece, kaynakların daha etkin 
kullanımı ve denetimi, yerel ihtiyaçlara daha uygun alanlara yönlendirilmesi ve 
yararlamcılann karar alma sürecine katılımı mümkün olacaktır. 

Mahalli nitelikli ve küçük ölçekli kamu yatınmlanmn mahalli idarelere devredilmesi yanında, 
merkezi idareler tarafından yürütülen yatırımlarda, uygulamada idarelere daha fazla esneklik 
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sağlamak amacıyla, benzer nitelikli yatırım projelerinin toplulaştınlması ve böylece karar 
alma sürecinde kuruluşlara daha fazla yetki tanınması uygulaması genişletilerek 
sürdürülmekte, proje parametrelerinde yıl içinde yapılması gerekli revizyonlarda da 
kuruluşlara tanınan yetkinin sınırları giderek genişletilmektedir. 

2006-2008 dönemi kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, 
sulama, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verilecektir. Proje bazında ise; 

Yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandınlabilecek projelere, 
Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere, 
Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli 
oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere, 
Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi 
ve tamamlanması gereken projelere, 
Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere, 
AB'ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi 
için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği projelere, 
e-DönÜşüm Türkiye Projesi ile uyumlu bilgi ve iletişim teknolojisi projelerine 

ağırlık verilecektir. 

Ekonomik dengelerin tesis edilerek sürdürülebilir bir büyüme ortamının temin edilmesi, kamu 
kesimi ve özel kesim kaynaklarının verimli, akılcı ve birbirlerini tamamlayan yatırım 
alanlarına yönlendirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, son yıllarda olduğu gibi 2006 yılında 
da kamu kesimi yatırımları, mevcut sınırlı kaynaklar da dikkate alınarak toplumun ihtiyaç 
duyduğu acil ve öncelikli hizmetlerin sağlanması hedefi doğrultusunda, ağırlıklı olarak 
ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılmıştır, özel kesimin ise kamu kesiminin 
çekildiği tüm alanları kapsayacak şekilde yatırımlarını artırarak sürdürmesi özendirilmeye 
çalışılmıştır. Çünkü özel kesimin, ülke genelinde yüksek katma değer yaratabilecek üretim 
gücüne erişilmesine, ekonominin rekabet gücünün geliştirilmesine, istihdamın, verimliliğin ve 
ihracatın artırılmasına ve uygun teknolojilerin üretimi ve transferine yönelik yatırımlara 
ağırlık vermesi büyük önem taşımaktadır. 

2006 yılında tamamlanacak kamu yatırım projeleri ile; daha fazla alanın sulanması ve tarımsal 
üretimin, verimliliğin artması; enerji üretiminin artması, bölünmüş yollar başta olmak üzere 
ulaştırma projelerinin tamamlanmasıyla iller, bölgeler ve uluslar arasındaki ulaşımın 
kolaylaşması, ulaşım altyapı eksikliğinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, turizmin 
daha da artması; eğitim ve sağlıkta hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılması, halkımızın 
içme suyu, kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması, kamu hizmetlerinin daha uygun şartlarda 
gerçekleştirilmesi, küçük sanayi sitesi (KSS) ve organize sanayi bölgesi (OSB) gibi projelerin 
tamamlanmasıyla da sanayimizin gelişmesine ortam hazırlanması mümkün olacaktır. Bütün 
bu olumlu gelişmelerle birlikte halkımıza verilen hizmetler hem nicelik hem de nitelik olarak 
artacak, özel kesimin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sosyal altyapı iyileştirilecek ve böylece 
özel kesimin gelişmesi sağlanacak, sonuç olarak bütün bunlar istihdam üzerinde de olumlu 
etkide bulunacaktır. 

Ekonomik büyüme ve istihdam artışının özel sektör kanalıyla gerçekleştirilmesi politikası, 
2006-2008 dönemi Orta Vadeli Programında esas olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde 
uygulanan politikalar sonucu 1,6 milyon yeni istihdam yaratılacağı öngörülmektedir. 
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55. Ülkemizde tüm reel ücretler YTL olarak alınırken, kişi başına düşen milli gelir oranı 
neden dolar olarak açıklanmaktadır? 

C5. Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından milli gelir YTL olarak hesaplanmakta ve YTL 
olarak açıklanmaktadır. Ancak bu rakamlar uluslar arası karşılaştırmalar yapabilmek için 
dolara çevrilmekte ve bu rakamları kullananlar tarafından daha çok dolar rakamı telaffuz 
edilmektedir. 

56. Kişi başına düşen milli geliri dolar bazında artırmak için, Merkez Bankası dolar 
stoklarından bir kısmını piyasaya satarak kişi başına düşen milli gelirimizin 10 bin dolar 
olabileceği yönündeki tespite katılıyor musunuz? 

C6. Kişi başına gelirin artması, işgücüne, sermaye birikimine ve teknolojik gelişmeye 
bağlıdır. Bu faktörlerin artmasıyla birlikte ülkemizin milli geliri böylece kişi başına gelir 
artmaktadır. Sermaye birikimi ve teknoloji seviyesinin artmasında yatırımlar temel 
belirleyicidir. Yatırımların finansmanında mali sektör tarafından verilen krediler önemli bir 
fonksiyon ifa etmektedir. Kredilerin verilmesinde veya şirketler tarafından alınmasında, 
makro ekonomik konjonktür, üretilen mallara olan iç ve dış talep, mevcut üretim kapasitenin 
durumu, faiz oranı ve vade etkili olmaktadır. Bu koşulların çoğunluğunun oluşması, ülkede 
kredi akımının artmasını sağlayabilecek bir ortam oluşturabilecektir. 

2003 yılından itibaren gerek yurt dışı sermaye girişi gerekse ters para ikamesi döviz 
fiyatlarının düşmesini beraberinde getirmiştir. Merkez Bankası, döviz fiyatlarındaki oynaklığı 
gidermek amacıyla da döviz alımı yapmış ve aynı zamanda döviz rezervlerini güçlendirmiştir. 
Diğer bir ifadeyle, döviz piyasasında mevcut olan arz fazlalığım sterilize etmek amacıyla alıcı 
konumunda olmuştur. Merkez Bankasının piyasaya döviz satması, döviz fiyatlarının bugün 
olduğundan daha düşük seviyelere gelmesine neden olabilecektir. Bu durum, çok kısa vadede 
kişi başına milli gelirin dolar bazında artmasını sağlayacak olmasına rağmen orta ve uzun 
vadede ihracat hacminin daralmasına ithalatın ise büyümesine yol açabilecektir. Bu gelişme 
ise, ülkemizin ekonomik dengesinin bozulmasına ve şoklara karşı kırılganlığının 
yükselmesine yol açabilecektir. Bu nedenle böyle bir politikayla milli gelirin kalıcı olarak 
artırılması mümkün gözükmemektedir. 

S7, YTL bazında, sabit fiyatlarla, enflasyondan arındırılmış kişi başına düşen gelirimiz YTL 
olarak ne kadardır? 

C7. 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Milli Gelir (GSMH) 
(2004 sabit fiyatlarıyla, milyon YTL) 

377 693 
341 677 
368 795 
390 439 
428 932 

Nüfus 
(milyon KİŞİ) 

67,4 
68,4 
69,3 
70,2 
71.2 

Kişi Bayı Milli Gelir 
(2004 sabit fiyatlarıyla, YTL) 

5 602 
4 998 
5 322 
5 559 
6 028 

S8. 2001 yılında bu yana, yıllar itibariyle protesto olan senet sayısı kaçtır? 

C8. 2001, 2002 ve 2003 yıllarında azalan protesto edilen senet sayısı, 2004 ve 2005 yıllarında 
artış göstermiştir. 2005 yılında 2004 yılına göre yüzde 56,1 oranında artan protestolu senet 
sayısı 589.892 adetten 920.641 adete yükselmiştir. 

Tablo: Protestolu Senet Sayısı 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Protestolu 
Senetler (Adet) 

859.827 
805.059 
498.748 
480.231 
589.892 
920.641 

Bir Önceki Yılın 
Aynı Dönemine 
Göre «Vb Değ. 

-6,4 
-38,0 

-3,7 
22,8 
56.1 
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5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, marker ihalesinin iptaline ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 

GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplanduılmasını saygılarımla arz ederim. 
06.02.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Marker ihalesi hangi sebeplerden iptal edilmiştir? 
2- İhalenin iptal sebepleri kamuoyuna neden açıklanmamıştır? 
3- İhale neden ikinciye verilmeyip tamamen iptal edilmiştir? 
4- Marker ihalesinin yapılmamasında bazı siyasilerin ve/veya basın grubuna 

da sahip petrol istasyonu sahiplerinin telkin veya baskısı olmuş mudur?' 
T.C. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 

04 NİSAN] ?006 

4 3 02 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 06.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00 02-
18692 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/12496 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'ndan alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : Dr. Mehmet Hi İmi GÜLER 
1-Önerge Cevabı ( Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/12496) 

Soru 1 : 

Marker ihalesi hangi sebeplerden iptal edilmiştir ? 

Cevap 1 : 

İsteklinin yeterlilik aşamasında sunduğu ve ulusal markerin teknik özelliklerini 
karşıladığına dair taahhütnameye uygun olarak alınmış ulusal markerin teknik özellikleri ile 
kontrol cihazlannın teknik özelliklerine ilişkin laboratuar analiz sonuçlannın , Teknik 
Şartnamede belirtilen özellikleri birebir karşılamadığının tespit edilmesi nedeniyle Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.01.2006 tarihli ve 630-70 sayılı Kararı ile "Ulusal Marker 
Temini ve Teslimi île Yükümlü Yüklenici Seçimine ilişkin İhale" iptal edilmiştir. 

Soru 2 : 

İhalenin iptal sebepleri kamuoyuna neden açıklanmamıştır ? 

Cevap 2 : 

İhalenin iptal edildiği hususu ve iptal gerekçeleri EPDK tarafından yapılan bildirge 
üzerine 07.01.2006 tarihinde yayımlanan Vatan , Sabah , Hürriyet ,Akşam, Cumhuriyet 
gazetelerinde yer almıştır.Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında da EPDK'dan 
konu hakkında bilgi talebinde bulunanlara bilgi verilmiş olup .verilmeye devam edilmektedir. 

Soru 3 : 

İhale neden ikinciye verilmeyip tamamen iptal edilmiştir ? 

Cevap 3 : 

Ulusal Marker Temini ve Teslimi İle Yükümlü Yüklenici Seçimine İlişkin İhale 
dokümanlan çerçevesinde ikinci teklif sahibine teklif edilmesine yönelik herhangi bir hüküm 
bulunmadığından 05.01.2006 tarihli ve 630 -70 sayılı Kurul Karan ile ihalede ikinci gelen 
istekliye sözleşmenin teklif edilemeyeceğine ve ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Soru 4 : 

Marker ihalesinin yapılmamasında bazı siyasilerin ve/veya basın grubuna da sahip 
petrol istasyonu sahiplerinin telkin veya baskısı olmuş mudur ? 

Cevap 4 : 

Ulusal Marker Temini ve Teslimi İle Yükümlü Yüklenici Seçimine İlişkin İhale, 
yukarıda değinilen gerekçe ile iptal edilmiştir. 
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6.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, vergi mevzuatındaki değişikliklere ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLÂN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - İktidarınız döneminde vergi mevzuatında değişiklik yapan kaç Yasa, kaç 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılmıştır? 

2 - Bu gün itibariyle uygulanmakta olan vergi ve harç sayısı ne kadardır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.l.GİB.0.82/8211-521 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

06.04.06*025060 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06/03/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02/18692 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın taranma tevcih ettiği 7/12551 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak, Bakanlığım Gelir İdaresi Başkanlığının 
resmi internet sitesi www.ftib.gov.tr adresinde vergi mevzuatında değişiklik yapan kanunlar 
ve bakanlar kurulu kararları da dahil olmak üzere, vergiyle ilgili güncel bilgiler ve istatistikler 
yayınlanmaktadır. 

Soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilere de yukarıdaki adresten 
ulaşılabilir. 

Bilgilerinize arz ederim 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 1 0 6 -

http://www.ftib.gov.tr


TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, kuş gribine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/12569) 

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

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKJDAG tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enver Ö K T E M 
İzmir Milletvekili 

Ülkemizde de görülen ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 
Kuş Gribi, kanatlı hayvanlarda görülen bulaşıcı virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. 
Gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda ciddi bir tehlike arz etmektedir. B u nedenle; 

1. itlaf edilen kümes hayvanlarının gömülmeleri sırasında ne gibi önlemler 
alınmaktadır? Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılmaması durumundu kanatlı 
hayvanlarda bulunan virüsün yer altı sularına geçme riski söz konusu mudur? Böyle 
bir durum söz konusu ise ne gibi önlemler alınmıştır? 
2. Kuş gribi nedeniyle kümes hayvanları itlaf edilmektedir ancak Ülkemizde Denizli 
Horozu gibi dünyaca ünlü kanatlı türleri mevcuttur. Bu türler, nesli tükenme tehlikesi 
ile karşı karşıya mıdır? Böyle bir durum söz konusu ise ne gibi önlemler alınmıştır? 
3. Ülkemizde, sulak alanların çevresi hastalığın çıkma ihtimalinin en yüksek olduğu 
yerlerdir. Göçmen kuşların konakladığı su havzaları hastalığın yayılmasını önlemek 
adına kontrol altına alınmış mıdır? 
4. G ö ç m e n kuşların konakladığı su havzalarının çevresinde yaşayan yöre halkı kuşları 
ürküterek kaçırmaktadır. Bu alanlardan kaçırılan ve virüs taşıyan kuşların içme 
sularımızı karşıladığımız barajlar, göller ve benzeri su kaynaklarına yönelmesi 
sonucunda virüsün içme sularımıza geçme riski var mıdır? Konu ile ilgili bir çalışma 
yapılmaktamıdır? 
5. Virüs, böcekler, kan emici sinekler, fare ve kemiriciler i le hasta hayvanlardan diğer 
hayvanlara geçebilmekte ve virüsün görüldüğü alanlardaki toz ve topraklarda kolayca 
sirayet edebilmektedir. Hastalığın bu şekilde yayılımının önlenmesi için nasıl önlemler 
alınmıştır? 
6. Kuş gribi bulunan kanatlıların salya, burun akıntısı ve dışkılarıyla direkt temas 
hastalığın yayı lma yollarındandır. Virüs taşıyan hayvanların, insanların tükettiği sebze 
ve meyvelerin yetiştiği alanlara yönelmesi durumunda tüketicilerin alması gereken 
önlemler nelerdir? Bakanlığınız bu konuda bir önlem almış mıdır? Almışsa ne gibi 
önlemler alınmıştır? 

T. C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH0110002-104.02.02 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 0 4 .04.0 6 4 3 9 7 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/18692 sayılı yazılan. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM tarafından "Kuş gribine karşı alman 
tedbirlere" ilişkin olarak verilen 7/12569 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

EKLER Prof- D r - R « ^ P AKD A ö 
„ _ . Bakan 

EK-1 önerge Cevabı • 
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İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in "Kuş gribine karşı alınan tedbirler" 
ile ilgili 7/12569 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

"Ülkemizde de görülen ve 4 vatandaşımızın hayatım kaybetmesine neden olan Kuş 
Gribi, kanatlı hayvanlarda görülen bulaşıcı virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Gıda 
güvenliği ve halk sağlığı konusunda ciddi bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle; 

1- İtlaf edilen kümes hayvanlarının gömülmeleri sırasında ne gibi önlemler 
alınmaktadır? Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılmaması durumunda kanatlı hayvanlarda 
bulunan virüsün yeraltı sulanna geçme riski söz konusu mudur? Böyle bir durum söz konusu 
ise ne gibi önlemler alınmıştır? 

2- Kuş gribi nedeniyle kümes hayvanları itlaf edilmektedir ancak Ülkemizde Denizli 
Horozu gibi dünyaca ünlü kanatlı türleri mevcuttur. Bu türler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı 
karşıya mıdır? Böyle bir durum söz konusu ise ne gibi önlemler alınmıştır? 

3- Ülkemizde, sulak alanların çevresi hastalığın çıkma ihtimalinin en yüksek olduğu 
yerlerdir. Göçmen kuşların konakladığı su havzaları hastalığın yayılmasını önlemek adına 
kontrol altına alınmış mıdır? 

4- Göçmen kuşların konakladığı su havzalarının çevresinde yaşayan yöre halkı kuşları 
ürküterek kaçırmaktadır. Bu alanlardan kaçırılan ve virüs taşıyan kuşların içme sularımızı 
karşıladığımız barajlar, gölier ve benzeri su kaynaklarına yönelmesi sonucunda virüsün içme 
sularımıza geçme riski var mıdır? Konu ile ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? 

5- Virüs, böcekler, kan emici sinekler, fare ve kemiriciler ile hasta hayvanlardan diğer 
hayvanlara geçebilmekte ve virüsün görüldüğü alanlardaki toz ve topraklarda kolayca sirayet 
edebilmektedir. Hastalığın bu şekilde yayılımının önlenmesi için nasıl önlemler alınmıştır? 

6- Kuş gribi bulunan kanatlıların salya, burun akıntısı ve dışkılarıyla direkt temas 
hastalığın yayılma yollarındandır. Virüs taşıyan hayvanların, insanların tükettiği sebze ve 
meyvelerin yetiştiği alanlara yönelmesi durumunda tüketicilerin alması gereken önlemler 
nelerdir? Bakanlığınız bu konuda bir önlem almış mıdır? Almışsa ne gibi önlemler almıştır? 

CEVAPLAR: 

Yukarıda ifade edilen sorular, ana hatlarıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafindan yürütülen hizmetlere ilişkin olup, ilgili Bakanlıklarca 
cevaplandırılması uygun olacaktır. 

Gösterilen ilgiye teşekkür ederim. 
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8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Bilim Araştırma Vakfı ve Millî Değerleri Koruma Vak
fına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in 
cevabı (7/12608) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.02.2006 

. y 
Emin ŞÎRÎN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın kurulduğu günden bu 
güne kadar faaliyetleri nelerdir? 

2- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın adresi nedir? Bugüne 
kadar kaç adres değiştirmiştir? 

3- Bilim Araştırma Vakfı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü 
tarafından kaç dava açılmıştır? Bu davaların açılma nedeni nedir? 

4- Vakıf hakkında, Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada neden hakimin 
reddi talebinde bulunulmuştur? Hakim hakkında açılan tazminat davasının sonucu 
nedir? 

5- Her iki vakfın üye listesi nedir? Bu üyelerin vakfa bugüne kadar ödedikleri ait ve 
bağış miktarı ne kadardır? 

6- Her iki vakfa üye olmadığı halde bağış yapan kişilerin yaptıkları bağış miktarı ne 
kadardır? 

7- Her iki Vakfın giderleri ne kadardır? Vakıfların giderleri kimler tarafından 
karşılanmaktadır? 

8- Her iki vakfın düzenlediği panel, sempozyum, konferans gibi toplantıların giderleri 
kimler tarafından karşılanmaktadır? 

9- Her iki vakfın toplantılarının önemli otellerde düzenlenmesi dolayısıyla, bu otellerin 
fatura bilgileri nelerdir? 

10- Her iki vakfın toplantılarına İstanbul ve yurtdışından katılan konuşmacıların masrafları 
kimler tarafından karşılanmaktadır? 

1İ- Her iki vakıf her yıl genel kurul yapmakta mıdır? Her iki vakıf, Genel Kurul1 da alınan 
kararlar hakkında, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğüne bilgi 
vermekte midir? 

12-Her iki vakıf, her yıl bilançolarım Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge 
Müdürlüğüne vermekte midir? 

13-Her iki vakfın bilançosunun basında ve www.bilimarastirmavakfi.org ve 
www.millidegerlerikorumavakfi.org sitesinde yayınlanan faaliyetlerle orantılı olup 
olmadığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmekte midir? 

14- Her iki vakfın gazetelere, dergilere, internet sitelerine verdiği ilanların giderleri vakfın 
giderleri olarak defterlerinde yer almakta mıdır? 

15-Adnan Oktar'ın Harun Yahya müstear adıyla yayınladığı kitapların giderlerinin ve 
gelirlerinin vakıfla ilgisi bulunmakta mıdır? 

16-Adnan Oktar'ın kitaplarının Vakfın ismi ile yayınlanması Vakfın karar defterinde yer 
almakta mıdır? 

17-Adnan Oktar'ın yazdığı belirtilen kitapların ilanlarının vakıf tarafından 
yayınlanmasının vakıfla bağlantısı bulunmakta mıdır? 

18-Her iki vakfın İstanbul ilinde AK Partili belediyelerde düzenlediği toplantı 
bulunmakta mıdır? Bilim Araştırma Vakfı bu belediyelerden hiç ihale almış mıdır? 

19- Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfı arasındaki ilişki nedir? 
20- Global yayıncılık şirketinin vakıfla bir alakası bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^2-\<Ç \ 
Konu : 

ö£7/.4/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T B M M Bask.nın, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12608-19108/48595 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-506-5/1369 
sayılı yazısı. 

c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 28.03.2006 tarih ve B.02.1.VGM-0-12-00-319-
06/2772/4899 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12608 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki Soru önergesi Cevabı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Sayı : B.02.1.VGM-0-12-00-319-06- 27?t 
Konu : Soru önergesi 4 8 9 9 

2^/03/2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

ilgi : 21/03/2006 tarih ve B.02.0.002/1892 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/12608 esas sayılı yazılı soru önergesine 
verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgi notu ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ı/U7 
Yudûf BEYAZIT 
^enel Müdür V. 

r.C. 

Ek 
1- Cevap Yazısı 

DEVİ. ET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH 
SAYI . 

2lSi 
2-K.3- J2&c=>€> 

110 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞÎRİN'İN 
7/12608 ESAS NOLU 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Soru : 1- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfının kurulduğu günden 
bugüne kadar faaliyetleri nelerdir? 

Cevap : 1- 1990 yılında kurulan Bilim Araştırma Vakfımn, ilk üç yıl faaliyetinin olmadığı, 
takip eden yıllarda faaliyet göstermeye başladığı, özellikle 1997 yılında seminer, konferans ve 
çeşitli toplantılar şeklinde faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır. 1998 yılında broşür basıp 
dağıtmak, sergi ve konferans takip etmek, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına izafeten 
mevlidi şerif okutmak, "Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği 3, Evrim Aldatmacası, 
Meteryalizm Sonu, Evrimcilerin Yanılgıları, Evrimin Mikrobiyolojik Çöküşü" başlıklı 
kitapların ücretsiz dağıtımı yapılmak suretiyle faaliyetlerde bulunmuş, 2001-2004 yıllarında 
konferanslar, seminerler ve multivizyon gösterileri düzenlemiş, kitap ve broşürler 
yayınlamıştır. 

1995 yılında kurulan Milli Değerleri Koruma Vakfımn, 1995 ve 1996 yıllarında amaca 
yönelik somut bir faaliyeti olmayıp, 1997-2003 yıllarında amacına yönelik faaliyetleri 
yetersiz olmakla birlikte bazı okul kütüphanelerine kitap yardımında bulunduğu, 2004 yılında 
gazetelerde makaleler yayınlanması, kitap bastırılması, konferanslara katılınması, poster ve 
afiş çalışmaları faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Soru : 2- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfının adresi nedir? Bu güne 
kadar kaç adres değiştirmiştir? 

Cevap : 2- Bilim Araştırma Vakfının Adresi: 
Çakırağa Mh. Katip Muslihittin Sk. Sağlam Işhanı No:3 Kat:4 Daire: 12-13 Fatih/İSTANBUL 
Tel: 0 212 529 41 18 
Bilim Araştırma vakfımn, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki dosyasında 5 adet adres 
değişikliğine ait bilgi bulunmaktadır. 

Milli Değerleri Koruma Vakfımn Adresi: 
Osmanağa Mh. Kazasker Sk. Detay Işhanı No:8 Kat:4 Daire: 15 Kadıköy/İSTANBUL 
Tel: 0 216 449 46 89 
Bir kez adres değiştirmiştir. 

Soru : 3- Bilim Araştırma Vakfı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge 
Müdürlüğü tarafından kaç dava açılmıştır? Bu davaların açılma nedeni nedir? 

Cevap : 3-14/02/1994 tarihli inceleme raporunda; vakıf yöneticilerinin görevden alınması ve 
gayesini gerçekleştirme imkanı kalmayan vakfın dağılması gerektiği sonuç kanaatine 
varılmış, Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/12/1995 tarihli K: 1995/728, K: 1995/729 
sayılı kararlarıyla açılan dağılma ve görevden alma davai&ınm* reddine karar verilmiş, 
Yargıtay'ca her iki karar onanmıştır. 
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içişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğinin başkanlığında, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü müfettişi ve vergi denetmenleri tarafindan hazırlanan 08/03/2000 tarihli inceleme 
ve soruşturma raporuna göre; vakıf yöneticileri hakkında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 
Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23/2. maddesi gereğince görevden alma davası, 
903 sayılı Kanunun 81/A maddesi gereğince dağıtılma ve Tüzüğün 30 maddesine göre 
dağılması için dava açılması gerektiği, 

01/04/2000 tarihli inceleme raporunda ise vakfın, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
74/2,78 ve 81/A maddeleri gereğince dağıtılması gerektiği, 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/04/2002 tarih, E:2002/498, K-.2002/407 sayılı 
kararıyla, açılan davaların reddine karar verilmiş, karar Yargıtay'ca onanmış, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün düzeltme istemini müteakip Yargıtay'ca daha önceki onama kararının 
kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün Vakıflar Genel Müdürlüğünce gösterilen 
gerekçelerle bozulmasına karar verilmiştir. Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde E:2005/221 
sayıyla vakfın dağıtılması için açılan davada, aynı mahkemenin 23/12/2005 tarihli kararıyla 
davanın reddine karar verilmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 22/03/2006 tarihinde karar 
temyiz edilmiş olup, dava derdesttir. 

Soru : 4- Vakıf hakkında, Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada neden 
hakimin reddi talebinde bulunulmuştur? Hakim hakkında açılan tazminat 
davasımn sonucu nedir? 

Cevap : 4- Söz konusu davada, Bilim Araştırma Vakfı tarafından reddi hakim talebinde 
bulunulmuştur. Tazminat davası ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. 

Soru : 5- Her iki vakfin üye listesi nedir? Bu üyelerin vakfa bu güne kadar ödedikleri aidat 
ve bağış miktan ne kadardır? 

Cevap : 5- Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıfların 
yönetici bilgileri bulunmakta olup, her iki vakfın yöneticileri aşağıdadır. Bunun dışında vakıf 
üyeleri ile ödedikleri aidata ait ayrıntılı bilgi Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunmamaktadır. 

Bilim Araştırma Vakfının 
Yönetim Kurulu Üyeleri: Mütevelli Heyet Üyeleri: 
Tarkan Yavaş Tarkan Yavaş 
Burak Abacı Burak Abacı 
Oben Karatene Adnan Tınarlıoğlu 

Milli Değerleri Koruma Vakfinın Mütevelli Heyet Üyeleri 
Altuğ Müştak Berker 
Erkan Seyhan 
Hüseyin Alpar Sayın 
Ali Emre Bukağılı 

- 1 1 2 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

Soru : 6- Her iki vakfa üye olmadığı halde bağış yapan kişilerin yaptıkları bağış miktarı ne 
kadardır? 

Cevap • 6- Vakıflar Genel Müdürlüğünde vakfa yapılan bağışların ayrıntıları bulunmamakta 
olup Bilim Araştırma Vakfının 31/12/2004 tarihli gelir-gider cetvelinde 46.431,55 YTL 
nakdi bağış, 8.400.- YTL. ayni bağış; Milli Değerleri Koruma Vakfının 31/12/2004 tarihli 
gelir-gider cetvelinde 14.896,55.- YTL. bağış miktarı görünmektedir. 

Soru : 7- Her iki vakfın giderleri ne kadardır? Vakıfların giderleri kimler tarafından 
karşılanmaktadır? 

Cevap : 7- 31/12/2004 tarihli mali tablolarına göre; 
Bilim Araştırma Vakfının Toplam Gideri :29.500.-YTL 
Milli Değerleri Koruma Vakfının Toplam Gideri :10.371.-YTL 

Mali tablolarından, Bilim Araştırma Vakfının yaklaşık 28.000.-YTL, Milli Değerleri Koruma 
Vakfının ise 5.180-YTL gelir fazlası verdiği anlaşılmaktadır. 

Soru : 8- Her iki vakfın düzenlediği panel, sempozyum, konferans gibi toplantıların 
giderleri kimler tarafından karşılanmaktadır? 

Cevap : 8- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 9- Her iki vakfın toplantılarının önemli otellerde düzenlenmesi dolayısıyla, bu 
otellerin fatura bilgileri nelerdir? 

Cevap : 9- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 10- Her iki vakfın toplantılarına İstanbul ve yurt dışından katılan konuşmacıların 
masrafları kimler tarafından karşılanmaktadır? 

Cevap : 10- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 11- Her iki vakıf her yıl genel kurul yapmakta mıdır? Her iki vakıf Genel Kuruldan 
alman kararlar hakkında, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğüne bilgi 
vermekte midir? 

Cevap : 11- Her iki vakfın da vakıf organları arasında Genel Kurul bulunmamaktadır. 

Soru : 12- Her iki vakıf, her yıl bilançolarım Vakıflar Genel Müdürlüğü istanbul Bölge 
Müdürlüğüne vermekte midir? 

Cevap : 12- Vakıflar her yıl mali tablolarını bağlı bulunduklan Bölge Müdürlüğüne vermekte 
olup, idaremizde her iki vakfın da en son 31/12/2004 tarihli mali tabloları bulunmaktadır. 

Soru : 13- Her iki vakfın bilançosunun basında ve www.bilimarastirmavakfi.org ve 
www.millideperlerikorumavakfi.org sitesinde yayınlanan faaliyetlprle'ojâ'ntjlı olup olmadığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmekte midir? 
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Cevap : 13- Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfın mal varlığı, mali tabloları, faaliyetleri, 
amacını gerçekleştirip, gerçekleştirmediği ve amacını gerçekleştirmeye yeter mal varlığı 
bulunup bulunmadığı denetlenmektedir. 

Soru : 14- Her iki vakfın gazetelere, dergilere, internet sitelerine verdiği ilanların giderleri 
vakfın giderleri olarak defterlerinde yer almakta mıdır? 

Cevap : 14- Her iki vakfın 31/12/2004 tarihli mali tablolarında gider kalemleri, amaca 
yönelik giderler ve genel giderler olarak belirtilmekte olup, gider kalemlerinde ayrıntılar yer 
almamaktadır. 

Soru : 15- Adnan Oktar'm Harun Yahya müstear adıyla yayınladığı kitaplann giderlerinin 
ve gelirlerinin vakıfla ilgisi bulunmakta mıdır? 

Cevap : 15- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 16-Adnan Oktar'm kitaplarının vakfın ismi ile yayınlanması vakfın karar defterinde 
yer almakta mıdır? 

Cevap : 16- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru :17- Adnan Oktar'm yazdığı belirtilen kitaplann ilanlannın vakıf tarafından 
yayınlanmasının vakıfla bağlantısı bulunmakta mıdır? 

Cevap : 17- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 18- Her iki vakfın İstanbul İlinde AK Partili belediyelerde düzenlediği toplantı 
bulunmakta mıdır? Bilim Araştırma Vakfı bu belediyelerden hiç ihale almış mıdır? 

Cevap : 18- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Soru : 19- Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfi arasındaki ilişki nedir? 

Cevap : 19- Her iki vakfın kuruluş amacı aynı olup, vakıf kurucuları ve yöneticileri farklı 
kişilerden oluşmaktadır. 

Soru : 20- Global Yayıncılık Şirketinin vakıfla bir alakası bulunmakta mıdır? 

Cevap : 20- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 
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9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Ayasofya Camii envanterindeki eserlere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. / 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Ayasoyfa Camii envanterinde başta rahleler, asma kandiller, kandiller arası süsler, 
sakal-ı şerif, Kur'an-ı Kerim çekmeceleri, halilar, yazı levhaları, sandıklı saatler, halı 
parçalan ve el yazmaları olmak üzere kaç adet eser kayıtlıdır? 

2. Bu eserlerden kaçı halen mevcuttur; kayıplar yahut çalınmalar yaşanmış mıdır? 

3. Envanterlerde ismi bulunup cismine ulaşamadığımız eserlerin akıbeti araştırılmış 
mıdır? 

4. Çalınan yahut kaybolan eserlerle ilgili sorumlular tespit edilmiş ve haklarında bir 
kovuşturma yapılmış mıdır? 

5. Sorumluların isimleri ve kötü niyet yahut ihmallerinden ötürü bir işlem yapılmış 
mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/2*3£T& 
Konu: _ . 

ofe.&.S<2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.mn, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
19094 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/12624 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: Soru önergesi cevabı > 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.15.00-820/886 5 3 g g 
Konu: Ayasofya 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 17/03/2006 tarih ve B.02.0.002/1834 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Atillâ Başoğlu' nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermi 
olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 0 t l< . £.00 6 
SAYI : 2 _ 3 ^ 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLÂ BAŞOĞLU TARAFINDAN VERİLEN YAZILI 
SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVAPLARI. 

1. Ayasofya Camii envanterinde basta rahleler, asma kandiller, kandiller arası süsler, Sakal-ı 
Şerif, Kuran-ı Kerim çekmeceleri, banlar, yan levhaları, sandıklı saatler, halı parçalan ve 
el yazmaları olmak üzere kaç adet eser kayıtlıdır ? 
Ayasofya Camii 1934 yılında Bakanlar Kurulu Karan ile müzeye dönüştürülmüş ve içerisindeki 
eserlerle birlikte Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir. Bu güne kadar da aynı Bakanlığın 
sorumluluğunda olduğundan, konu ile ilgili görüş belirtilmemiştir. 

2. Bu eserlerden kaçı halen mevcuttur; kayıplar yahut çalınmalar yaşanmış mıdır ? 
Ayasofya Camii Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olduğundan, konu ile ilgili görüş 
bildirilmemiştir. 

3. Envanterlerde ismi bulunup cismine ulaşamadığımız eserlerin akıbeti araştırılmış mıdır ? 
Aynı nedenle, konu ile ilgili görüş bildirilmemiştir. 

4. Çalınan yahut kaybolan eserlerle ilgili sorumlular tespit edilmiş ve haklarında bir 
kovuşturma yapılmış mıdır ? 
Aynı nedenle, konu ile ilgili görüş bildirilmemiştir. 

5. Sorumluların isimleri ve kötfl niyet yahut ihmallerinden fitürü bir işlem yapılmış mıdır ? 
Aynı nedenle, konu ile ilgili görüş bildirilmemiştir. 

V0İV2006 

EKLER: 
1- Soru cevap listesi 1 
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10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Ayasofya Vakfiyesinin tahribata uğradığı id
diasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12625) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saym Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

1. Fatih Sultan Mehmet'in mührüyle hazırlanmış olan Ayasofya Vakfıyesi'nin orijinal 
ölçüleri nedir? 

2. Eser ne zaman, hangi maksatla yurt dışına çıkartılmıştır? 

3. Eser yurt dışına çıkarıldığında kimlerin sorumluluğuna emanet edilmişti? 

4. Eser yurda geri geldiğinde boyutlarında bir değişiklik, eksik bir parça görülmüş 
müdür? 

5. İddialara konu olan yıpranma ve 5 metrelik kısmının yırtılmış olması hadisesi doğru 
ise, sorumlular nasıl bir gerekçe beyan etmişlerdir? 

6. Paha biçilmesi mümkün olmayan bir tarihi eserin, önemli bir tarihi belgenin tahribinde 
sorumluların isimleri nelerdir, ne bedel ödemişler, haklarında ne işlem yapılmıştır? 

7. Yurtdışından eksik gelen ve yırtılıp kaybolduğu iddia edilen kısımların neleri 
içerdiğini gösteren bir kopyası yahut eserin bütününün bir kopyası elinizde mevcut 
mudur? Bu kısımlar neyle alakalıydı, ne gibi hususları içermekteydi? 

8. Sorumlu şahısların devlet hizmetindeki akıbetleri ne olmuştur; daha sonraki yıllarda 
hangi görevlerde bulunmuşlardır? 

- 1 1 7 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2-2>2>^> 
Konu : 

ok.G.y>Z006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.nın, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
19094 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/12625 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Ek: Soru önergesi cevabı Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.15.00.820/886 5 3 6 0 ^Jlf/2006 
Konu: Ayasofya vakfiyesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

tlgi 17/03/2006 tarih ve b.02.0.002/1835 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

YusrffBEYAZIT 
GeAfel Müdür V. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI . 
EK: TARİH: ^ 5 \ «t .*£*>*• 
1-Soru ve Cevaplar SAYI : 2 3 8 1 3 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU TARAFINDAN VERİLEN YAZIÛ 
SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ SORULAR VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
CEVAPLARI 

1-Fatih Sultan Mehmet'in mtthrttyle hazırlanmış olan Ayasofya Vakfıyesi'nin 
orijinal ölçüleri nedir? 

Vakıf Kayıtlan Arşivinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakfiyeleri "Rulo" yada 
"şerit" formatında olmayıp, ciltli defter halindedir. 1373 genel ve 46 kasa numarası ile 
arşivimizde kayıtlıdır. 

Genel Müdürlüğümüz dışında başka bazı kurumlarda da Fatih Sultan Mehmed'e ait 
bazı vakfiyelerin bulunduğu yazılı kaynaklarda yer almaktadır. 

2-Eser ne zaman hangi maksatla yurt dışına çıkartılmıştır? 
Genel Müdürlüğümüz Arşivinde bulunan Fatih Sultan Mehmet vakfiyeleri yurt dışına 

çıkartılmamıştır. 

3-Eser Yurt dışına çıkarıldığında kimlerin sorumluluğuna emanet edilmiştir? 
Genel Müdürlüğümüz arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından kimsenin 

sorumluluğuna emanet edilmesi de söz konusu değildir. 

4-Eser yurda geri geldiğinde boyutlarında bir değişiklik eksik bir parça görülmüş 
müdür? 

Genel Müdürlüğümüz Arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından konu ile ilgili 
görüş belirtilmemiştir. 

S-İddialara konu olan yıpranma ve 5 metrelik kısmının yırtılmış olması hadisesi 
doğru ise sorumlular nasıl bir gerekçe beyan etmişlerdir? 

Genel Müdürlüğümüz Arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından konu ile ilgili 
görüş belirtilmemiştir 

6-Paha biçilmesi mümkün olmayan bir tarihi eserin Önemli bir tarihi belgenin 
tahribinde sorumluların isimleri nelerdir. Ne bedel ödemişler, haklarmda ne işlem 
yapılmıştır? 

Genel Müdürlüğümüz Arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından konu ile ilgili 
görüş belirtilmemiştir 

7-Yurtdışından eksik gelen ve yırtılıp kaybolduğu iddia edilen kısımların neleri 
içerdiğini gösteren bir kopyası yahut eserin bütününün bir kopyası elinizde mevcut 
mudur? Bu kısımlar neyle alakalıydı? Ne gibi hususları içermekteydi? 

Genel Müdürlüğümüz Arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından konu ile ilgili 
görüş belirtilmemiştir 

8-Sorumlu şahısların devlet hizmetindeki akıbetleri ne olmuştur; daha sonraki 
yıllarda hangi görevlerde bulunmuşlardır? 

Genel Müdürlüğümüz Arşivindeki eser yurt dışına çıkartılmadığından konu ile ilgili 
görüş belirtilmemiştir 
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11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarım dışı araçlar için kullanılan arazilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12714) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Tarım arazilerinin durumu Türkiye için son derece önemli bir konudur. Öyle ki, ilgili 

kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de 1951-1980 arası 171 bin hektar tarım arazisi 

yitirilirken 1981-2000 yılları arasında bu rakam 1 milyon 650 bin hektara çıkmıştır. 

Dolayısıyla bu arazilerin düzenlenmesi konusunda devlete çok önemli görevler düşmektedir. 

Çünkü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sağlanabilmesi için toprak gibi bir doğal kaynağın 

verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. Nitekim bu amaçla arazi ve toprak kullanımının 

esaslarını düzenleyen 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" 3.7.2005 

tarihinde yasalaşmıştır. Bu yasanın en önemli düzenlemelerinden bir tanesi Geçici 1. maddede 

belirtilen, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlar için kullanılan arazilerin durumudur. Bu 

durumun önemli olduğu, ilgili kanun çıkmadan önce de yabancı Cargill şirketinin de muhatap 

olduğu ve yargıya taşınan çeşitli davalarla ön plana çıkmıştır. Nitekim, bu yasanın da adı 

geçen şirket dahil diğer benzeri kuruluşları kapsadığı açıktır. Ancak çıkan yasanın gözettiği 

toplumsal fayda tartışma konusu olmuştur. Bu çerçevede; 

1. 5403 sayılı yasanın geçici l. maddesinden kaç işletme veya kişi faydalanmıştır? 

2. Bu maddede belirtilen, tarım dışı kullanılan arazilerin her metrekaresi için 5 YTL ücret 

toplanması yoluyla, toplam ne kadar gelir sağlanmıştır? 
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3. Bu maddenin uygulanması sonucunda tarım arazisi niteliğini haiz kaç metrekare alan 

tarım dışı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır? 

4. Cargill şirketi de sözkonusu madde hükümlerinden yararlanmış mıdır? 

5. Eğer yararlanmışsa bu şirket ilgili araziler için ne kadar bedel ödemiştir? 

6. Bu madde hükmü dahilinde ödenen bedellerin kaybedilen tarım arazilerinin karşılığı 

olduğu düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

/ „ -\ n 6 NlSAN 2006 
Sayı : B.12.0.SGB.0.03-212/ ( l T J 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/12714-19375/49160 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-507-24/1417 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazmız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/12714 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/12714 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Esas No :7/12714 

Tarım arazilerinin durumu Türkiye için son derece önemli bir konudur. Öyle ki, ilgili 
kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de 1951-1980 arası 171 bin hektar tarım arazisi 
yitirilirken 1981-2000 yılları arasında bu rakam 1 milyon 650 bin hektara çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu arazilerin düzenlenmesi konusunda devlete çok önemli görevler düşmektedir. 
Çünkü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sağlanabilmesi için toprak gibi bir doğal 
kaynağın verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. Nitekim bu amaçla arazi ve toprak 
kullanımının esaslarını düzenleyen 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu" 3.7.2005 tarihinde yasalaşmıştır. Bu yasanın eti önemli düzenlemelerinden bir 
tanesi Geçici 1. maddede belirtilen, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlar için 
kullanılan arazilerin durumudur. Bu durumun önemli olduğu, ilgili kanun çıkmadan önce de 
yabancı Cargill şirketinin de muhatap olduğu ve yargıya taşınan çeşitli davalarla ön plana 
çıkmıştır. Nitekim, bu yasanın da adı geçen şirket dahil diğer benzeri kuruluşları kapsadığı 
açıktır. Ancak çıkan yasanın gözettiği toplumsal fayda tartışma konusu olmuştur. Bu 
çerçevede; 

SORU 1) 5403 sayılı yasanın geçici 1. maddesinden kaç işletme veya kişi faydalanmıştır? 

CEVAP 1) Söz konusu Yasanın geçici 1. maddesi kapsamında ülke genelinde 130 gerçek 
ve tüzel kişi yararlanmıştır. 

SORU 2) Bu maddede belirtilen, tanm dışı kullanılan arazilerin her metrekaresi için 5 YTL 
ücret toplanması yoluyla, toplam ne kadar gelir sağlanmıştır? 

CEVAP 2) Bu uygulamadan dolayı hazineye 2.391.242,85 YTL gelir sağlanmıştır. 

SORU 3) Bu maddenin uygulanması sonucunda tarım arazisi niteliğini haiz kaç metrekare 
alan tanm dışı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır? 

CEVAP 3) Bu maddedeki hükmün uygulanması sonucunda, daha önceden zaten tanm dışı 
amaçlı olarak kullamlagelen 46.2 hektar araziye tanm dışı kullanım izni verilmiştir. 

SORU 4) Cargill şirketi de söz konusu madde hükümlerinden yararlanmış mıdır? 

SORU 5) Eğer yararlanmışsa bu şirket ilgili araziler için ne kadar bedel ödemiştir? 

CEVAP 4-5) Bahse konu şirket tarafından bu maddeden yararlanma kapsamında 
Bakanlığımıza ulaşmış her hangi bir müracaat bulunmamaktadır. 

SORU 6) Bu madde hükmü dahilinde ödenen bedellerin kaybedilen tarım arazilerinin 
karşılığı olduğu düşünülmekte midir? 

CEVAP 6) Bu madde kapsamında tanm dışına çıkanlan alanlar, 11.10.2004 tarihinden önce 
tanm arazileri üzerinde herhangi bir izne bağlı olmaksızın yapılmış ve geri dönüşümü 
mümkün olmayacak bir şekilde tanmsal özelliklerini yitirmiş olan araziler olduğundan, belli 
bir bedel karşılığında izinlendirmeye tabi tutulmuş olup, kaybedilen arazilerin kısmi karşılığı 
olduğu düşünülmektedir. 
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12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TOKİ inşaatlarında kullanılan malzemelere ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12731) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.03.2006 

y 
Emin ŞİRİN 

istanbul MİLLETVEKİLİ 
Sorular: 

1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarda ithal 
malzemeler mi, yerli malzemeler mi kullanılmaktadır? 

2- Eğer ithal ürünler ağırlıklı olarak kullanılıyorsa bunun nedeni nedir? 
3- Toplu Konut İdaresinin yapmış olduğu inşaatlarda, yerli malzemelerin 

kullanımının teşvik edilmesi yönünde bir çalışmanız ve/veya ihale 
şartnamesinde böyle bir uyarınız bulunmakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ n o <Tı 
Konu: ^ 3> M 

0 ^ . ^ / 2 0 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nm, 14.03.2006 tarih ve KA.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/12731-19570/49630 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-507-41/1381 sayılı 
yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 03.04.2006 tarih B.02.1.KNT.0.08.01.00/ 
3082/09682 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12731 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. s^V 
Mehmet Ali ŞAHİN 

. Devlet Bakanı ve 
Ek: ilgi (c) yazı Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut îdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.KNT.0.08.01.00/J"Cr?2-
Konu :înşaatlannda Kullanılan Malzeme 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE „ , „ . . , n o p f i 9 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 0 3 U4.UD* U J O Ö * 

İlgi : 21/03/2006 tarih B.02.0.002/1904 sayılı yazınız ve ekleri. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/12731 
esas no'lu soru önergesi cevabının îdaremizce hazırlanarak Bakanlığınıza gönderilmesi ilgi 
yazınızla istenmektedir. 

Sayın Emin ŞÎRÎN soru önergesinde vurguladığı hususlardan; 
1-Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarda ithal malzemeler mi, 
yerli malzemeler mi kullanılmakta olduğu sorulmaktadır. 

İdaremiz tarafından yaptırılan inşaatlarda kullanılan malzemenin tamamına yakım 
yerli malzemedir. 
2-Eğer; ithal ürünler ağırlıklı olarak kullanıyorsa bunun nedeni sorulmaktadır. 

İdaremiz tarafından yaptırılan inşaatlarda yerli malzemeler kullanılmakta olup; Ancak 
özel İmalatlarda Yerli Üretimin olmaması(ör:paslanmaz çelik-yerli üretimi bulunmamaktadır) 
ve İdaremiz tarafından uygun bulunması halinde kullanılmaktadır. Ancak yapılacak imalatın 
yerli malzeme ile yapılması mümkünse kesinlikle yerli malzeme kullanılmaktadır. 
3-TopIu Konut İdaresinin yapmış olduğu inşaatlarda, yerli malzemelerin kullanımını 
teşvik edilmesi yönünde bir çalışmanız ve/veya ihale şartnamesinde böyle bir uyarınız 
bulunmak tamıdır diye sorulmaktadır. 

İdaremiz ile Yüklenici Firmalar arasında yapılan sözleşmelerin eklerinden olan Özel 
İdari ve Teknik Şartnamenin Çeşitli Hükümler başlıklı 6. maddesinde "Tüm imalatlar TSE 
Standartlarına ve Mahal Listesinde belirtilen poz numaralarına göre Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine, özel İmalatlarda ise özel Birim Fiyat 
Tariflerine uygun yapılacaktır." hükmü ile yine sözleşmenin eklerinden olan Mahal 
Üstelerinin Genel Notlar başlıklı XIV. Maddesinde "Mahal Listesinde yer alan ve ihale 
kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeIerde;TSE belgesine 
havi olmak, kalite, sağlamlık, uzun ömürlülük ve ekonomi esastır. Kullanılacak bütün 
yerli ve ithal malzemelerin menşei İdareye Önceden bildirilecek ve İdarenin onayı 
ahnacaktır.Yüklenici İdarenin onaylamadığı malzemeyi kullanamaz."hükmü 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. Erdoğan BAYRAKTAR 
DEVLET BAKANLIĞI VE ^Başkan A T . * -

SAYI : o o < ~ / . Bajkan Yardımcısı tzs^ 
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13.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BÎLGEHAN'ın, kadınların işgücüne katılımına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/12750) 

T B M M BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
Başesgioğlu tarafından yazılı olarak 'cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Gülsün BİLGEHAN 
CHP Ankara Milletvekili 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için toplum bireylerinin eşit 
olarak üretime katılması şarttır. Oysa, ülkemizde kadınların işgücüne katılım 
oranı gün geçtikçe düşmektedir. 1990 yılında %34.1 olan bu oran, 2004 yılında 
%25.4 'e gerilemiştir. Aday üye olduğumuz Avrupa Birliği'nin aktif kadın oranı 
2004 yılında %55.6 'dır ve 2000 Lizbon Stratejisi'ne göre hedef, %60 kadm 
işgücüne erişmektir. 

Kadınları iş hayatından uzaklaştıran engellerin başında aile ile iş yaşamı 
arasındaki uyum sorunları gelmektedir. Bu konuda 2003 yılında kabul etliğimiz 
4857 İş Kanunu ve 26 Ağustos 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/3 
numaralı Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında 
Tebliğ, çalışan kadınlarımıza önemli haklar getirmiştir. Bu ilerlemelere rağmen 
aileler çalışma yaşamıyla aile yaşamını bağdaştırmakta zorluk çekmeye devam 
etmektedirler. Özellikle okul öncesi çocukların bakımı büyük bir sorun olarak 
ailelerin karşısına çıkmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinde yapılan 
bir değişiklikle ikili ve yarım gün eğitim programlarına olanak sağlanmıştır. Bu 
değişiklik, kuşkusuz aileler için iş yaşamında beliren yeni bir engeldir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranının Avrupa Birliği 
standartlarına yükseltilmesi için Bakanlığınız ne gibi "'çalışmalar 
yapmaktadır? Ailelere ve özellikle kadınlara çalışma yaşamında kolaylık 
sağlayacak -esnek mesai saati gibi- haklar tanınacak mıdır? 

2- öze l sektörde ve kamu kuruluşlarında çalışan ailelerin çocukları, okul 
öncesi eğitim ve bakım hizmetlerinden ne oranda yararlanmaktadırlar? 

3- Okul öncesi eğitimin yarım gün olması durumunda özellikle çalışan 
kadınlarımızın çocuklarına günün diğer yarısında nasıl bakım 
sağlanacaktır? 

4- Ebeveyn izni ne zaman yasalaştırılacaktır? 

5- Kabul edilen yasaların uygulanmasında Bakanlığınızın denetim 
çalışmaları var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı:B.13.0.HKM,0.00.00.00(06)610-12750 ^ î r i f i ^ " 2006 
Konu: Yazılı Soru önergesi 1 i ü O O 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman Ankara Milletvekili Gülsün BİLGEHAN'a ait 7/12750 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4857 sayılı İş Kanunu 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanun, yaygınlaşan yeni çalışma biçimleri 
dahil olmak üzere, çalışma mevzuatımızın gelişen şartlara ve uluslararası ölçütlere uygun 
olarak düzenlenmesi ile işgücü piyasasında esnekliği artıracak düzenlemeleri içermektedir. 

Bu çerçevede, ailelere ve özellikle kadınlara çalışma yasanımda kolaylık sağlayan 
çalışma biçimlerinde de esneklik getirilmiş bulunulmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin 19 Ekim 1992 tarih ve 91/85 sayılı Direktifi'ne uygun 
olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Analık halinde çalışma ve süt izni" başlıklı 74'üncü 
maddesiyle, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 
toplam on altı haftalık süre içinde çalıştınlmamalan; çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki haftalık bir sürenin ekleneceği öngörülmüş ve bu 
öngörülen sürelerin işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra 
gerekirse artırılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, sağlık durumunun uygun olması ve doktorun onayı ile kadın işçinin istemesi 
halinde, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği ve çalışılan sürelerin 
doğum sonrası sürelere eklenmesi suretiyle, kadın işçilerin özellikle çocuğuna bakabilmeleri 
açısından ihtiyaç duydukları doğum sonrası iznin 13 haftaya kadar arttırılması imkanı 
sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan doğum sonrası anne ve babaya 
verilen ebeveyn izni ile bu iznin, 0-3 yaş grubunda bir çocuğu evlat edinene de verilmesini 
öngören "Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş olup, 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

Söz konusu tasan ile, Avrupa Birliğinin "Hamile, Loğusa ve Emzikli Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirmeyi Teşvik Eden önlemlerin Getirilmesi Direktifi 
(92/85/EEC) ve "Ailevi Sebeplerle İzin Çerçeve Anlaşması"na ilişkin 3 Haziran 1996 tarih ve 
96/34/EC sayılı DirektifT'ne uyum sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız kadınların istihdam oranlarının artırılması için AB destekli 
birtakım program ve projeleri uygulamaktadır. 
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Bilindiği üzere, anaokulu, uygulama sınıfi ve ana sınıflan okul öncesi eğitim 
kurumlandır. Bu kurumlarda bakım değil, okul öncesi eğitim programma göre eğitim 
yapılmakta olup, bu eğitimden çağ nüfusunun %20'si yararlanmaktadır. VIII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hedefi olan %25'lik okullaşma oramna ulaşabilmesi ve daha çok çocuğun 
okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi için, Okul öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği'nin 
8'inci maddesi değiştirilmiş ve 20/02/2006 tarihli ve 26086 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak ana sınıflarında ikili eğitime geçilmiştir. 

4857 sayılı iş Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin olarak 2005 yılında toplam 62.369 
işyerinde denetim gerçekleştirilmiş ve 1.408.513 erkek, 293.939 kadın, 1.604 çocuk olmak 
üzere toplam 1.703.756 işçiye ulaşılmıştır. 

Aynca, Bakanlığımızca 100'den fazla kadın işçi çalıştıran 317 işyerinde yapılan 
denetimlerde; emzirme odası kurulması gereken 134, emzirme odası kurulmayan 41, kreş 
kurulması gereken 183, kreş kurulmayan 72 işyerine 5.069,91.-YTL idari para cezası 
uygulanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/12751) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 

kadardır? 

2. Bu personellerin eğitim durumları nedir? 

3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 

mevcut mudur? 
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T.C. 

ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI A 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.l 3.0.HKM.0.00.00.00.610(2006)7-12751 / f%>\ o j) 6 NİSAS 2006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi < w O ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLTĞTNA 

ilgi : 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazı, 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'e ait 7/12751 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel 
engelli personel sayısı 10'dur. Bu personelin l ' i Yüksek Lisans, 3 'ü Üniversite, l ' i iki 
yıllık yüksekokul, 5'i ise lise mezunu olup, 4'U Çalışma Genel Müdürlüğü'nde, l ' i 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 'nda, l ' i İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığında, l ' i Ankara Bölge Müdürlüğü'nde, 2'si İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde, l ' i 
Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nde durumlarına uygun kadro ve işlerde görev yapmaktadırlar. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından: Sosyal Sigortalar Kurumu'nda merkezde 55, 
taşrada 434 olmak üzere toplam 489 bedensel ve zihinsel engelli personel görev 
yapmaktadır. Bu personelin, 34 'ü ilkokul, 42'si ortaokul, 164'ü lise, 134'ü meslek lisesi, 
56'sı iki yıllık yüksekokul, 59'u dört yıllık yüksekokul mezunu olup. Kurum merkezinde, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı ve çeşitli daire başkanlıklarında, taşrada ise il müdürlüklerinde 
durumlarına uygun kadro ve işlerde şube müdürü, şef, memur, veri hazırlama kontrol 
işletmeni, daktilograf, dağıtıcı, teknisyen, bekçi, hizmetli, sigorta yoklama memuru. 
santral memuru, avukat, dava takip memuru, aşçı, mühendis, sigorta il müdür yardımcısı. 
ambar memuru olarak görev yapmaktadırlar. 

(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesine 30/05/1997 tarihli, 
572 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenen ikinci fıkrası 
hükmüne göre) Sosyal Sigortalar Kurumunda toplam dolu kadro sayısının %3 'ü oranı 
karşılığında 451 özürlü personel çalıştırılması gerekmekte iken, bu -sayının üzefindç-489-
özürlü personel çalıştırılmaktadır. ' . ; - . • ' 

Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nde merkezde 18, taşrada 36 o,lrrmk üzere toplam 54 
bedensel ve zihinsel engelli personel görev yapmaktadır. Bu personelin 5'i ilkokul, 3 l ' i 
orta öğretim, 8'i iki yıllık yüksekokul, 10'u 4 yıllık yüksekokul • mezunu olup, Kurum 
merkezinde çeşitli daire başkanlıklarında, taşrada ise il müdürlüklerinde durumlarına 
uygun kadro ve işlerde şube müdürü, şef, memur, daktilograf, programcı, bilgisayar 
işletmeni, santral memuru, tekniker, hizmetli, avukat, eczacı, veznedar, dava takip 
memuru olarak görev yapmaktadırlar. 

Bağ-Kur 'da daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde merkezde 16, taşrada 36 olmak üzere 
toplam 52 bedensel ve zihinsel engelli personel görev yapmaktadır. Bu personelin 25 ' i 
lise, 20'si Açık Öğretim Fakültesi, l ' i Hukuk Fakültesi, 6'sı Üniversite mezunu olup, 
Kurum merkezinde çeşitli daire başkanlıklarında, taşrada ise il müdürlüklerinde 
durumlarına uygun kadro ve işlerde memur, şef, şube müdürü, Hukuk Müşavirliği 'nde 
Avukat olarak görev yapmaktadırlar. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesine 2006 yılı için 22 adet daha özürlü 
personel alımı çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l Murat BAŞ£SGÎOĞLU 
Bakan 
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15.- izmir Milletvekili Ahmet ERSIN'in, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görevli bazı 
bürokratlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12775) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet 'Bakanı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep 
ederim. 

Saygılarımla, 

" 9 0 
^Ahır İzmir Milletvekili 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, spor ve spor kuruluşlarında 
olmaması gereken siyaset ve tarikat ilişkilerinin yoğun olduğu üst 
yönetimlere yapılan atamalarda, bu ilişkilerin belirleyici olduğu iddiaları 
yaygındır. 

Eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve hizmet süresi yeterli olmayan kişiler, 
vekalet yoluyla GSGM üst yönetimine getirilmektedir. Bu nedenle Türk 
sporu, tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Skandallar ve uluslar 
arası spor kurumları tarafından cezalandırılmak ve dışlanmak, Türk 
Sporunun ayrılmaz parçası haline gelmiştir.Bu durum, Türk sporunun ehil 
ellerde olmadığını ve iyi yönetilmediğini göstermektedir. 

1- Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde Müşavir iken, önce Genel 
Müdür danışmanlığına, sonra Daire Başkanlığına ve sonra da vekaleten 
Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Yunus AKGÜL'ün eğitim düzeyi, 
hizmet süresi ve hızlı yükselişinin sebebi nedir? Yunus AKGÜL, hangi 
federasyonlardan sorumludur? 

2- Motor Sporları Federasyonu Başkanı, Spor-Toto Teşkilat Müdür 
Vekili ve Genel Müdür basın danışmanı Bekir Yunus UÇAR üç görevi 
birden nasıl yapıyor? Üç göreve birden getirilmesinin gerekçesi nedir? 

3- Sporcuların ve personelin sağlık sorunları ile ilgilenen ve aynı 
zamanda sporcuların doping numunelerini alan Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Sultan SEYHAN*m Samsun'da sağlık memuru iken bu göreve 
getirildiği doğru mu? Sultan SEYHAN, Genel Müdürün askerlik arkadaşı 
olduğu için mi bu göreve getirildi? 

129-
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0 .002/ jZ3^^— 
06.04.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.nın, 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12775 esas 
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: Soru Önergesi Cevabı 

™»w siy 
Mehmet Ali Ş^HİN 

Devlet Bakaıiı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.1 .GSM.0.065.00.000/ £ > ~| If. 04.04.2006 

KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 17/03/2006 tarih ve B.02.0.002/ 1831 ve 1832 sayılı yazılarınız. 

İlgi yazılar ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERStN'e ait [7/127751 
ve 7/12776 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek cevaplarımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 
Genel Müdür V. 

EKLER: 
1- 1 Soru önergeleri Cevabı 
2- IBF'den gelen yazı' 

T.C. 
DEVLET tıAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 0 5 \ U . ^ O O Ğ 
SAYI : _ _ 
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tzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN' in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/12775 
esas no' lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

7/12775 esas no'lu Önerge; 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, spor ve spor kuruluşlarında olmaması gereken 
siyaset ve tarikat ilişkilerinin yoğun olduğu üst yönetimlere yapılan atamalarda, bu 
ilişkilerin belirleyici olduğu iddiaları yaygındır. 

Eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve hizmet süresi yeterli olmayan kişiler, vekalet yoluyla 
GSGM üst yönetimine getirilmektedir. Bu nedenle Türk sporu, tarihinin en kötü 
dönemini yaşamaktadır. Skandallar ve uluslararası spor kurumlan tarafından 
cezalandırmak ve dışlanmak, Türk Sporunun ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Bu 
durum, Türk Sporunun ehil ellerde olmadığını ve iyi yönetilmediği göstermektedir. 

SORU: 1. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde Müşavir iken, önce Genel Müdür 
Danışmanlığına, sonra Daire Başkanlığına ve sonra vekaleten Genel Müdür 
Yardımcılığına getirilen Yunus AKGÜL'ün eğitim düzeyi, hizmet süresi ve hızlı 
yükselişinin sebebi nedir ? Yunus AKGÜL hangi federasyonlardan sorumludur. 

2. Motor Sporları Federasyonu Başkanı, Spor Toto Teşkilat Müdür Vekili ve Genel 
Müdür Basın Danışma Bekir Yunus UÇAR üç görevi birden nasıl yapıyor ? Üç 
göreve birden getirilmesinin gerekçesi nedir ? 

3. Sporculann ve personelin sağlık sorunları ile ilgilenen ve aynı zamanda sporcuların 
doping numunelerini alan Sağlık İşleri Daire Başkanı Sultan SEYHAN'in Samsun'da 
sağlık memuru iken bu göreve getirildiği doğru mu ? Sultan SEYHAN Genel 
Müdürün askerlik arkadaşı olduğu için mi bu göreve getirildi ? 

CEVAP: 1. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Basın ve Halkla 
tlişkiler Müşaviri olarak görev yapmakta olan Yunus AKGÜL, Bakanlığıma bağlı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
68'inci maddesinin (B) bendinde, l'nci dereceli kadrolara atanacaklarda aranan hizmet 
süresini taşıması nedeniyle, aynı Kanunun 74' üncü maddesi gereğince 16/03/2005 
tarihinde 3537 sayılı atama onayı ile APK Dairesi Başkanı olarak naklen atanmıştır. 
Adı geçen 04/04/2005 tarihinde 4263 sayılı onayla Genel Müdür Yardımcısı olarak 
vekaleten görevlendirilmiştir. Yunus AKGÜL istanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi 
mezunudur. Genel Müdür Yardımcısı olarak Jimnastik, Güreş, Halter, Yüzme ve 
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlıklarından sorumlu bulunmaktadır. 

2. Motor Sporlan Federasyon Başkanlığını fahri olarak yürüten, Bekir Yunus UÇAR 
Federasyon Başkanlığına, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 19'uncu maddesine istinaden hazırlanan "Federasyon 
Başkanları Seçim Yönetmeliği"ne göre yapılan Federasyon Başkanları Seçiminde en 
çok oyu alması nedeniyle bu göreve atanmıştır. Bekir Yunus UÇAR'ın asli görevi 
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğüdür. 

3.Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıktan Hastanesinde, Hastane Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan Sultan SEYHAN, Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme 
Yönetmeliği" hükümlerine göre, Sağlık işleri Daire Başkanı olarak naklen atanmıştır. 
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16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Badminton Federasyon Başkanlığı seçimlerine ve 

iran'daki bir turnuvaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHIN'in cevabı (7/12776) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet''Bakanı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep 
ederim. 

Saygılarımla, 

Oımet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

iran'daki Fecr Turnuvasına Türkiye adına katılan Badmintoncu 
bayan sporcularımızın, bu turnuvada haremlik selamlık kurallar içinde, 
tesettürlü ve başlarını örterek, yarışmalara katıldıkları ortaya çıkmıştır. 

Laik Türkiye, şeriat hükümlerinin en katı biçimde yürürlükte olduğu 
ve bayan sporcuların da bu kurallara göre yarışmaya zorlandığı 
nedeniyle, İran'a bayan sporcu göndermemektedir. Dolayısıyla, 
Batminton Bayan Ulusal takımımızın, iran'daki turnuvaya katılması ve 
Şer'î kurallar içinde yarıştırılmış olması, Türkiye'nin bu konudaki temel 
politikalarına ters düşmektedir. 

Türkiye'nin uluslararası spor karşılaşmalarında, bugüne kadar 
özenle sürdürdüğü anlayışını, iran'daki turnuvalar için değiştirmiş olması 
ve gerek Dışişleri Bakanlığının ve gerekse spordan sorumlu Devlet 
Bakanlığının, buna onay vermeleri anlaşılamamıştır. 

1-Badminton Federasyon Başkanı*nın, Laik Cumhuriyet ilkelerini ve 
yerleşmiş Devlet politikasını delme amacını taşıdığı açık olan bu 
davranışına kcrşı, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu skandala neden izin 
verdiniz? 

2- GSGM üst yönetiminin Federasyon Başkanlığı seçimlerinde 
desteklediği Badminton Federasyon Başkanının istifasını 
isteyecekmisiniz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2 - U3"h 
Konu : 

O.b/Çkf2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başk.nın, 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12776 esas 
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru Önergesi Cevabı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.000/^)^L^ 04.04.2006 

KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

ligi: 17/03/2006 tarih ve B.02.0.002/ 183 lyc 1832 sayılı yazılarınız. 

tlfii yazılar ekinde gönderilen izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSlN'e ait 7/12775 
ve(7/127761 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek cevaplarımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. C ^ 
Mehmet ATALAY 
Genel Müdür V. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
EKLER: TARİH : O S . U . JLaa& 
1-1 Soru önergeleri Cevabı SAYI : _ & 
2- IBF'den gelen yazı ' 2 - 3 ö Z 
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İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/12776 esas no'lu, 
yatılı soru Önergesi cevabıdır. 

7/12776 esas no'lu önerge; 

İranda' ki FECR Turnuvasına Türkiye adına katılan Badmintoncu bayan 
sporcularımızın, bu turnuvada haremlik selamlık kurallar içinde, tesettürlü ve başlarını 
örterek, yarışmalara katıldıkları ortaya çıkmıştır. 

Layık Türkiye, şeriat hükümlerinin en katı biçimde yürürlükte olduğu ve bayan 
sporcularında bu kurallara göre yanşmaya zorlandığı nedeniyle, İran'a bayan sporcu 
göndermemektedir.Dolayısıyla, Badminton Bayan Ulusal takımımızın, İran'daki 
turnuvaya katılması ve Şer'i kurallar içinde yarıştırılmış olması, Türkiye'nin bu 
konudaki temel politikalarına ters düşmektedir. 

Türkiye'nin Uluslararası spor karşılaşmalarında, bu güne kadar özenle sürdürdüğü 
anlayışını, iran'daki turnuvalar için değiştirmiş olması ve gerek Dış işleri Bakanlığının 
ve gerekse Spordan sorumlu Devlet Bakanlığının, buna onay vermeleri 
anlaşılamamıştır. 

SORU :1. Badminton Federasyon Başkanının, Laik Cumhuriyet tikelerini ve yerleşmiş 
Devlet politikasını delme amacını taşıdığı açık olan bu davranışına karşı, ne yapmayı 
düşünüyorsunuz ? Bu skandala neden izin verdiniz ? 

2. G.S.G.M Üst yönetiminin Federasyon Başkanlığı seçimlerinde desteklediği 
Badminton Federasyon Başkanının istifasını isteyecek misiniz ? 

CEVAP: 1.2.2-5 Şubat 2006 tarihlerinde iran'da yapılan Fecr Turnuvası Uluslararası Dünya 
Badminton Federasyonunun (IBF) Faaliyet programında yer alan ve IBF kurallarına 
göre yapılan bir turnuvadır. 

Fecr Turnuvası Olimpiyat elemesi niteliği taşıyan ve Olimpiyatlara katılmak isteyen 
sporculara puan kazandıran, Dünya rankingi (Sıralaması) turnuvaları arasındadır. Fecr 
turnuvasının bu yıl 17.si yapılmıştır. 

17 yıldır Uluslararası Dünya Badminton Federasyonunun (IBF) kurallarına göre 
yapılan Fecr turnuvası bu yılda Uluslararası kurallara göre yapılmıştır. Badminton 
Milli takımı Fecr turnuvasına daha önceki yıllarda 2 defa katılmıştır. 

Fecr Turnuvasına bu yıl Türkiye dışında Slovakya, Ermenistan, Guatemala, Lübnan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Azerbeycan, Pakistan, Irak, Afganistan ve ev sahibi Iran 
olmak üzere 12 ülke katılmıştır. 

Bütün ülkelerin sporcuları, iranlı sporcular da dahil olmak üzere müsabakalarda 
Uluslararası Dünya Badminton Federasyonunun (IBF) kuralları içinde Şort ve Tişört 
ile yarışmışlardır. 

Sporcuların Şer'i kurallar içinde yanştınldığı iddia edilmesi üzerine Uluslararası 
Dünya Badminton Federasyonundan müsabakalarla ilgili istediğimiz resmi yazıya 1 
Mart 2006 tarihinde IBF tarafından gönderilen e-mail, müsabakaların IBF kurallarına 
uygun yapıldığını teyit etmektedir. (IBF'den gelen yazı ektedir.) 
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Badminton Milli takımımız 15 yıllık Badminton tarihinde ilk defa Dünya RankLnğ 
Turnuvasında Çift Bayanlarda Şampiyon, Çift Erkeklerde 2. ve Tek Bayanlarda 3. 
olarak, 11 ülkeye İstiklal Marşımızı dinletmişler ve Türk Bayrağımızı göndere 
çektirmişlerdir. 

Türkiye Badminton Federasyonunun hedefi 2008 Pekin Olimpiyatlarında Türkiye'yi 
temsil etmektir. Bu hedef doğrultusunda Olimpiyat elemesi niteliği taşıyan ve 
Olimpiyatlara puan kazandıran turnuvalara Türk Bayrağını göndere çektirmek ve 
İstiklal Marşımızı dünya ülkelerine dinletmek adına katılıyoruz. 

Uluslararası Badminton Federasyonu 
Stadium Badminton Kuala Lumpur 

Batu31/2, Jalan Cheras 
56000, Kuala Lumpur 

Malezya 
Tel.: +603-92837155/6155/2155 

Faks: +603-92847155 

1 Mart 2006 

Sn. Murat ÖZMEKİK 
Başkan 
Türkiye Badminton Federasyonu 

Sevgili Murat, 

Yukarıda bahse konu turnuvanın IBF Kurallarına uygun olarak yapıldığını teyit 
ederiz. 

Saygılarımla, 

Datuk Punch Gunalan 

Başkan Yardımcısı 
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17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Devlet Tiyatroları Ankara Yeni Sahne Salonunun 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12817) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 
CHP Antalya Milletvekili 

&** 

Ankara Kızılay'da yaklaşık 40 yıldır tiyatroseverlere hizmet vermekte olan Yeni Sahne 

geçtiğimiz günlerde kapanmıştır. Binanın sahibi Ormancılar Vakfı'nın bu yeri, iş merkezi 

yapmak istemesi bu durumun nedeni olsa da Devlet Tiyatroları hiçbir direnç göstermeden 

buradaki faaliyetlerine son vermiştir. Bu çerçevede; 

1. Yeni Sahne'nin kapatılmaması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 
2. Sözkonusu kararla ilgili çeşitli özel kişi ve kuruluşlar muhalif bir çaba içerisindeyken 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir eylem ve işlemde bulunmadığı iddiası doğru 
mudur? 

3. Eğer bu karar kesinleşirse Ankara gibi önemli bir sanat kentinden bir adet sahne 
eksilecektir. Bunun yerine yeni bir sahne kurutması düşünülmekte midir? 

4. Eğer böyle bir düşünce varsa Yeni Sahne nerede kurulacaktır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BHI.0.00.00.00/49feOİ 0 S / O < | / 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/12817-19201 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
Cevap Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 7/12817-19201 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Yeni Sahne'nin kapatılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

CEVAP 1: Bilindiği üzere, mülkiyeti Türkiye Ormancılar Derneğine ait olan Yeni 
Sahne'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yaklaşık 45 yıldır kiracı olarak kültür hizmeti 
vermektedir. Kent belleğinde önemli yer tutan bu yapı ve kültür hizmeti ne yazık ki bitirilmek 
istenilmektedir. Oysa, kamu desteği ile burada hizmet veren Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü kira yönünden mülk sahibine en ufak bir zorluk çıkarmadığı gibi, binanın ve 
mekanın fiziki durumunun iyileştirilmesi için karşılıksız olarak üzerine düşeni her zaman 
yerine getirmiş ve kira bedelinden mahsup cihetine gitmemiştir. Ancak bütün bu çabalarımız 
ve gayretlerimiz, kamu yararına çalışan dernek statüsündeki mülk sahibi Türkiye Ormancılar 
Derneği ve buradan rant beklentisi içinde olan müteahhiti alakadar etmemiştir. Zira, her kira 
tespiti kararından sonra, tespit edilen kira bedelini az bulan mülk sahibi dernek, bu yerin 
yıkılarak yeniden inşaat yapılmasını gündeme getirmiş ve yeniden inşaat sebebi ile tahliye 
davası açmıştır. Her seferinde ise müteahhit ile anlaşmamaları sonucu açtıkları davayı takip 
etmeyerek müracaata bırakmışlardır. Son açılan yeniden inşaat sebebiyle tahliye davasının 
kronolojik seyrine gelince; 

a - Mülk sahibi dernek, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralar Hakkındaki Kanunun 7/ç 
madde ve fıkrasına göre 08/04/2005 tarihi itibariyle kuruma tebliğ edilen dava dilekçesi ile 
Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinde, 2005/545 Esas sayılı dosyada yeniden inşaat sebebiyle 
tahliye davası açmıştır. 

b - Bu dava dilekçesine 30/05/2005 gün ve 587 sayılı dilekçe ile verilen cevapta; 
hukuki savunmalarımız yanında Yeni Sahnenin sanatsal nitelikleri ve kamu oyundaki kent 
belleği açısından önemi vurgulanarak davanın reddi talep edilmiştir. 

c - Yargılamanın belli bir safhasında yasal prosedür gereği taşınmazın bulunduğu 
mahalde 21/07/2005 günü keşif yapılmış ve mimar bilirkişiden rapor istenilmiştir. Keşif 
sonucu Bilirkişi Mimar Ziya Özkurt tarafından düzenlenen 05/09/2005 tarihli raporda davacı 
tarafından dava talebinde haklı olduğu, davalı kurumun dava konusu yerde faaliyeti sona 
erdirilmeden yeniden inşaatın sürdürülmesinin mümkün olmadığı görüşü ile tahliyemizin 
gerektiği şeklinde beyanda bulunmuştur. 

ç - Bu arada 29/07/2005 gün ve 1118 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurularak Yeni Sahne 
Binasının kent belleğindeki önemi ve kültüre hizmeti dikkate alınarak, kültür varlığı olarak 
koruma altına alınması ve bu şekilde tescili istenilmiştir. Cevabın gecikmesi ve bilirkişi 
raporunun aleyhimizde olması dikkate alınarak Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Sayın 
Mine ACAR'ın imzası ile 08/09/2005 tarihli ve 1256 sayılı yazı ile önceki yazımızın 
cevabının çabuklaştırılması yeniden talep edilmiş ise de, gelen 13/09/2005 gün ve 133525 
sayılı cevabı yazıda "İncelemenin devam etmekte olduğu ve sonuçtan ayrıca bilgi 
verileceği" bildirilmiştir. 
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d- Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesine dava konusu yer ile ilgili çalışmanın devam 
etmekte olduğuna dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 13/09/2005 tarihli 
ve 133525 sayılı cevabı yazılan ile itiraz edilmiş ve çalışma sonucunun beklenmesi istenilmiş 
ise de, mahkeme 15/09/2005 günkü celsede davanın kabulü ile Yeni Sahneden tahliyemize 
karar vermiştir. 

e - Tahliye kararı kuruma 12/10/2005 günü tebliğ edilmiştir. Bu karar kurumca 
17/10/2005 gün ve 1368 sayılı dilekçemiz ile temyiz edilmiştir. 

f- Mahkemenin tahliye kararı Yargıtay ö.Hukuk Dairesi Başkanlığının 19/12/2005 
gün ve 2005/10631 Esas, 2005/11739 Karar sayılı ilanı ile onanmıştır. Yargıtay'ın bu onama 
karan 17/01/2006 günü kuruma tebliğ edilmiştir. Onama kararı kesin olduğundan tahliye 
kamının icraya konulması beklenilmiştir. 

g - Mülk sahibi davacı dernek, mahkemenin tahliye kararım Ankara 27. İcra 
Müdürlüğünde takibe koymuş ve tahliye icra emri kuruma 27/02/2006 günü tebliğ edilmiş ve 
7 gün içinde tahliye edilerek boş olarak teslim etmemiz istenilmiştir. Aksi taktirde cebri icra 
yolu ile tahliyemizin sağlanacağı cihetine gidileceği belirtilmiştir. Ancak icradan alınan ek 
sürelerle bugüne kadar tahliye edilmeyerek sadece gişe hizmeti verilmektedir. 

SORU 2: Sözkonusu kararla ilgili çeşitli özel kişi ve kuruluşlar muhalif bir çaba 
içerisindeyken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir eylem ve işlemde bulunmadığı iddiası 
doğru mudur? 

CEVAP 2: Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası kurumla irtibata geçerek Yeni 
Sahnenin yıkılmaması için mülk sahibi dernek, kurumun eski ve yeni yöneticileri ile birlikte 
birkaç kez toplantı yapılmış, Ankara Tiyatro Müdürlüğümüz bir imza kampanyası açarak, afiş 
bastırarak tiyatronun yıkılmaması için gayret göstermiş ise de olumlu bir sonuç elde 
edilmemiştir. Bakanlığımın bir çaba göstermediği iddiası doğru değildir. 

SORU 3: Eğer bu karar kesinleşirse Ankara gibi önemli bir sanat kentinden bir adet 
sahne eksilecektir. Bunun yerine yeni bir sahne düşünülmekte midir? 

SORU 4: Eğer böyle bir düşünce varsa Yeni Sahne nerede kurulacaktır? 

CEVAP 3,4: Tahliye işleminin tamamlanması halinde, kurum olarak Ankara'nın 
ihtiyacı olan; Kavaklıdere semtinde 500 koltuk kapasiteli Şinasi Sahnesi, 365 koltuk 
kapasiteli Akün Sahnesi, Sıhhiye ve Ulus semtleri civarında 467 koltuk kapasiteli Küçük 
Tiyatro, 715 koltuk kapasiteli Büyük Tiyatro, 60 koltuk kapasiteli Oda Tiyatrosu, Cebeci 
semti civarında Mamak Belediyesi ile protokol imzalanmak suretiyle haftada üç 
gün(Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri) 250 koltuk kapasiteli Muhsin Ertuğrul Sahnesi, 
Altındağ semti civarında 307 koltuk kapasiteli Altındağ Sahnesi, Batıkent semti civannda 
100 koltuk kapasiteli İrfan Şah in baş Atölye Sahnesi, Balgat semti civannda 207 koltuk 
kapasiteli Mahir Canova Sahnesi, Ümitköy ve Çayyolu semti civarında 541 koltuk 
kapasiteli Çayyolu Sahnesi Ankaralı sanatsever halkımıza hizmet vermektedir. Aynı 
zamanda Yeni Sahneye alternatif olabilecek, Kızılay ve civannda sahne arayışımız devam 
etmektedir. 
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18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Antalya'ya gelen turist sayısının azalmasına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. L//^ 
Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

21 Şubat 2006 tarihinde Vatan gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre ülkeye 
gelen her üç turistten birisini çeken Antalya'da, bu yılın ilk 49 gününde gelen turist sayısı 
geçen yıla oranla yüzde 26 oranında azalmıştır. İlgili federasyonlar ve yerel kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, eğer ciddi bir politika izlenmezse, bu durum yaz sezonunu da 
etkileyebilecektir. 2005 yılı itibariyle yaklaşık 7.2 milyon turist ağırlayan Antalya'nın bu 
yapısıyla ülke ekonomisine katkısı da tartışılmazdır. Bu çerçevede; 

1. Sözkonusu basın kaynağında bu durumun nedenleri olarak içki yasağı tartışmaları, kuş 
gribi ve karikatür krizi gibi olaylar gösterilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

2. Yukarda ifade edilenlerin haricinde sözkonusu düşüşün başka nedenleri de var mıdır? 
3. Bu sorunun ortaya çıkması nedeniyle kayıp yaşayan turizmcilerin durumunun 

düzeltilmesi için herhangi bir önlem düşünülmekte midir? 
4. Turizm gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için ku)Janı}abjlecek en etkili 

yöntemlerden bir tanesinin tanıtım olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki süreçte tanıtım 
bütçelerinin artması düşünülmekte midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/Z*9feO3 O S / O < ( / 2 0 0 6 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACl'nın 7/12818-19202 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 7/12818-19202 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

21 Şubat 2006 tarihinde Vatan gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre ülkeye 
gelen her üç turistten birisini çeken Antalya'da, bu yılın ilk 49 gününde gelen turist sayısı 
geçen yıla oranla % 26 oranında azalmıştır. İlgili federasyonlar ve yerel kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, eğer ciddi bir politika izlenmezse, bu durum yaz sezonunu da 
etkileyebilecektir. 2005 yılı itibariyle yaklaşık 7.2 milyon turist ağırlayan Antalya'nın bu 
yapısıyla ülke ekonomisine katkısı da tartışılmazdır. Bu çerçevede; 

SORU 1: Söz konusu basın kaynağında bu durumun nedenleri olarak içki yasağı 
tartışmalan, kuş gribi ve karikatür krizi gibi olaylar gösterilmektedir. Bu iddialar doğru 
mudur? 

CEVAP 1: Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen kuş gribi ve karikatür krizi 
gibi olayların yanı sıra, gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazarmda turizm 
hareketlerinde ortalama %10'luk bir daralma meydana gelmesinin Türkiye'ye olan turizm 
talebinde de kısmen olumsuz etkileri söz konusudur. Bu durum karşısında Bakanlığım tanıtma 
faaliyetlerine yönelik tedbirler almaktadır. 

Karikatür Krizi: Danimarka'da yayınlanan "Jylland Posten" adlı bir gazetede Hz. 
Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması üzerine, özellikle Müslüman ülkelerde başlayan 
gösterilerle meydana gelen kriz nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu 10 Müslüman ülkeye 
mensup elçilerin görüşme taleplerinin kabul edilmemesi Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki 
Büyükelçisini çekmesi ile sonuçlanmıştır. 

2006 Şubat ayında Müslüman ülkelerde yapılan gösteri, mitingler haricinde 
Türkiye'nin krize duyarlı yaklaşımı tüm Avrupa basınında geniş olarak yer almıştır. 22 Şubat 
2006 tarihinde Roma Büyükelçimiz Sn.Uğur Ziyal'in "Yaklaşık IV. yüzyıla kadar bir 
kiliseydi. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. Ve nihayetinde ise bir müze 
haline getirildi. Bugün hala bu kutsal mekanda Hıristiyanlar da Müslümanlar da en ufak bir 
sorun yaşamaksızın bir arada dualarını ediyorlar" ifadesi İtalya gazetelerinde yayınlanmış ve 
geniş yankı bulmuştur. 

Yurtdışı Kültür ve Turizm Müşavirlik/Ataşeliklerimiz vasıtası ile karikatür krizi 
yakından ve güncel olarak takip edilmiş olup, alman bilgiler doğrultusunda yapılan gözlem ve 
araştırmalarda karikatür krizi nedeniyle hiçbir uluslararası kurum/kuruluş tarafından ülkemize 
seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Karikatür krizi nedeniyle gerçekleştirilen gösteri ve 
mitingler sırasında bazı münferit rezervasyon iptalleri görülmüşse de ülkemiz turizmini 
etkileyecek boyutta durgunluk yaşanmamaktadır. 

Kuş Gribi: Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak ayında Kuş Gribi Hastalığı 
görülmesi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Hastalık Önleme Kontrol 
Merkezi ile Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OlE) gibi uluslararası kurum/kuruluşlar ile 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarımız arasında yakm işbirliği kurulmuş ve 
kontrol altına alınabilmesi için hastalık seyri çok yalandan takip edilmiştir.Hastalığm 
görüldüğü alanlarda bizzat yerinde gözetim ve denetimler yapılmakla birlikte, uluslararası 
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kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilmiştir.Ülkemizde kuş gribi hastalığı entegre hayvan 
çiftliklerinde hiç görülmemiş olup, hastalığın yayıldığı alanlar göçmen kuşların göç 
güzergahlarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Sayın Dr. Lee 02 Şubat 2006 tarihinde ülkemizde 
gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında, "Ülkemizin Kuş Gribi başlar başlamaz son derece 
hızlı hareket ettiğini" vurgulayarak "Türkiye laboratuvar teşhisleri konusunda hızlı bir şekilde 
çalışmış ve riskler konusunda halkı hızlı bir şekilde bilgilendirmiştir. Türk tecrübesinden 
önemli dersler alınmıştır" diyerek sözlerini sürdürmüştür. 

Ülkemizde kuş gribi hastalığı görülmesi ile birlikte Turizm sektörüne yönelik 
çalışmalar Bakanlığım ve sektör arasında koordineli olarak yürütülmüş olup, risk faktörleri 
hızla belirlenerek sektör periyodik olarak bilgilendirilmiştir. 

Turizm sektörünün seyahat ve konaklama konusundaki derin deneyimleri sayesinde 
yurtdışından ülkemize gelecek olan hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle batı 
ve güney sahillerimizde hastalığa karşı her türlü tedbir alınmıştır, öte yandan güney 
sahillerimizde kuş gribi vakasına hiç rastlanmamıştır. 

Yurtdışı Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimiz kanalıyla alınan bilgiler 
doğrultusunda yapılan gözlem ve araştırmalarda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere 
hiçbir milletlerarası kurum ve kuruluş, kuş gribi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması 
getirmemiştir. Sadece kanatlı hayvanlara ait etlerin ve yumurtaların iyice pişirildikten sonra 
yenmesi ve kanatlı hayvan pazarlarından uzak durulması önerilmiştir. Bunlara ek olarak; 
gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse Avrupa Birliği Komisyonu gibi milletlerarası kuruluşlar, 
kuş gribi nedeniyle, ülkemize seyahati kısıtlayacak bir durum olmadığım dünya kamuoyuna 
zaman zaman bildirmişlerdir. 

Aynca, bizzat ülkemize gelerek bu konudaki gerçekleri ifade edenler arasında Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Influenza (Grip) Danışmanı Dr.Gerard RODİER, 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Mare DANZON, Dünya Sağlık Örgütü 
Direktörü Dr.Jong-wook LEE ile Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin 
Korunmasından Sorumlu Komiseri Marcus KYPRİANOU bulunmaktadır. 

SORU 2: Yukarıda ifade edilenlerin haricinde söz konusu düşüşün başka nedenleri de 
var mıdır? 

CEVAP 2: Bir önceki yıla oranla ülkemize gelen turist sayısındaki düşüşün bir diğer 
nedeni, gerek dünya genelinde gerekse Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama 
%10'luk bir daralma meydana gelmesidir. 

Çok hassas bir sektör olan turizm sektörü, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen 
olaylardan çabuk etkilenmektedir. Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile Türk 
turizmini etkileyebilmesi mümkün olan hususlar değerlendirmeye alınmıştır. Bakanlığımca 
sürdürülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda bugüne kadar herhangi bir kayda 
değer olumsuzluğun yaşanmadığı, turizmimizi etkileyecek ve sektörü zor duruma düşürecek 
önemli rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediği ve 2005 yılı itibariyle tesislerimizde 
beklenilenin üzerinde doluluk oranının yaşandığını istatistiki verilerle ispatlamıştır. Ayrıca, 
2006 Mart ayı itibariyle de kayda değer herhangi bir rezervasyon iptalinin olmadığı 
gözlenmiştir. 
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SORU 3: Bu sorunun ortaya çıkması nedeniyle kayıp yaşayan turizmcilerin 
durumunun düzeltilmesi için herhangi bir önlem düşünülmekte midir? 

CEVAP 3: Bakanlığımca konuyla ilgili olarak, sektör temsilcileriyle görüşmelerde 
bulunulmuştur. 

2005 yılı itibariyle elde edilen veriler tatmin edici gözükmektedir. Verilere göre bir 
önceki yıla oranla %27.22'lik bir artış olmuştur. 2005 yılında yabancı turist sayısı 20 milyon, 
döviz geliri ise 18 milyar USD olarak hedeflenmiş ve bu hedef de 2005 yılında 21 milyar 
yabancı turist sayısı, döviz geliri ise 18.15 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılı tanıtım ve pazarlama stratejilerimize yönelik olarak faaliyetlerimizin en etkin 
bir biçimde kullamlabilmesi ve hedeflerimize fire vermeden ulaşılabilmesi için tüm olası 
gelişmeler göz önünde bulundurulmakta, Bakanlığımca dünyada meydana gelebilecek tüm 
gelişmeler yurtdışı Müşavirlik/Ataşeliklerimizin izleme ve değerlendirme faaliyetleri 
çerçevesinde takip edilmektedir. 

Beklenmeyen olası olayların meydana gelmesi durumlarında Bakanlığım daima 
tanıtım stratejilerini güncelleştirebilecek ve ek tedbirler alabilecek donanıma sahiptir. 
Bakanlığım, tanıtma faaliyetlerine yönelik bir takım tedbirler almıştır. 

Bunlardan bazıları; 
• Pazar ülkelerimizdeki reklam faaliyetlerinin bir önceki döneme göre daha erken 

başlatılması, 
• Tur operatörleri ile ortak tanıtım kampanyaları düzenlenmesi, 
• Satış elemanlarına ülkemizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, 
• Reklam kampanyasının yoğun PR faaliyetleri ile desteklenmesi, 
• Tüketiciye alternatif ürün sunulması (sağlık turizmi, termal turizm, yabancılara konut 

satılması-turizm kentleri projesi), 
• İran, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi alternatif pazarlara yönelinmesidir. 

SORU 4: Turizm gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için kullanılabilecek en etkili 
yöntemlerden bir tanesinin tanıtım olduğu düşünüldüğünde önümüzdeki süreçte tanıtım 
bütçelerinin artması düşünülmekte midir? 

CEVAP 4: 2006 yılı tanıtım kampanyası için 72 milyon USD bütçe ayrılmıştır. 38,5 
milyon USD'lık tutar ilk altı aylık dönem için ihale edilmiş olup, kalan miktar ise ikinci altı 
aylık dönemde kullanılacaktır. 
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19,- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, turizm sektöründeki sorunlara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12820) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ö I N A 

Aşağ ıdaki sorularımın Kültür v e Turizm Bakanı Sn- AtiUa K O Ç 
tarafından yazı l ı olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. 

Saygı larımla, 

I İL///-Tun'cay" fc'RCENK / / f/f 
Anta lya Mil letveki l i 

S o n günlerde doğrudan v e dolayl ı olarak milyonlarca k i ş iye istihdam 
sağlayan 28-3O sektörü sürükleyen, ü l k e m i z ekonomis ine öneml i bir katkı 
sağlayan turizmde, o l u m s u z ge l i şmeler yaşanabi leceği iddiaları bas ınımızda yer 
almaktadır. 

Türk e k o n o m i s i n i n lokomotif i sayı lan turizm sektöründe yeni s ezon için 
rezervasyon iptallerinin yaşandığı iddiaları y ine basınımızda yor alan biberler 
araş ındadır. 

Türk turizminin konaklama bölümünün, döviz in ger i lemes i v e artan 
maliyetler karşıs ında zorlandığı , birçok ote lc inin otelini kiralamak v e y a satmak 
istediği haberleri d e y i n e bas ınımızda yer almaktadır. 

O y s a daha ö n c e yapı lan tahminlerde turizm sektöründe 20O7 y ı l ına kadar 
2 0 milyar dolar ge l ir bek lend iğ i bi l inen bir gerçekti . 

1- Turizmin, 11 Ey lü l 2 0 0 1 ' d e n sonra, kuş gribi, karikatür krizi , Trabzon 
cinayeti , içki yasakları , İsviçre maçında yaşanan olaylar, çeşit l i davalar v e son 
olarak Ham as z iyaret inin etkis inden kurtulması iç in ne g ibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

2 - Mi lyon larca k i ş i y e ist ihdam sağlayan v e onlarca sektörü ayakta tutan 
turizmde m e y d a n a g e l e n daralma nedeniy le bu daralmayı ç ö z m e k için ne tür 
çalışmalar yapı lmaktadır? 

3 - Be l ir t t iğ imiz o l u m s u z olaylar nedeniy le 2 0 0 6 turizm sezonundaki 
rezervasyon iptallerine karşı vergi indirimi v e y a başka kolayl ıkla^ İtfAşünülmekte 
midir? 

4 - 2 0 0 6 turizm sezonunda öngörülen sektördeki daralmanın açı labi lmesi 
v e bu s e z o n u n canlanabi lmes i iç in tanıt ım konusunda n e g ib i çalışmalar 
yapılmaktadır? 

T . C . 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 
B a s ı n v e Halk la İ l i şki ler Müşav ir l iğ i 

Say ı : B.16.0.BHI.0.OO.O0.OO/A3fcO& r>5 /Oİ< / 2 0 0 6 
K o n u : So ru Ö n e r g e s i 

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: T B M M Başkan l ı ğ ı K a n u n l a r v e Karar la r Dai res i Başkan l ığ ın ın 14 /03 /2006 tar ihl i ve 
A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 / 1 9 2 3 3 sayıl ı yazıs ı . 

An ta lya Mi l le tvek i l i Say ın T u n c a y E R C E N K ' i n 7 / 1 2 8 2 0 - 1 9 2 1 0 Esas N o ' l u soru 
önerges in in c e v a b ı ek t e sunu lmak tad ı r . 

Bi lg i le r in iz i a r z e d e r i m . 

Ati l la K O Ç 
B a k a n 

E K : 
C e v a p 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUNCAY ERCENK'İN 7/12820-19210 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Turizmin, 11 Eylül 2001'den sonra, kuş gribi, karikatür krizi, Trabzon 
cinayeti, içki yasakları, isviçre maçında yaşanan olaylar, çeşitli davalar ve son olarak Hamas 
ziyaretinin etkisinden kurtulması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

CEVAP 1: 

KUŞ GRİBİ: Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak ayında Kuş Gribi Hastalığı 
görülmesi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Hastalık önleme Kontrol 
Merkezi ile Uluslar arası Salgın Hastalıklar Ofisi (OİE) gibi uluslar arası kurum/kuruluşlar ile 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarımız arasında yakın işbirliği kurulmuş ve 
kontrol altına alınabilmesi için hastalık seyri çok yakından takip edilmiştir.Hastalığın 
görüldüğü alanlarda bizzat yerinde gözetim ve denetimler yapılmakla birlikte, uluslararası 
kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilmiştir.Ülkemizde Kuş Gribi hastalığı entegre hayvan 
ciltliklerinde hiç görülmemiş olup, hastalığın yayıldığı alanlar göçmen kuşların göç 
güzergahlarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Sayın Dr. Lee 02 Şubat 2006 tarihinde ülkemizde 
gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında, "Ülkemizin Kuş Gribi başlar başlamaz son derece 
hızlı hareket ettiğini" vurgulayarak "Türkiye laboratuvar teşhisleri konusunda hızlı bir şekilde 
çalışmış ve riskler konusunda halkı hızlı bir şekilde bilgilendirmiştir. Türk tecrübesinden 
önemli dersler alınmıştır" diyerek sözlerini sürdürmüştür. 

Ülkemizde kuş gribi hastalığı görülmesi ile birlikte turizm sektörüne yönelik 
çalışmalar Bakanlığım ve sektör arasında koordineli olarak yürütülmüş olup, risk faktörleri 
hızla belirlenerek sektör periyodik olarak bilgilendirilmiştir. 

Turizm sektörünün seyahat ve konaklama konusundaki derin deneyimleri sayesinde 
yurtdışından ülkemize gelecek olan hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle batı 
ve güney sahillerimizde hastalığa karşı her türlü tedbir alınmıştır. Öte yandan güney 
sahillerimizde kuş gribi vakasına hiç rastlanmamıştır. 

Yurtdışı Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimiz kanalıyla alınan bilgiler 
doğrultusunda yapılan gözlem ve araştırmalarda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere 
hiçbir milletlerarası kurum ve kuruluş, kuş gribi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması 
getirmemiştir. Sadece kanatlı hayvanlara ait etlerin ve yumurtaların iyice pişirildikten sonra 
yenmesi ve kanatlı hayvan pazarlarından uzak durulması önerilmiştir. Bunlara ek olarak; 
gerek Dünya Sağlık örgütü gerekse Avrupa Birliği Komisyonu gibi milletlerarası kuruluşlar, 
kuş gribi nedeniyle, ülkemize seyahati kısıtlayacak bir durum olmadığım dünya kamuoyuna 
zaman zaman bildirmişlerdir. 

Ayrıca, bizzat ülkemize gelerek bu konudaki gerçekleri ifade edenler arasında Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Influenza (Grip) Danışmanı Dr.Gerard RODİER, 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Mare DANZON, Dünya Sağlık Örgütü 
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Direktörü Dr.Jong-vvook LEE ile Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin 
Korunmasından Sorumlu Komiseri Marcus KYPRİANOU bulunmaktadır. 

KARİKATÜR KRİZİ: Danimarka'da yayınlanan "Jylland Posten" adlı bir gazetede 
Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması üzerine, özellikle Müslüman ülkelerde 
başlayan gösterilerle meydana gelen kriz nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu 10 Müslüman 
ülkeye mensup elçilerin görüşme taleplerinin kabul edilmemesi Suudi Arabistan'ın bu 
ülkedeki Büyükelçisini çekmesi ile sonuçlanmıştır. 

2006 Şubat ayında Müslüman ülkelerde yapılan gösteri, mitingler haricinde 
Türkiye'nin krize duyarlı yaklaşımı tüm Avrupa basmında geniş olarak yer almıştır. 22 Şubat 
2006 tarihinde Roma Büyükelçimiz Sn.Uğur Ziyal'in "Yaklaşık IV. yüzyıla kadar bir 
kiliseydi. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. Ve nihayetinde ise bir müze 
haline getirildi. Bugün hala bu kutsal mekanda Hıristiyanlar da Müslümanlar da en ufak bir 
sorun yaşamaksızın bir arada dualarım ediyorlar" ifadesi İtalya gazetelerinde yayınlanmış ve 
geniş yankı bulmuştur. 

Yurtdışı Kültür ve Turizm Müşavirlik/Ataşeliklerimiz vasıtası ile karikatür krizi 
yakından ve güncel olarak takip edilmiş olup, alınan bilgiler doğrultusunda yapılan gözlem ve 
araştırmalarda karikatür krizi nedeniyle hiçbir uluslararası kurum/kuruluş tarafından ülkemize 
seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Karikatür krizi nedeniyle gerçekleştirilen gösteri ve 
mitingler sırasında bazı münferit rezervasyon iptalleri görülmüşse de ülkemiz turizmini 
etkileyecek boyutta durgunluk yaşanmamaktadır 

RAHİP ANDREA SANTARO CİNAYETİ: Rahip Andrea Santaro'nun Trabzon'da 
öldürülmesi ve katil zanlısının yakalanması sonrasında Roma Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliğimiz başta olmak üzere tüm yurtdışı bürolarımız vasıtası ile yabancı basın güncel 
olarak takip edilmiştir. 

Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın cinayeti şiddetle kınayarak, Vatikan'a taziyelerini 
bildirdiği, bunun yanısıra hükümetin rahip Santaro'nun naaşının Roma'ya getirilmesi için uçak 
tahsis ettiği kaydedilirken, Başbakan Erdoğan'ın "Şiddet çözüm olmamakla birlikte, 
uygarlıklar çatışmasında bir silahtır. Türkiye bu tip bir nefret mekanizmasının tuzağına 
düşmeyecektir. Uygarlıklar çatışmasını durdurmalıyız" şeklindeki ifadelerine tüm İtalya 
medyasında geniş yer almıştır. 

Rahip Santaro cinayeti ile ilgili herhangi bir seyahat kısıtlaması veya rezervasyon 
iptali veya olumsuz anlamda talep kayması yaşanmamış, Avrupa'da tatil yapmayı planlayan 
Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye'ye yöneldikleri gözlenmiştir. 

SORU 2: Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan ve onlarca sektörü ayakta tutan 
turizmde meydana gelen daralma nedeniyle bu daralmayı çözmek için ne tür çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAP 2: Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen kuş gribi, karikatür krizi, içki 
yasakları ve isveç maçı gibi bir takım olayların yanı sıra, gerek dünya genelinde gerekse 
Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama % 10'hık bir daralma meydana gelmesi 
Türkiye'ye olan turizm talebinde daralmaya sebep olmuştur. 
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Bu daralmayı çözmek için Bakanlığım, tanıtma faaliyetlerine yönelik tedbirler 
almaktadır. Bu tedbirler 4. sorunuz cevabında açıklanmıştır. 

Ayrıca Bakanlığım tedbir almaya yönelik olarak sektör temsilcileriyle de 
görüşmelerde bulunmaktadır. 

SORU 3: Belirttiğimiz olumsuz olaylar nedeniyle 2006 turizm sezonundaki 
rezervasyon iptallerine karşı vergi indirimi veya başka kolaylıklar düşünülmekte midir? 

CEVAP 3: Çok hassas bir sektör olan turizm sektörü, yurtiçinde ve yurtdışında 
meydana gelen olaylardan çabuk etkilenmektedir. Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler 
ile Türk turizmini etkileyebilmesi mümkün olan hususlar değerlendirmeye alınmıştır. 
Bakanlığımca sürdürülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda bu güne kadar 
herhangi bir kayda değer olumsuzluğun yaşanmadığı, turizmimizi etkileyecek ve sektörü zor 
duruma düşürecek önemli rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediği ve 2005 yılı itibariyle 
tesislerimizde beklenilenin üzerinde doluluk oranının yaşandığı istatistiki verilerle 
ispatlamıştır. Ayrıca, 2006 Mart ayı itibariyle de kayda değer herhangi bir rezervasyon 
iptalinin olmadığı gözlenmiştir. 

SORU 4: 2006 turizm sezonunda öngörülen sektördeki daralmanın açılabilmesi ve 
bu sezonun canlanabilmesi için tanıtım konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 4: 2006 yılı tanıtım ve pazarlama stratejilerimize yönelik olarak 
faaliyetlerimizin en etkin bir biçimde kullanılabilmesi ve hedeflerimize fire vermeden 
ulaşılabilmesi için tüm olası gelişmeler göz önünde bulundurulmakta, Bakanlığımca dünyada 
meydana gelebilecek tüm gelişmeler yurtdışı Müşavirlik/Ataşeliklerimizin izleme ve 
değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde takip edilmektedir. 

Olağanüstü durumlarda Bakanlığım tanıtım stratejilerini güncelleştirebilecek ve ek 
tedbirler alabilecek donanıma sahiptir. 

Bakanlığım, tanıtma faaliyetlerine yönelik bir takım tedbirler almıştır. Bunlardan 
bazıları; 

• Pazar ülkelerimizdeki reklam faaliyetlerinin bir önceki döneme göre daha erken 
başlatılması, 

• Tur operatörleri ile ortak tanıtım kampanyaları düzenlenmesi, 
• Satış elemanlarına ülkemizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, 
• Reklam kampanyasının yoğun PR faaliyetleri ile desteklenmesi, 
• Tüketiciye alternatif ürün sunulması (sağlık turizmi, termal turizm, yabancılara konut 

satılması-turizm kentleri projesi), 
• İran, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi alternatif pazarlara yönelinmesidir. 

2006 turizm sezonuna yönelik olarak Bakanlığım tanıtıcı yayın faaliyetleri 
kapsamında; dokuz dilde ve birbirinden farklı olarak tasarlanan görsel formatlarda 50 çeşit 
yayın ve anılan yayınların yam sıra 2006 yılı ikinci 6 aylık çalışma takvimine yönelik olarak 
18 çeşit destinasyonun hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 
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20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Side Turizm Danışma Müdürlüğünün personel ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12826) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. / " " " \ \r). A / 
v^ a j l K A M A C I 

CHP Antalya Milletvekili 

Antalya Side'de Turizm Danışma Müdürlüğü'nde emekli olan 4 personelin yerine yeni 

atama yapılmaması ve ilgili birimde sadece bir adet müdürün bulunması önemli bir turizm 

merkezinde sıkıntılara yol açmaktadır. Ayrıca ilgili müdürlüğün bölgede bu işi yapan tek yer 

olması turistlere yeteri kadar hizmet verilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Side Turizm Danışma Müdüriüğü'ne personel sıkıntısı çekilmesinin ve dört aydır atama 

yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

2. Sözkonusu birime ne zaman personel atanacaktır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/49bO<f 0 5 / Oty 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/12826-19472 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Î5K: Atilla KOÇ 
C e v a P ' Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 7/12826-19472 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Side Turizm Danışma Müdürlüğü'nde personel sıkıntısı çekilmesinin ve 
dört aydır atama yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

SORU 2: Sözkonusu birime ne zaman personel atanacaktır? 

CEVAP 1,2: 4848 Sayılı Kanunla Antalya Side Turizm Danışma Bürosuna iki adet 
kadro ihdası yapılmış olup, bu kadrolarda bir adet Enformasyon Memuru görev yapmakta bir 
adet memur kadrosu da 16/08/2005 tarihinde bir kişinin emekli olmasıyla boşalmıştır. 

Side Turizm Danışma Bürosunda bir adet memur kadrosu boş bulunmaktadır. Bu 
kadroya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan atanmak isteyen bir personelin muvafakati 
istenmiş olup sonuçlandığında boş bulunan kadroya ataması yapılacaktır. 

21.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Başbakanın oturduğu evlerle ilgili beyanname 
verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12829) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı sayın Kemal UNAK1TAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Malvarlığını açıkladıktan sonra, Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'm, üzerine kayıtlı bir 
evinin olmadığı ortaya çıkmış bulunuyor. Bu durumda, Başbakan'ın gerek Ankara ve gerekse 
İstanbul'da oturduğu evlerde kiracı olduğu anlaşılmaktadır. Başbakan, İstanbul'da oturduğu evle ilgili 
olarak, "... Bakın ben Beylerbeyi Burhaniye'de oturuyorum. Tapu ve Ruhsatı yok. Çünkü imarı 
yok..." (Hürriyet, 25 Mayıs 2003) şeklinde adres de vermektedir. Basında çıkan haberlerde (Akşam 
Gazetesi, 12 Şubat 2006), Başbakan'ın İstanbul'daki ev sahibinin Ağabeyi Mustafa ERDOĞAN 
olduğu ve dolayısıyla, Başbakan'ın, ağabeyinin kiracısı olduğu da ortaya çıkmış bulunuyor. 

Maliye Bakanı olarak, "...vatandaşlarımız sakın beyanname vermemezlik etmesinler. Maliye 
Bakanı olarak kendilerini uyarıyorum. Beyanlarını zamanında versinler, kiralarını doğru 
bildirsinler, vergilerini doğru ödesinler...." şeklinde basında çeşitli açıklamalarınız yer almıştır. 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde gerçek kişilerin 
gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğu; ikinci maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar arasında "5. 
Gayrimenkul sermaye iratlan"nm da yer aldığı; 73. maddesinde de, "... Kiraya verilen mal ve 
hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının 
intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır...." 
denilmiş ve bir sonraki fıkrada da, "...binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin 
ikametine tahsis edilmesi hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanmaz..." hükmüne yer 
verilmiştir. 
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Bu durumda, Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' in kirada oturduğu anlaşılan İstanbul ve 
Ankara'daki ev sahiplerinin gelir vergisi yükümlüsü oldukları ve Defterdarlıklara beyanname 
vermeleri gerektiği görülmektedir. Gelirler Genel Müdüriüğü'ne göre (www.geIirler.gov.tr), 2005 
yılında kira geliri olanlann, bu gelirlerini Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar vergi dairelerine 
beyan etmeleri zorunludur. 

Bu durumda; 

1- Bakanlığınıza bağlı İstanbul, Ankara ve diğer Defterdarlıklara, Başbakan'ın kiracı olarak 
oturduğu kaç evle ilgili olarak gelir vergisi beyannamesi verilmiştir? 

2- Gelir vergisi beyannamelerinde, yıllık kira bedelleri, kaç YTL olarak beyan edilmiştir? 
3- Başbakan'ın kira geliri beyanı bulunmayan ev sahibi var mıdır? Varsa, bunlar kimlerdir ve 

haklarında ne tür işlem yapılmıştır? 
4- Başbakan'ın kira geliri ödemeyerek vergi kaybına yol açtığı kiralık evleri var mıdır? 

Hangileridir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-526 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

0a04.06*O25O59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14/03/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in taraflına tevcih ettiği 7/12829 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5 inci maddesinde, "Aşağıda 
yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 
muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine 
müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa 
edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine kullanamazlar" hükmü 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle soru önergesinde yer alan hususlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 
inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında cevap verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, su kaynaklarının araştırılmasına ve balık tür
lerinin korunmasına, 

- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, şap hastalığına, 

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında 
dağıtılan ineklere, 

- Samsun Milletvekili îlyas Sezai ÖNDER'in, hububat üreticilerinin desteklenmesine, 

- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, bazı illerdeki narenciye üretimine ve ticaretine, 

Narenciye üretimine ve ticaretine, 

Narenciye üreticisinin sorunlarına ve desteklenmesine, 

- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış olanlara 
destekleme primi ödenmemesine, 

- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ithal ettiği 
ağaçlarda hastalık çıktığı iddiasına, 

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Müsteşarı ile ilişkilerine, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele, 

- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, sertifikalı tohum kullanan çiftçiler ile kütlü 
pamuk üreticilerinin desteklenmelerine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/12884, 12885, 
12886, 12887, 12888, 12889, 12890, 12891, 12892, 12893, 12894, 12895) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Yılmaz EMRE'nin yerel 
basına yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de bulunan 472 balık türünden 50'si yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Türkiye'nin sahip olduğu su kaynakları değerlendirmesi gereken önemli 
ekonomik unsurlardır. Ancak bu tür doğal kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar yetersiz olduğu 
için söz konusu tehlike, tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu çerçevede; 

1. İlgili kaynakların daha iyi tanımlanması ve araştırılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Türkiye'de yaşayan balık türlerinin bir kısmının yok olma gibi ciddi bir tehlikeyle karşı kar
şıya kaldığı doğru mudur? 

3. Eğer doğru ise, bu sorunun çözülmesi için ne yapılacaktır? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehci 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

EKER 

. - f f iU-^ 
Dr. Muharrem TOPRAK 

İzmir Milletvekili 

Yazılı ve görsel basınımızda yeralan haberlere göre ŞAP hastalığının tekrar 
ülkemizde görüldüğü bilinmektedir. 

Bu nedenle, 

1- ŞAP hastalığı hangi yörelerimizde görüldü?Ege yöremizde de 
görülmüş müdür? 

2- ŞAP Virüsünün mutasyona uğrayarak değişiklik gösterdiği ve 
aşılamanın geç yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

3- Aşılama tarihi tespiti hakkında bir değişiklik yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olaıak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / 

Saygılarımla. 
22.02.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Karabük'ün Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi üyelerinin, "Süt Sığırcılığı Projesi" kapsamında dağıtılan Holstein ırkı 
inekler ve teşvikler konusundaki şikayetleri kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Süt Sığırcılığı Projesi Kapsamında, Eskipazar Büyükyayalar Köyü ve 
civarında kaç inek hangi yöntemle dağıtılmıştır? Üreticiler, inek başına ne kadar 
borçlandırılmıştır? 

2- Gebe olarak dağıtılan ineklerin, buzağılarına, "Saf Irk Süt Sığırcılığı 
Sertifikası" ve "küpe" verilmediği doğru mudur? Verilmemiş ise gerekçesi 
nedir? Bu konuda üreticilere, zamanında gerekli bilgi ve destek verilmiş midir? 

3- Zamanında kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle, sertifika alınamadığı için 
üreticilerin teşviklerden yararlanamadığı doğru mudur? Üreticilerin 
teşviklerden yararlanabilmesi için bir önlem alacak mısınız? 

4- Üreticilerin, Holstein cinsi ineklerin süt veriminin düşük, beslenme 
maliyetlerinin yüksek oluşu ile ilgili şikayetlerinden haberdar mısınız? Bu 
verim düşüklüğü ile ilgili bir inceleme yapılmış mıdır? Verimin düşük oluşunda 
bölgesel koşullar mı, gonel bir bilgi eksikliği mi etkili olmaktadır? Üreticilere, bu 
konuda gerekli bilgi desteği ve yardım yapılacak mıdır? 

5- Proje kapsamında, Türkiye genelinde kaç inek dağıtımı yapılmıştır? 
Benzer şikayetlerin geldiği başka iller ve bölgeler var mıdır? Şikayetler, 
yalnızca Karabük ile mi sınırlıdır? 

6- Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için Karabük Eskipazar İlçesi ile 
Türkiye genelinde ne gibi önlemler alınmış ya da alınacaktır? 

- 1 5 1 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayım Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Av.Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 

SORULAR : 

2005/8872 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren, "Hububat 
Üreticilerine Destekleme Pirimi Ödenmesine Dair Karar" ve Bakanlığınızın 
30.05.2005 tarihli ve 3025 sayılı yazısı üzerine 2005 yılında destekleme 
kapsamındaki hububat ürünleri (Buğday, Çeltik, Arpa, Mısır) destekleme tutarı 
kilogram 0.03-YTL'dir. 

2005 yılı ürünü olup da satışını 2006 yılında gerçekleştiren ve halen 
ürününü satacak olan çiftçilerimiz bu desteklemeden yararlanamamaktadır. 

2006 yılı yeni hububat ürünlerinin ülkemiz genelinde en erken 
15 Haziran 2006 tarihinde yetişeceği ve harmanın en erken bu tarihte 
gerçekleşeceği göz önüne alınarak; 

1- Şu anda 2005 yılı ürünü elinde olup, bu desteklemeden 
yararlanamayacak olan çiftçilerimizin (30 Mayıs 2006) tarihinden kısa olmamak 
üzere daha uzun bir tarihe kadar ürünlerinin satışını gerçekleştirip 
faturalandırdıkları takdirde, Kg'ma 0.03-YTL destekleme kapsamına alınarak bu 
desteklemeden yararlanmalarını düşünüyor musunuz.? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLfĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. s*\. 

'Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

1. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin,'Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde 
narenciye üretim miktarı ne kadardır? 

2. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde 
narenciye üretim miktarının, toplam meyve üretim miktarı içindeki payı ne 
kadardır? 

3. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde 
narenciye ekim alanlarının, toplam meyve ekim alanları içindeki payı oransal 
olarak ne kadardır? 

4. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde kaç 
çiftçimiz geçimini narenciye üretiminden temin etmektedir? 

5. İzmir,Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde 
üretilen narenciyenin ne kadarı iç piyasada tüketilmektedir? İlde üretilen narenciye 
ihraç edilmekte midir? İhraç edilmekte ise son 10 yıl baz alındığında ve yıllar 
itibariyle ihracat miktar ve bu ihracatın ekonomik değeri ne kadardır? 

6. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerimizde Son 
on yıl baz alındığında ve yıllar itibariyle birim başına üreticinin satış fiyatı ve yine 
aynı şekilde bir birim üretim için maliyet tutan ne kadardır? 

7. Bu yıl İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye 
illerimizde, narenciye üreticisi ürününü toplayamamış,! iç. ve dış piyasada satışını 
gerçekleştirememiştir. Bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu 
mağduriyeti, narenciye üreticisini destekleyerek gidermeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

0İ ^ u 
Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

1. Ülkemizde toplam narenciye üretim miktarı ne kadardır? 

2. Ülkemizde narenciye üretim miktarının, toplam meyve üretimimizdeki payı ne 
kadardır? 

3. Ülkemizde narenciye ekim alanlarının, toplam meyve ekim alanları içindeki payı 
oransal olarak ne kadardır? 

4. Ülkemizde kaç çiftçimiz geçimini narenciye üretiminden temin etmektedir? 

5. Üretilen narenciyenin ne kadarı iç piyasada tüketilmektedir? 

6. Narenciye ithal edilmekte midir? Ediliyorsa, son 10 yıl baz alındığında ve yıllar 
itibariyle ithalat miktarı ne kadardır? Bu ithalatın ekonomik değeri ne kadardır? 

7. Narenciye ihraç edilmekte midir? Ediliyorsa, son 10 yıl baz alındığında ve yıllar 
itibariyle ihraç miktarı ne kadardır? Bu ihracatın ekonomik değeri ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Son yıllarda narenciye üreticisi, gerek üretim maliyetleri gerekse satış fiyatları 
konusunda bir takım problemler yaşamaktadır. Yine devlet desteğinin kısıtlı olması, ihracat, 
pazarlama ve ürünün işlenmesi konularında da bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu nedenle; 

1. İhracat destekleme priminin miktarı ne kadardır? Bu miktarın yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

2. İhracat destekleme priminin azalması, peşin ödemelerden vazgeçilerek mahsup 
yoluna gidilmesi ve geç açıklanması narenciye üreticisi mağdur etmektedir. 
Narenciye üreticisinin içinde bulunduğu bu mağduriyetin giderilmesi için bir 
düzenleme yapılmakta mıdır? 

3. Narenciye üreticisi maliyetleri aşağı çekmek için kaliteli üretim yapmaktan 
vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Üreticinin kullandığı girdilerden Katma Değer 
Vergisinin ve özel Tüketim Vergilerinin azaltılması veya kaldırılması yönünde bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

4. Narenciye üretiminde kalıntı analizleri, yaprak ve toprak analizleri yapacak 
laboratuarlarının kurulması üretim ve ihracat açısından elzem bir konudur. Bu 
konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

5. Narenciye üreticisi, ürününü değerlendirmekte güçlük çekmektedir. Narenciyenin 
standardizasyonu, paketleme, konserve, meyve suyu ve konsantresi gibi işleme 
oranlarının artırılması noktasında bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

6. Narenciye, 4367 Sayılı Toptancı Halleri Yasası kapsamında pazarlanmaktadır. Bu 
yasa , daha çok ticari kayıttan geçirme kaygısı taşımakta ve üretici gerekli role 
sahip değildir. Narenciyenin, Toptancı Halleri Yasası kapsamından çıkarılması 
yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır? 

7. Narenciye üreticisinin sorunlarından biri de, talebin az,olması hususudur. İç 
piyasada ve diş pazarlarda talebi arttırmak için Kamu kaynakları kullanılarak 
tanıtım ve reklam çalışmaları yapmayı düşünüyor musunuz? 

8. Bu yıl ülkemizde, narenciye üreticisi ürününü toplayamamış, iç ve dış piyasada 
satışını gerçekleştirememiştir. Bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. 
Bu mağduriyeti, narenciye üreticisini destekleyerek gidermeyi düşünüyor 
musunuz? Düşünüyorsanız bu konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

- 1 5 5 -



TBMM B:85 6 .4 .2006 0 : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet MehdrfKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ/ 
Tekirdağ Milletvekili 

Yurt içinde 2005 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik 
üreticilerine, 2005 yılında Çiftçi Kayıt Sistcmi'nde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı 
olan gerçek ve tüzel kişilere, 2005/8872 sayılı "Hububat Üreticilerine Destekleme 
Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karan ile destekleme primi ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Çeşitli nedenlerle zamanında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıramayan gerçek 
ve tüzel kişilerin, 2005 yılı ürünleri için yaptıkları başvurular doğal olarak kabul 
edilmemektedir. Ancak bu durum mağduriyetlere yol açmaktadır. 

Gjrdi fiyatlarında yaşanan artışlar karşısında ürün fiyatlarının yerinde sayması 
sonucu, çok güç duruma düşen çiftçilerimize yeniden sahip çıkılması açısından; 

1- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmamakla birlikte ve Tarım Kredi 
kooperatifleri ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 
«ayısı ve olası ürün destek miktarları ne kadardır? 

2- Bu durumda olan üreticilere Tarımdan Yeniden Yapılandırma ve 
Destekleme Kurulunca, önceden de verildiği bilinen bir ek başvuru, süresinin 
tanınması düşünülebilir mi? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 

Prof. Dr. NevmGaye^ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkam'nm Kasım ayında "Büyükşehir Ankara" 

dergisinde açıkladığı üzere Esenboğa Yolu'nun her iki yanına dikilmek üzere yurtdışmdan 

ağaç getirtilmiştir. Ancak 17.02.2006 tarihli gazetelerden öğrenildiği kadarıyla Büyükşehir 

Belediyesi'nin ANFA Şirketi aracılığıyla İtalya'dan ithal ettiği bazı ağaçlarda hastalık 

çıkmıştır. 

1) Hastalıklı ağaçların hastalığının ciddiyet boyutu ve bulaşıcılık riski nedir? 

Bulaşma riski nasıl gerçekleşmektedir? Bu riske yönelik önlemler nelerdir? 

2) Risk taşıma ihtimaline rağmen bu ağaçlar neden halen ülkemiz sınırları 

içerisindedir? 

3) Bu ağaçlar nerede depolanmıştır? Şu anda nerededir? 

4) Gümrük mevzuatına göre bu ağaçların açık alanda bekletilme süresi nedir? Bahsi 

geçen ağaçlar ne kadardır bekletilmektedir? Mevzuata yönelik açık bir aykırılık 

yok mudur? Varsa, bir kamu kurumunun hukuka aykırı bu icraatının bir yaptırımı 

var mıdır? Varsa nedir? 

5) Ağaçlardaki hastalık ne zaman tespit edilmiştir? Bu zamana kadar neden herhangi 

bir önlem alınmamıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı' na 

ı ıvıenaı CKer iaraıın 

J/28.02.2 
ridunF.l 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
.2006 
BALOĞLU 

/// /Anta lya Milletvekili 

1- Bakanlığınız Müsteşarı Haşim Öğüt'ün sizin göreve başlamanızdan 
sonra, Bakanlık içinde bir tür tecrite uğradığı, alınan kararlardan haberdar 
edilmediği, yetkilerini kullanamaz duruma getirildiği haberleri doğru mudur? 

2- Müsteşar olarak verdiği talimatların kimi genel müdürler tarafından 
yerine getirilmediği, konunun size aktarılması üzerine ilgisiz kaldığınız savları 
gerçeği yansıtmakta mıdır? 

3- Bu haberler doğru ise; bu yönetim biçimini savunuyor musunuz? 
Doğru bulmuyorsanız, neden müdahale etmiyorsunuz? 
Neden müsteşarınız istifaya zorlanmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 
kadardır? 

2. Bu personellerin eğitim durumları nedir? 

3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

- 1 5 8 -



TBMM B: 85 6 .4 .2006 0 : 3 

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

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ım ın T a r ı m v e Köy işler i Bakan ı S a y ı n M e h m e t M e h d i E K E R 
ta ra f ından yazı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ın ı sayg ı la r ım la a r z e d e r i m . 0 1 . 0 3 . 2 0 0 6 

M e h m e t K Ü Ç Ü K A Ş I K 
B u r s a Mi l le tveki l i r s a Mi l le tveki l i ^ 

•* <3>çiCc»-»- — * 2 L * — • * - — 

Hüküme t l e r i n i z d ö n e m i n d e u y g u l a n a n ta r ım po l i t i ka la r ı ç i f tç i ler imiz i t ü k e n m e 
nok tas ına ge t i rm iş , öze l l i k le mıs ı r v e p a m u k üret ic i ler i b ü y ü k b i r kaos iç ine i t i lmişt ir . 

B u ç e r ç e v e d e ; 

S O R U L A R 

1. Ç i f tç i le r im iz i ser t i f ika l ı t o h u m ku l l an ımına ö z e n d i r m e k amac ıy l a u y g u l a m a y a 
k o y d u ğ u n u z d e s t e k l e m e l e r d e fa tu ra ib raz z o r u n l u l u ğ u s e b e b i y l e , t o h u m u n u vade l i 
a l ıp ö d e m e s i n i 2 0 0 6 y ı l ında y a p a n do lay ıs ıy la t o h u m fa tu ras ı d a 2 0 0 6 y ı l ına a i t o l an 
ç i f tç i le r im iz 2 0 0 5 yı l ı . d e s t e k l e m e l e r i n d e n y a r a r l a n a m a m a k t a d ı r ? B u d u r u m u n 
ç ö z ü m ü n e yöne l i k hang i tedb i r le r i a l m a y ı p lan l ı yo rsunuz ? 

2. D a h a ö n c e k i y ı l l a rdan e l i n d e ser t i f ika l ı t o h u m k a l m ı ş v e 2 0 0 5 y ı l ında b u 
t o h u m u ku l l anmış üre t ic i le r d e s t e k l e m e l e r d e n y a r a r l a n a b i l e c e k m id i r? Bu d u r u m d a 
o l a n üre t ic i le r in m a ğ d u r o l m a m a s ı i ç in ne ler y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

3. M a r m a r a bö lges i p a m u k h a s a t d ö n e m i n i n b i t m e s i n d e son ra kü t lü p a m u k 
üre t imi d e s t e k l e m e l e r i d ı ş ında bı rakı lmışt ı r . O y s a b ö l g e d e k i b i r çok p a m u k üret ic is i 
m u h t e m e l d e s t e ğ i g ö z ö n ü n e a l a r a k ü re t im yapmış t ı r . B ö y l e b i r . u y g u l a m a 
yapıimasının s e b e b i n e d i r ? Ç i f t ç i le r im iz in b u mağdu r i ye t l e r i n i n g ider i lmes i a m a c ı y l a 
Bö lgey i d e s t e k l e m e k a p s a m ı n a a lmay ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
T A R I M V E KÖYtŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 2 1 1 - { 2-Ş- 7 
Konu : Yazıl ı Soru önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

îlgi: 14 .03 .2006 tarihli v e KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.O.1O.00.O2-19233 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail K A M A C I ' y a ait 7 /12884 , İzmir 
Milletvekil i Muharrem T O P R A K ' a ait 7 /12885 , Antalya Mil letvekil i Feridun Fikret 
B A L O Ğ L U ' n a ait 7 /12886 , 7 /12893 , Samsun Milletvekili î lyas Sezai Ö N D E R ' e ait 7 /12887 , 
îzmir Milletvekil i Enver Ö K T E M ' e ait 7 /12888 , 7 /12889 , 7 /12890 , Tekirdağ Milletvekil i Enis 
T Ü T Ü N C Ü ' y e ait 7 / 1 2 8 9 1 , Adana Milletvekili N . Gaye E R B A T U R ' a ait 7 / 1 2 8 9 2 , Bursa 
Milletvekil i Kemal D E M İ R E L ' e ait 7 /12894 ve Bursa Mil letvekil i Mehmet K Ü Ç Ü K A Ş I K ' a 
ait 7 /12895 esas no lu yazıl ı soru önergelerine ilişkin Bakanl ığ ımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bi lgi lerinize arz ederim. 

Mehm et Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Oöriiş 7/ 12884, 7/ 12885, 7/ 12886, 7/7/ 12887, 
7/ 12888 , 7/ 12889 , 7/ 12890, 7/ 12891 , 7/ 12892 , 
7/ 12893 , 7/ 12894 , 7/ 12895, 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Esas No : 7/12884 

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Yılmaz EMRE'nin 
yerel basına yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de bulunan 472 balık türünden 50'si yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türkiye'nin sahip olduğu su kaynakları 
değerlendirilmesi gereken önemli ekonomik unsurlardır. Ancak, bu tür doğal kaynaklar 
üzerinde yapılan çalışmalar yetersiz olduğu için söz konusu tehlike, tehdit unsuru 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede; 

SORU 1) İlgili kaynakların daha iyi tanımlanması ve araştırılması için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAP 1) Su ürünleri kaynaklarımızın daha iyi tanımlanması için öncelikle bunlara ilişkin 
stok araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Stok araştırmaları ise büyük ölçüde kaynağa 
ihtiyaç duyulan, ortak işletilen stoklar için uluslararası işbirliğini gerektiren ve periyodik 
olarak sürdürülmesi gereken çalışmalardır. Bakanlığımızın bütçe imkânlan ölçüsünde 
araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımız 5 yılda bir kez olmak 
üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlann temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Araştırma 
Master Planı Revizyon toplantılan ile öncelikleri belirlemekte ve bu doğrultuda hazırlanan 
projeler ile çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede stokların belirlenmesi, kirlilik, 
yetiştiricilik, kaynak yönetimi gibi birçok konuda bütçe imkânlan ölçüsünde araştırma 
projeleri gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 2) Türkiye'de yaşayan balık türlerinin bir kısmının yok olma gibi ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıya kaldığı doğrumudur? 

CEVAP 2) Tüm dünyada nesli tehlike altında olan veya stoklan zarar görmüş türler 
mevcuttur. Bunlar uluslararası anlaşmalar ile korunmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz bu 
kapsamda korumaya alınan türlere ilişkin uluslararası düzenlemelere uymakta, ayrıca yapılan 
araştırmalar sonucu stoklarında azalma görüldüğü belirlenen türlere ilişkin koruma tedbirleri -
almaktadır. Türlerin neslinin tehlike altına girmesi veya stoklannda azalma olması kaçak 
avcılık, kirlilik, ekolojik ortamda meydana gelen değişiklikler gibi çeşitli nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

SORU 3) Eğer doğru ise, bu sorunun çözülmesi için ne yapılacaktır? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca nesli tehlike altında olan veya stoklan zarar görmüş türler 
öncelikli olmak üzere, su ürünleri kaynaklanınız için yapılan araştırma sonuçlanndan 
yararlanmak sureti ile çeşitli koruma tedbirleri alınmakta, bu kapsamda avcılığın tamamen 
yasaklanması ile zaman, boy, avlanma aracı bakımından sınırlamalar getirilmekte ve bu 
düzenlemeler sirküler şeklinde ilan edilmektedir. Getirilen düzenlemelere ilişkin kontroller ise 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Bakanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/12885 

Yazılı ve görsel basınımızda yer alan haberlere göre ŞAP hastalığının tekrar ülkemizde 
görüldüğü bilinmektedir. 

Bu nedenle, 

SORU 1) ŞAP hastalığı hangi yörelerimizde görüldü? Ege yöremizde de görülmüş müdür? 

SORU 2) ŞAP Virüsünün mutasyona uğrayarak değişiklik gösterdiği ve aşılamanın geç 
yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

SORU 3) Aşılama tarihi tespiti hakkında bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3) Ülke genelinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez büyükbaş 
hayvanlara kampanya tarzında şap aşısı yapılmaktadır. Olası hastalık çıkış durumlarında 
aşılama döneminin gelmesini beklemeksizin acil eylem planlan uygulanmakta, mihrak 
bölgesinde gerekli görülen tüm tedbirler alınmakta ve mihrakta bulunan duyarlı hayvanlar 
aşılanmaktadır. 

Şap hastalığı ülkemizde eradike edilmiş bir hastalık değildir. Hastalığın A ve O tipi uzun 
yıllardır ülkemizde mevcuttur. 2005 yılı sonlarmda sahada hastalığm seyrinde bir değişim 
fark edilmiş ve yapılan araştırma sonucu virüsün A tipinin uzun zaman ülkemizde 
görülmeyen A22 tipi olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine aşı üretiminde kullanılan suş 
değiştirilerek yeniden aşı üretilmiş ve öncelikle hastalığın görüldüğü bölgelerden başlamak 
üzere tüm yurda dağıtılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Önerge No : 7/12886 

Karabük'ün Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin, 
"Süt Sığırcılığı Projesi" kapsamında dağıtılan Holstein ırkı inekler ve teşvikler konusundaki 
şikayetleri kamuoyuna yansımıştır. 
Bu kapsamda; 

SORU 1) Süt Sığırcılığı Projesi Kapsamında, Eskipazar Büyükyayalar Köyü ve civarında kaç 
inek hangi yöntemle dağıtılmıştır? Üreticiler, inek başına ne kadar borçlandırılmıştır? 

CEVAP 1) Bakanlığımızın uygulamış olduğu Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında, Karabük 
ili Eskipazar ilçesi SS. Büyükyayalar köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyelerine toplam 
200 Baş (100 Aile x 2 Baş) saf ırk sertifikalı gebe düve dağıtılmış olup, 1 adet gebe düve 
maliyeti 2.300,00 YTL1 dir. Bu kapsamda yeni ahır yapan üyelerin almış olduğu 
desteklemeler toplamı (işletme binası, yeni ahır ve 2 baş canlı hayvan bedeli) karşılığında 
7.611 YTL borçlandırma yapılmış olup, tadilatlı ahır kredisinden yararlananlar için ise 
6.611 YTL borçlandırma yapılmıştır. 

SORU 2) Gebe olarak dağıtılan ineklerin, buzağılarına, "Saf Irk Süt Sığırcılığı Sertifikası" 
ve "küpe" verilmediği doğru mudur? Verilmemiş ise gerekçesi nedir? Bu konuda üreticilere, 
zamanında gerekli bilgi ve destek verilmiş midir? 

CEVAP 2) Bahsi geçen kooperatife verilmiş olan gebe düveler "Saf ırk sertifikasına" 
sahip hayvanlardır. Bunlardan doğan buzağılara, İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliğine başvurulması halinde sertifika alınabilmektedir. Bahsi geçen 
konular hakkında proje öncesi ve sonrasında İl Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim 
çalışmaları ile üyeler bilgilendirilmektedir. 

SORU 3) Zamanında kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle, sertifika alınamadığı için üreticilerin 
teşviklerden yararlanamadığı doğru mudur? Üreticilerin teşviklerden yararlanabilmesi için bir 
önlem alacak mısınız? 

CEVAP 3) Belirlenmiş yasal süreler içerisinde müracaat eden 26 yetiştiriciye 36 adet 
buzağı teşviki ödenmiş olup, ödeme yapılamayan 154 buzağı için ise üyelerin zamanında 
müracaat yapmamaları nedeniyle buzağı teşviki Ödemesi yapılamamıştır. Bahsi geçen konu 
Bakanlığımız denetim elemanlarınca halen tetkik edilmektedir. 

SORU 4) Üreticilerin, Holstein cinsi ineklerin süt veriminin düşük, beslenme maliyetlerinin 
yüksek oluşu ile ilgili şikayetlerinden haberdar mısınız? Bu verim düşüklüğü ile ilgili bir 
inceleme yapılmış mıdır? Verimin düşük oluşunda bölgesel koşullar mı, genel bir bilgi 
eksikliği mi etkili olmaktadır? Üreticilere, bu konuda gerekli bilgi desteği ve yardım 
yapılacak mıdır? 

CEVAP 4) Holstein ırkı sığırların ülkemiz şartlanndaki verim özellikleri belli olmakla 
birlikte Kooperatiflerimizde uygulanan projeler kapsamındaki Holstein ırkı sığırların 1. 
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laktasyondaki süt verimleri günlük 12-14 litre arasında değişmekte olup, hayvanın yaşı, 
bakım-besleme ve çevre faktörleri hayvanların verimleri üzerinde (Literatürlere göre bu 
oran %70 civarında olabilmektedir.) etkili olmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde uygulanan 
projeler kapsamında kooperatiflerin eğitimleri, tarımsal amaçlı kooperatiflerin 
kuruluşundan itibaren başlayarak uygulayacakları proje konusunda ve proje altyapıları için 
uygun olan konularda eğitimleri yapılmaktadır. 

SORU 5) Proje kapsamında, Türkiye genelinde kaç inek dağıtımı yapılmıştır? Benzer 
şikayetlerin geldiği başka iller ve bölgeler var mıdır? Şikayetler, yalnızca Karabük ile mi 
sınırlıdır? 

CEVAP 5) Bakanlığımız tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflere "Damızlık ve Süt 
Sığırcılığı Projeleri" kapsamında uygulanan projeler neticesinde 1990-2005 yılları arasında 
155.000 gebe düve dağıtılmıştır. 2000-2005 yıllan arasında uyguladığımız projeler 
içerisinde Teşvikler ve Sertifikalarla ilgili olarak 4 kooperatifimizden şikayet gelmiş olup, 
konu Bakanlığımız denetim elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde ilgililerin 
mağduriyetinin giderilmesi ile sonuçlanmıştır. 

SORU 6) Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için Karabük Eskipazar İlçesi ile Türkiye 
genelinde ne gibi önlemler alınmış ya da alınacaktır? 

CEVAP 6) Gerek İl Müdürlüklerimizin düzenli olarak yıllık eğitim faaliyetleri 
çerçevesinde gerekse kooperatiflerin talepleri doğrultusunda yılda iki defadan az olmamak 
üzere kooperatif üyelerinin eğitimleri yapılmaktadır. Ayrıca; Bakanlığımıza iletilen şikayet 
konuları da denetim elemanlarımızca mahalinde değerlendirilmektedir. 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 

Önerge No : 7/12887 

2005/8872 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren, "Hububat Üreticilerine 
Destekleme Pirimi ödenmesine Dair Karar" ve Bakanlığınızın 30.05.2005 tarihli ve 
3025 sayılı yazısı üzerine 2005 yılında destekleme kapsamındaki hububat ürünleri 
(Buğday, Çeltik, Arpa, Mısır) destekleme tutan kilogram 0.03-YTL'dir. 
2005 yılı ürünü olup da satışını 2006 yı l ında gerçekleş t i ren ve halen 
ürününü satacak olan çiftçilerimiz bu desteklemeden yararlanamamaktadır. 
2006 yılı yeni hububat ürünlerinin ülkemiz genelinde en erken 
15 Haziran 2006 tar ihinde yetişeceği ve harmanın en erken bu tarihte 
gerçekleşeceği göz önüne alınarak; 

SORU 1) Şu a n d a 2 0 0 5 yı l ı ü r ü n ü e l i n d e o l u p , bu d e s t e k l e m e d e n 
yararlanamayacak olan çiftçilerimizin (30 Mayıs 2006) tarihinden kısa olmamak 
üze re daha uzun bir t a r ihe kadar ü rün le r in in sat ış ını ge rçek leş t i r ip 
faturalandırdıklan takdirde, Kg'ma 0.03-YTL destekleme kapsamına alınarak bu 
desteklemeden yararlanmalarını düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) 2005 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik üreticilerine destekleme 
primi ödenmesi işlemleri, 2005/8872 ve 2005/9288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlan ve 
Bakanlığımız Tanmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanm Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü arasında imzalanan uygulama ve görev 
dağılımını içeren Protokol çerçevesinde yürütülmektedir. 

İlgili Bakanlar Kurulu kararlan ile söz konusu Protokol kapsamında, son müracaat tarihi 
31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak üreticilerden gelen yoğun istek üzerine, 
üretici mağduriyetlerinin giderilmesi için ürün satış faturalarının 31.12.2005 tarihli ve 
öncesi olmak kaydıyla, Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat tarihi bir defaya mahsus 
31.01.2006 tarihine kadar uzatılmış olup, tekrar bir süre uzatımına gidilmesi 
düşünülmemektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi 

Önerge No 

: Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

: 7/12888 

SORU 1) İzmir, Aydm, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde 
narenciye üretimi ne kadardır. 
SORU 2) İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde 
narenciye üretim miktarının, toplam meyve üretim miktarı içindeki payı ne kadardır 
SORU 3) izmir, Aydm, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde 
narenciye ekim alanlarının, toplam meyve ekim alanları içindeki payı oransal olarak ne 
kadardır. 

CEVAP i-2-3) 
1.2. ve 3. sorulara teşkil edecek cevaplar aşağıdaki Tablo'da verilmiştir. 

2C04 YILf TOPLAM MEYVE VE TURUNÇGH. İSTATİSTİKLERİ ve ORANLAR» 

Kaynak: TÜÎK 

SORU 4) İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde kaç 
çiftçimiz geçimini narenciye üretiminden temin etmektedir. 

CEVAP 4) Söz konusu illerdeki çiftçi sayısı aşağıdaki Tablo'da belirtilmektedir. 

il Adı 

ADANA 
ANTALYA 
AYDIN 
HATAY 
MERSİN 
İZMİR 
MUĞLA 
OSMANİYE 

[Çiftçi 
Sayısı 

4.239 
4.725 
4.485 
6.317 
6.333 
1.617 
3.697 

352 
Kaynak: 2005 yılı ÇKS kayıtlan 
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SORU 5) İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde 
üretilen narenciyenin ne kadarı iç piyasada tüketilmektedir? İlde üretilen narenciye ihraç 
edilmekte midir? İhraç edilmekte ise son 10 yıl baz alındığında ve yıllar itibari ile ihracat 
miktar ve bu ihracatın ekonomik değeri ne kadardır? 

CEVAP 5) 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

ihracat 
(Ton) 

392.893 
368.842 
270.031 
331.276 
544.505 

491.596 
630.067 
811.950 
637.493 
683.545 
848.317 

İhracat 

(1000 S) 

153.271 
159.040 
113.958 
158.010 
251.348 
173.064 
212.367 
257.940 
259.426 
298.326 
383.674 

KaynafcDTM 

Adı geçen 8 ilin 2004 yılmda narenciye üretimi toplam Türkiye üretiminin % 99' unu 
oluşturmaktadır. Bu da ihracı yapılan narenciyenin tamamına yakının bu illerden yapıldığını 
göstermektedir. 

SORU 6) İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve Osmaniye illerimizde son 
10 yıl baz alındığında ve yıllar itibariyle birim başına üreticinin satış fiyatı ve yine aynı 
şekilde bir birim üretim için maliyet tutan ne kadardır. 

CEVAP 6) Ortalama narenciye ürün satış fiyatları ve maliyetler aşağıdaki Tablo'da 
belirtilmektedir. 

ÜRÜNLER 

LİMON 

MANDARİN 

PORTAKAL 

ALTINTOP 

MALİYET/SATIŞ (TL/Kg) 
MALİYET (TL/Kg) 

SATIŞ FİYATI (TL/Kg) 

MALİYET (TL/Kg) 

SATIŞ FİYATI (TL/Kg) 

MALİYET (TL/Kg) 

SATIŞ FİYATI (TL/Kg) 

MALİYET (TL/Kg) 
SATIŞ FİYATI (TL/Kg) 

1995 
9.410 

17.500 

8.935 

17.667 

8.549 

15.700 

8.000 

17.500 

2000 
97.717 

197.500 

107.463 

170.000 

85.994 

147.000 

99.986 

137.500 

2004 
226.972 

385.000 

262.078 

408.572 

212.172 

340.000 

208.469 

555.333 

2005 
251.854 

300.000 

305.436 
442.857 

233.262 

360.000 

213.408 

450.000 
Kaynak: TKB İl Müdürlükleri 
Not: Verilen rakamlar, ortalama değerleri göstermektedir. 
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SORU 7) ) Bu yıl İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, ve 'Osmaniye 
illerimizde, narenciye üreticisi ürününü toplayamamış, iç ve dış piyasada satışını 
gerçekleştirmemiştir. Bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyeti, 
narenciye üreticisini destekleyerek gidermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu 
konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

C E V A P 7 Ülkemizde tarımsal üretimde yaşanan sorunların büyük bir bölümü ülkemiz 
çiftçilerinin örgütlenme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan ve 
üreticilerimizin ürün veya ürün grubu bazında örgütlenmelerini amaçlayan Üretici Birlikleri 
Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun ile üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar etkin 
görev yapacakları şekilde örgütlenmelerinin önü açılmıştır. 

Bu Yasanın uygulama, usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelik de 16 Ocak 2005 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu çerçevede bugüne kadar değişik ürün ve ürün grubunda 
toplam 175 adet üretici birliği kurulmuştur. Kurulan üretici birliklerinden 48 ' i meyve 
konusunda olup, bunlardan 5 adedi (Muğla, Antalya ve Adana'da 1 adet, Mersin'de 2 adet) 
turunçgiller konusunda faaliyet gösterecektir. Böylelikle, önümüzdeki dönemde talepler 
doğrultusunda hızlı bir şekilde üreticilerimizin üretimden pazarlamaya kadar etkin olarak 
faaliyet gösterecekleri şekilde örgütlenmeleri sağlanmış olacaktır. 

Bakanlığımızca 2005 yılında 16 ilde pilot olarak başlatılan ve bu yıl 81 ilimizde de 
uygulamaya konulacak olan "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi çerçevesinde, kırsal alanda 
yapılacak yatırımlara bu hedef çerçevesinde yeni destekler verilecektir. Proje kapsamında, 
meyve-sebze üretimi yapan üreticilerimizin kuracakları; soğuk hava deposu, işleme ve 
paketleme tesisi gibi tesislere 250.000 ABD dolarına kadar %50 oranında hibe desteği 
sağlanacaktır. 

Ayrıca, Kaymakamlık ve Köye Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılacak altyapı 
yatırımlarına da 300.000 ABD dolarına kadar %75 oranında hibe desteği sağlanacaktır. 

Bu amaçla 2006 yılında 16 pilot il için 30 milyon YTL, diğer illerimiz için 250 milyon YTL 
olmak üzere toplam 280 milyon YTL kaynak ayrılmıştır. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yine, Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ürünlerin işlenmesi ve 
depolanmasına yönelik olarak düşük faizli kredi desteği verilmektedir. 

2005 yılı Aralık ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde üreticilerimize 
düşük faizli tarımsal kredi kullanma imkanı getirilmiştir. Kararname kapsamında, organik 
t a n m Ürünü üreten ve tyi Tanm Uygulamaları kapsamında Üretim yapan çiftçilerimize 
tarımsal kredilere uygulanan cari faiz oranından %60, sertifikalı fidan üreten üreticilerimize 
% 5 0 indirimli olarak kredi verilmektedir. Sübvansiyonlu kredi uygulaması çerçevesinde 
çiftçilerimize azami 18 ay vadeli işletme ve 5 yıl vadeli yatırım kredisi kullanma imkanı 
sağlanmıştır. 

Son yıllarda AB ülkelerinde tüketiciler, klasik üretim yerine çevre dostu üretim teknikleri ile 
doğal veya doğala çok yakın ortamlarda yetiştirilmiş ürünleri talep etmeye başlamışlardır. Bu 
ürünlerin yetiştirme şekli de "iyi Tarım Uygulamaları" olarak adlandırılmıştır. 
Bakanlığımızca da İyi Tarım Uygulamaları konusunda çalışmalarına başlamış, 2004 yılı Eylül 
ayında tyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğini çıkarmıştır. Söz konusu Yönetmelik 2005 yılı 
Mayıs ayında revize edilmiştir. Daha sonra İyi Tarım Uygulamaları Teknik Komitesi 

oluşturulmuş ve bu komite bir Eylem Planı dahilinde çalışmalarına başlamıştır. Yürürlijge 
giren Yönetmelik çerçevesinde, ihraç ürünü olan yaş meyve sebze üretiminde önde gelen 
illerde teknik eleman, üreticiler ve özel sektöre yönelik eğitim ve yayım çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Tarımsal ürün ihracatının teşvik edilmesi ve artırılması için iç ve dış pazar talepleri göz 
önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla; Doğrudan 
Gelir Desteği, Mazot Desteği, Kimyevi Gübre Desteği, Düşük Faizli Kredi Desteği gibi 
destekler verilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Önerge No : 7/12889 
SORU 1) Ülkemizde toplam narenciye üretim miktarı ne kadardır? 
CEVAP 1) 2004 yılı narenciye üretimi 2.707.500 ton'dur. 2005 yılı bitkisel üretim miktarları 
henüz kesinleşmemiştir. 
SORU 2) Ülkemizde narenciye üretim miktarının, toplam meyve üretimindeki payı ne 
kadardır? 
CEVAP 2) 2004 yılı verilerine göre, ülkemizdeki narenciye üretimi toplam meyve üretiminin 
yaklaşık % 21'ini oluşturmaktadır. 
SORU 3) Ülkemizdeki narenciye ekim alanlarının, toplam meyve ekim alanları içindeki payı 
oransal olarak ne kadardır? 
CEVAP 3) 2004 yılı narenciye alam 110.495 hektar, toplam Türkiye meyve alam 2.722.000 
hektardır. Narenciye dikili alanları, toplam meyve alanlarının yaklaşık % 4'ünü 
oluşturmaktadır. Söz konusu narenciye alanları, kapama bahçe alanlarıdır. 

SORU 4) Ülkemizde kaç çiftçimiz geçimini narenciye üretiminden temin etmektedir? 
CEVAP 4) 2005 yılı ÇKS kayıtlarına göre ülke genelinde 25.432 çiftçimiz narenciye üretimi 
yapmaktadır. 

SORU 5) Üretilen narenciyenin ne kadarı iç piyasada tüketilmektedir? 
CEVAP 5) 2004 yılı verilerine göre üretilen narenciyenin yaklaşık 2 milyon tonu iç piyasada 
tüketilmiştir. 

SORU 6) Narenciye ithal edilmektemidir? Ediliyorsa, son 10 yıl baz almdığmda ve yıllar 
itibariyle ithal miktarı ne kadardır? Bu ithalatın ekonomik değeri ne kadardır? 

SORU 7) Narenciye ihraç edilmektemidir? Ediliyorsa, son 10 yıl baz alındığında ve yıllar 
itibariyle ihraç miktarı ne kadardır? Bu ihracatın ekonomik değeri ne kadardır? 

CEVAP 6-7) 
Son 10 yıl itibariyle narenciye ihracatı ve ithalatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

İhracat 
(Ton) 

392.893 
368.842 
270.031 
331.276 
544.505 
491.596 
630.067 
811.950 
637.493 
683.545 
848.318 

İhracat 
(1000$) 

153.271 
159.040 
113.958 
158.010 
251.348 
173.064 
212.367 
257.940 
259.426 
298.326 
383.674 

İthalat 
(Ton) 

38.358 
24.879 
3.893 
1.145 
139 
73 

2.132 
57.426 
59.667 
45.384 
69.000 

İthalat 
(1000 S) 

4.405 
4.383 
1.113 
132 
51 
28 
212 

6.813 
9.043 
8.859 
14.522 

Kaynak: DTM 
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YAZILI SORU ÖNERGESÎ 

Önerge Sahibi : Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/12890 

Son yıllarda narenciye üreticisi, gerek üretim maliyetleri gerekse satış fiyatları konusunda bir 
takım problemler yaşamaktadır. Yine devlet desteğinin tasıtlı olması, ihracat, pazarlama ve 
ürünün işlenmesi konularında da bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle; 

SORU 1) İhracat destekleme priminin miktarı ne kadardır? Bu miktarın yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

SORU 2) İhracat destekleme priminin azalması, peşin ödemelerden vazgeçilerek mahsup 
yoluna gidilmesi ve geç açıklanması narenciye üreticisi mağdur etmektedir. Narenciye 
üreticisinin içinde bulunduğu bu mağduriyetin giderilmesi için bir düzenleme yapılmakta 
mıdır? 

CEVAP 1-2) Tarımsal Ürün ihracatının teşvik edilmesi ve artırılması için iç ve dış pazar 
talepleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

SORU 3) Narenciye üreticisi maliyetleri aşağı çekmek için kaliteli üretim yapmaktan 
vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Üreticinin kullandığı girdilerden Katma Değer Vergisinin 
ve özel Tüketim Vergilerinin azaltılması veya kaldınlması yönünde bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca, tarımsal üretimde kullanılan girdilerde uygulanan Katma Değer 
Vergisi (KDV) oranlarınm indirilmesi için zaman zaman Maliye Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla; Doğrudan 
Gelir Desteği, Mazot Desteği, Kimyevi Gübre Desteği, Düşük Faizli Kredi Desteği gibi 
destekler verilmektedir. 

SORU 4) Narenciye üretiminde kalıntı analizleri, yaprak ve toprak analizleri yapacak 
laboratuarlarının kurulması üretim ve ihracat açısından elzem bir konudur. Bu konuda bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 4) Turunçgillerde özellikle; ıslah, kalite, yeni çeşit geliştirme, seleksiyon, 
hastalıklara dayanıklılık ve zirai mücadele gibi konularda Bakanlığımıza bağlı değişik 
araştırma enstitülerinde bugüne kadar 60 adet araştırma çalışması yapılmıştır. Halihazırda 
Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde turunçgiller ile ilgili 12 adet araştırma projesi 
yürütülmektedir. 

Turunçgillerde üretim ve kalitenin artırılması amacıyla, 11 Müdürlüklerimizce çiftçilerimize 
yetiştirme teknikleri, zirai mücadele, biyolojik mücadele ve gübreleme konularında eğitim ve 
yayım çalışmaları yapılmaktadır. 
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îl Müdürlüklerimiz özellikle tavsiye dışı fazla ilaç kullanunını engellemeye yönelik 
çalışmalar yapmakta, gerektiği kadar ve doğru ilaçlama yapılmasını sağlim/aya 
çalışmaktadırlar. Narenciyedeki doğal dengeyi koruyucu biyolojik ve entegre mücattelfe 
üreticilere tavsiye edilmekte ve bu konularda kendilerine bilgiler verilmektedir. Narenciyede 
üreticilere ilçeler bazında faydalı böcekler (predator ve parazit) dağıtılmaktadır. Gerekli 
görüldüğünde üreticiden alınan yaprak ve toprak örnekleri ilgili Laboratuarlara gönderilmekte 
ve sonuçlar değerlendirilmektedir. 

Bakanlığımızca, "İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi" Projesi çerçevesinde veteriner ve 
zirai ilaçların etkin bir şekilde kontrollerinin yapılması, ilaçların hayvansal ve bitkisel 
materyallerdeki kalıntılarının izlenmesi, ilaç kalıntılarının dış ticaretimiz yönünden etkilerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalar 2005 yılında sürdürülmüştür. Söz konusu çalışmalar 2006 
yılında da devam etmektedir. 

Yine Bakanlığımızca kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde etmek için entegre 
zirai mücadele çalışmaları 1998 yılından beri 28 değişik meyve ve sebze ürününde 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yüz binlerce dekar alanda yetiştirilen birçok 
üründe ilaçlama sayısı önemli ölçüde azalmış ve ürün kalitesi artmıştır. 

Son yıllarda AB ülkelerinde tüketiciler, klasik üretim yerine çevre dostu üretim teknikleri ile 
doğal veya doğala çok yakın ortamlarda yetiştirilmiş ürünleri talep etmeye başlamışlardır. Bu 
ürünlerin yetiştirme şekli de "İyi Tarım Uygulamaları" olarak adlandırılmıştır. 
Bakanlığımızca da İyi Tarım Uygulamaları konusunda çalışmalara başlamış, 2004 yılı Eylül 
ayında İyi Tanm Uygulamaları Yönetmeliğini çıkarmıştır. Söz konusu Yönetmelik 2005 yılı 
Mayıs ayında revize edilmiştir. Daha sonra İyi Tanm Uygulamaları Teknik Komitesi 
oluşturulmuş ve bu komite bir Eylem Planı dahilinde çalışmalarına başlamıştır. Yürürlüğe 
giren Yönetmelik çerçevesinde, ihraç ürünü olan yaş meyve sebze üretiminde önde gelen 
illerde teknik eleman, üreticiler ve özel sektöre yönelik eğitim ve yayım çalışmalarına 
başlanmıştır. 

SORU S) Narenciye üreticisi, ürününü değerlendirmekte güçlük çekmektedir. Narenciyenin 
standardizasyonu, paketleme, konserve, meyve suyu ve konsantresi gibi işleme oranlarının 
artırılması noktasında bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5) Üretimin artması; pazar, örgütlenme gibi hiç el atılmayan kronikleşmiş sorunları 
su yüzüne çıkartmış, arzın fazla olması nedeni ile çiftçi memnuniyetsizliği gündeme gelmiştir. 
Bu nedenlerle Bakanlığımızca, 2006 yılından itibaren verilmeye başlanacak işleme, 
ambalajlama ve pazarlama destekleri büyük önem taşımaktadır. 

Bakanlığımızca 2005 yılında 16 ilde pilot olarak başlatılan ve bu yıl 81 ilimizde.de 
uygulamaya konulacak olan "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi çerçevesinde, kırsal alanda 
yapılacak yatırımlara bu hedef çerçevesinde yeni destekler verilecektir. Proje kapsamında, 
meyve-sebze üretimi yapan üreticilerimizin kuracakları; soğuk hava deposu, işleme ve 
paketleme tesisi gibi tesislere 250.000 ABD dolarına kadar %50 oranında hibe desteği 
sağlanacaktır. 

Ayrıca, Kaymakamlık ve Köye Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılacak altyapı 
yatırımlarına da 300.000 ABD dolarına kadar %75 oranında hibe desteği sağlanacaktır. 

Bu amaçla 2006 yılında 16 pilot il için 30 milyon YTL, diğer illerimiz için 250 milyon YTL 
olmak üzere toplam 280 milyon YTL kaynak ayrılmıştır. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu Karan 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Yine, bakanlığımıza bağlı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ürünlerin işlenme^ ve 
depolanmasına yönelik olarak düşük faizli kredi desteği verilmektedir. 

SORU 6) Narenciye, 4367 Sayılı Toptancı Halleri Yasası kapsamında pazarlanmaktadır. Bu 
yasa, daha çok ticari kayıttan geçirme kaygısı taşımakta ve üretici gerekli role sahip değildir. 
Narenciyenin, Toptancı Halleri Yasası kapsamından çıkarılması yönünde bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 6) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hal Yasası ile ilgili yeni bir çalışma başlatmıştır. 
Taslak üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu gelişmeler ile birlikte Hal Yasasının 
aksayan diğer noktalan da üretici lehine değişecektir. 

Aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığmca, 10 Şubat 2006 -15 Mart 2006 tarihleri arasında 
narenciye ürünlerinin hallere girmeden satılabilmesi konusunda Genelge yayımlanmıştır. 

SORU 7) Narenciye üreticisinin sorunlanndan biri de, talebin az olması hususudur. İç 
piyasada ve dış pazarlarda talebi arttırmak için Kamu kaynaklan kullanılarak tanıtım ve 
reklam çahşmalan yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 7) İhracatın geliştirilmesi amacıyla Dış ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme 
Etüd Merkezi tarafından ürün bazında, gerekli tanıtım ve reklam çahşmalan yapılmaktadır. 

SORU 8) Bu yıl ülkemizde, narenciye üreticisi ürününü toplayamamış, iç ve dış piyasada 
satışını gerçekleştirememiştir. Bu nedenle büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu 
mağduriyeti, narenciye üreticisini destekleyerek gidermeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 8) Ülkemizde tanmsal üretimde yaşanan sorunlann büyük bir bölümü ülkemiz 
çiftçilerinin örgütlenme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan ve 
üreticilerimizin ürün veya ürün grubu bazında örgütlenmelerini amaçlayan Üretici Birlikleri 
Kanunu çıkanlmıştır. Söz konusu Kanun ile üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar etkin 
görev yapacaklan şekilde örgütlenmelerinin önü açılmıştır. 

Bu Yasanın uygulama, usul ve esaslannı belirleyen Yönetmelik de 16 Ocak 2005 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu çerçevede bugüne kadar değişik ürün ve ürün grubunda 
toplam 175 adet üretici birliği kurulmuştur. Kurulan üretici birliklerinden 48'i meyve 
konusunda olup, bunlardan 5 adedi (Muğla, Antalya ve Adana'da 1 adet, Mersin'de 2 adet) 
turunçgiller konusunda faaliyet gösterecektir. Böylelikle, önümüzdeki dönemde talepler 
doğrultusunda hızlı bir şekilde üreticilerimizin üretimden pazarlamaya kadar etkin olarak 
faaliyet gösterecekleri şekilde örgütlenmeleri sağlanmış olacaktır. 

2005 yılı Aralık ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde üreticilerimize 
düşük faizli tanmsal kredi kullanma imkanı getirilmiştir. Kararname kapsamında, organik 
tanm ürünü üreten ve İyi Tanm Uygulamalan kapsamında üretim yapan. çiftçilerimize 
tanmsal kredilere uygulanan cari faiz oranından %60, sertifikalı fidan üreten üreticilerimize 
%50 indirimli olarak kredi verilmektedir. Sübvansiyonlu kredi uygulaması çerçevesinde 
çiftçilerimize azami 18 ay vadeli işletme ve 5 yıl vadeli yatınm kredisi kullanma imkanı 
sağlanmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

Önerge No : 7/12891 

SORU 1) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmamakla birlikte ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile Îl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sayısı ve olası ürün 
destek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 1). 2005 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik üreticilerine destekleme 
primi ödenmesi işlemleri, 2005/8872 ve 2005/9288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlan ve 
Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanm Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü arasında imzalanan uygulama ve görev 
dağılımını içeren Protokol çerçevesinde yürütülmektedir. 

2005/9288 sayılı Bakanlar Kurulu Karanmn 3. maddesinde, "Destekleme priminden, kamu 
tüzel kişileri hariç, 2005 yılında Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) özlük, ürün ve arazi bilgileri 
kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler ile çiftçiler yararlanır." denilmektedir. Dolayısıyla Çiftçi 
Kayıt Sistemine kayıtlı olmayıp ta destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerle 
ait bir istatistikî bilgi tutulmamıştır. 

SORU 2) Bu durumda olan üreticilere Tanmda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme 
Kurulunca, önceden de verildiği bilinen bir ek başvuru süresinin tanınması düşünülebilir mi? 

CEVAP 2) İlgili Bakanlar Kurulu kararlan kapsammda, 2005 yılı Çiftçi Kayıt Sitemine 
kayıtlı olmayan üreticilerle ilgili bir destekleme ödemesi mümkün görülmemektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Önerge No : 7/12892 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kasım aymda "Büyükşehir Ankara" dergisinde 
açıkladığı üzere Esenboğa Yolu'nun her iki yanma dikilmek üzere yurtdışından ağaç 
getirtilmiştir. Ancak 17.02.2006 tarihli gazetelerden öğrenildiği kadanyla Büyükşehir 
Belediyesinin ANFA Şirketi aracılığıyla italya'dan ithal ettiği bazı ağaçlarda hastalık 
çıkmıştır. 

SORU 1) Hastalıklı ağaçların hastalığının ciddiyet boyutu ve bulaşıcılık riski nedir? 
Bulaşma riski nasıl gerçekleşmektedir? Bu riske yönelik önlemler nelerdir? 

SORU 2) Risk taşıma ihtimaline rağmen bu ağaçlar neden halen ülkemiz sınırlan 
içerisindedir? 
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SORU 3) Bu ağaçlar nerede depolanmıştır? Şu anda nerededir? 

SORU 4) Gümrük mevzuatına göre bu ağaçların açık alanda bekletilme süresi nedir? Bahsi 
geçen ağaçlar ne kadardır bekletilmektedir? Mevzuata yönelik açık bir aykırılık yok mudur? 
Varsa, bir kamu kurumunun hukuka aykırı bu icraatımn bir yaptırımı var mıdır? Varsa nedir? 

SORU 5) Ağaçlardaki hastalık ne zaman tespit edilmiştir? Bu zamana kadar neden herhangi 
bir önlem alınmamıştır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Anfa Ankara 
Altınpark İşletmesi Limitet Şirketince 22.09.2005 tarih ve 160 sayılı permi ile İtalya'dan 
değişik tarihlerde fidan (dış mekan süs bitkisi) ithal edilmesi istenmiştir. İthal edilmek istenen 
fidanların yapılan analizleri sonucu karantina açısından temiz çıkanların yurda girişine izin 
verilmiştir. Ancak, bugüne kadar italya'dan ithal edilmek istenen fidanlardan 744 adedinde 
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yapılan karantina 
kontrollerinde 6 Temmuz 2003 tarih ve 25160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zirai 
Karantina Yönetmeliğinin EK I-A "Türkiye'de Varlığı Bilinmeyen ve ithale Mani Teşkil 
Eden Zararlı Organizmalar" bölümündeki listede yer alan "Xiphinema americanum" 
nematodu bulunması nedeniyle, ülkemize girişine izin verilmeyerek mevzuatımız gereği 
İtalya'ya iade edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, 25.01.2006 tarihinde İtalya'dan gelen heyete, Bakanlığımız 
uzmanlarınca mevzuatımız ve analiz metotlarını içeren gerekli bilgiler verilmiştir. 

YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Önerge No : 7/12893 

SORU 1) Bakanlığınız Müsteşarı Haşim Öğüt'ün sizin göreve başlamanızdan sonra, Bakanlık 
içinde bir tür tecrite uğradığı, alınan kararlardan haberdar edilmediği, yetkilerini kullanamaz 
duruma getirildiği haberleri doğru mudur? 

SORU 2) Müsteşar olarak verdiği talimatların kimi genel müdürler tarafından yerine 
getirilmediği, konunun size aktanlması üzerine ilgisiz kaldığınız savlan gerçeği yansıtmakta 
mıdır? 

SORU 3) Bu haberler doğru ise; bu yönetim biçimini savunuyor musunuz? Doğru 
bulmuyorsanız, neden müdahale etmiyorsunuz? Neden müsteşarınız istifaya zorlanmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Saym Haşim ÖĞÜT deneyimli, bilgili ve son derece düzgün bir kişiliğe 
sahip Bakanlığımıza değişik kademelerde uzun süre hizmet vermiş bir bürokrat olup, 
müsteşarlık görevinden sağlık sorunlan nedeniyle aynlmıştır. Önergede bahsi geçen Sayın 
Haşim ÖĞÜT ile ilgili iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge sahibi Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Önerge No : 7/12894 

SORU 1) Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 
kadardır? 
CEVAP 1) Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi, Bedensel ve Zihinsel Engelli 
olarak Merkez Teşkilatında 8, Taşra Teşkilatında 74 personel ve yine 4857 Sayılı İş 
Kanununa tabi İşçi Statüsünde 456 Personel olmak üzere toplam 538 personel istihdam 
edilmektedir. 
SORU 2) Bu personellerin eğitim durumları nedir ? 
CEVAP 2) 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Bedensel ve Zihinsel Engelli Personelden 
18' i İlköğretim mezunu, 64'ü ise ortaöğretim.ve yüksek okul mezunudur. 4857 sayılı İş 
Kanununa tabi olarak İşçi Statüsünde çalışan Bedensel ve Zihinsel engelli Personelden 
260' ı İlköğretim mezunu, 196'sı da Ortaöğretim ve Yüksek Okul mezunudur. 
SORU 3) Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir görevleri nedir? 
SORU 4) Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştınlması yönünde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 
CEVAP 3-4) 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Bedensel ve Zihinsel Engelli 82 
Personelin görev yaptıkları birimler ve görevleri aşağıda belirtilmiş olup; 4857 sayılı İş 
Kanununa tabi İşçi Statüsündeki Bedensel ve Zihinsel Engelli 456 Personel ise, 
Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatlarımızın il, ilçe müdürlüklerinde 
ve il müdürlüklerine bağlı kuruluş müdürlüklerinde özürlerine göre yapabilecekleri 
işlerde çalıştırılmaktadırlar. 

UNVANI 
İl Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Ayniyat Saymanı 
Şef 
Memur 
Ambar Memuru 
Santral Memuru 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama Kont.işit. 
Daktilograf 
Şoför 
Mühendis 
Tekniker 
Teknisyen 
Veteriner Hekim 
Vet. Sağlık Teknisyeni 
Laborant 
Hizmetli 
Teknisyen Yardımcısı 
TOPLAM 

MERKEZ TEŞKİLATI 

1 

2 

1 
1 
1 

1 

1 

8 

TAŞRA TEŞKİLATI 
1 
1 
1 
7 
12 
7 

5 
2 
8 
2 
15 
1 
1 
2 
6 
3 
74 

TOPLAM 
1 
2 
1 
9 
12 
7 
1 
1 
1 
5 
2 
8 
2 
16 
1 
1 
2 
7 
3 
82 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi :Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
Bursa Milletvekili 

Önerge No :7/12895 

SORU 1) Çiftçilerimizi sertifikalı tohum kullanımına özendirmek amacıyla uygulamaya 
koyduğunuz desteklemelerde fatura ibraz zorunluluğu sebebiyle, tohumunu vadeli alıp 
ödemesini 2006 yılında yapan dolayısıyla tohum faturası da 2006 yılına ait olan 
çiftçilerimiz 2005 yılı desteklemelerinden yararlanamamaktadır? Bu durumun 
çözümüne yönelik hangi tedbirleri almayı planlıyorsunuz ? 

CEVAP 2) 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, 
Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2006/7) 12.02.2006 
tarih ve 26078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
İlgili Uygulama Tebliğinde Kanola ve Dane Mısır desteklemelerinde sertifikalı 
tohumluk kullanma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili tebliğ değişikliği Resmi 
Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa iletilmiştir. Kütlü pamuk, yağlık 
ayçiçeği ve soya fasulyesinde sertifikalı tohumluk kullanma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

SORU 2) Daha önceki yıllardan elinde sertifikalı tohum kalmış ve 2005 yılında bu 
tohumu kullanmış üreticiler desteklemelerden yararlanabilecek midir? Bu durumda 
olan üreticilerin mağdur olmaması için neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2) İlgili Tebliğin 6. maddesinin d bendi kapsamında sertifikalı 
tohumluk faturasının 2005 yılına ait olma zorunluluğu bulunmasından dolayı, daha 
önceki yıllara ait sertifikalı tohumluk faturası olan üreticiler kütlü pamuk/soya 
fasulyesinin sertifikasız üretimi üzerinden faydalanacaktır. 

SORU 3) Marmara bölgesi pamuk hasat döneminin bitmesinden sonra kütlü pamuk 
üretimi desteklemeleri dışında bırakılmıştır. Oysa bölgedeki birçok pamuk üreticisi 
muhtemel desteği göz önüne alarak üretim yapmıştır. Böyle bir uygulama 
yapılmasının sebebi nedir? Çiftçilerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 
Bölgeyi destekleme kapsamına almayı düşünüyor musunuz ? 

CEVAP 3) Marmara Bölgesi kütlü pamuk üreticilerinin desteklemeden 
faydalanması ile ilgili tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere 
Başbakanlığa iletilmiştir. 
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23.- İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'mn, özürlü personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/13119) 

22.02.2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Milcisi Başkanı Sayın Bülent ARINÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Lokman AYVA 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR 

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur kadrosunda çalışmakta olan kaç personel 
vardır? Bunların kaç tanesi özürlüdür? 

2) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeli olarak çalışmakta olan kaç personel 
vardır? Bunların kaç tanesi özürlüdür? 
3) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işçi statüsünde çalışmakta olan kaç tane personel 

vardır? Bunların kaçı özürlüdür? 
4) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçici işçi statüsünde çalışmakta olan kaç tane 

personel vardır? Bunların kaçı özürlüdür? 
5) Bilindiği gibi kamu kurumlarının memur sayısının %3'ü ve işçi sayısının %4'ü 

oranında özürlü personel çalıştırmakla yükümlüdür. Yasaları yapan kamu kurumu olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yükümlüğü yerine getirmemesinin nedenleri 
nedir? 

6) Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliler hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

K A N . K A R . M D . 0 5 Nisan 2006 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13119-19824/50230 

Konu: 

Sayın Lokman AYVA 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 15/3/2006 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Özürlü personele ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorulannız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

Ek: Soru cevabı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2 .- Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan toplam personel sayısı ve 
Özürlü personel sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstihdam Edilen Personel 

Çalışma Statüsü 

Devlet Memuru (657 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin A Fıkrasına Göre) 
Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin B Fıkrasına Göre) 
Geçici Personel (657 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin C Fıkrasına Göre) 

Toplam 

Çalışan 
Personel 

Sayısı 

2581 

123 

996 

3700 

Çalışan Özürlü 
Personel Sayısı 

19 

-

24 

43 

Cevap 3,4.- Türkiye Büyük Millet Meclisinde işçi ve geçici işçi statüsünde personel 
istihdam edilmemektedir. 

Cevap 5,6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlukları, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda istisnai memurluklar olarak belirlenmiş olup, istisnai memurluklara 
Kanunun atanma ve sınavlara ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 
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Türkiye Cumhuriyeti ie Güney Afrika Cumhuriyeti Amanda Geir ÜzamdmAfcnanVa^erde Çifte Ver^endim^Önfcme ve Vag 

KaçakyıtğnaEngdOtmaAıüaşmasıımOnayla^^ 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina 
Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine 

Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 1084) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

17.27 
1013 
550 
239 

0 
0 
3 

242 
4 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 20.51 
: 1084 
: 550 
: 199 

0 
: 0 
: 2 
: 201 

4 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin Börü 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
B alandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. ismet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 1013 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1084 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tu 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 
Erdem 
Gedikli 
tpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
tsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1013 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1084 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

. Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çarıkın 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükasık 
Orhan 
özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazale ı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Riza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Mehmet Kemal 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

S.S. 1013 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1084 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
F.rzinr.an 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 

Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatav 
Hatay 

Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 

Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 

Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 

Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloelu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
özdoğan 
özvı lmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 

Yücesan 
Abuşoğlu 
Ak taş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 

Işık 
Tatlı 
Temür 

Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 

Cay 
Durgun 
Eraslan 
Erein 
Geçen 
Şovdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bileic 
Coşkuner 
Mumcu 

ö z e l 
Benli 
Bulut 

Adı 

M. Necati 

Zülfü 
Şemsettin 
Abdulbaki 

Talip 
T.»vhiH 

Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 

Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürsad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 

Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zühevir 
tnal 

Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 

Recep 
Saffet 
Ersoy 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 

CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 

AK Parti 
AK Parti 
SHP 

S.S. 1013 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadt 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1084 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
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Katılmadı 
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Katılmadı 
Kabul 
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tu 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Kars lı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 

Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
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AK Parti 
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AK Parti 
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AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
Bağımsız 
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İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kavseri 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Ozpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamavlıeil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntas 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekelioglu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitas 
Eskiyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
B inal i 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
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AK Parti 
CHP 
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CHP 
CHP 
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CHP 
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CHP 
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AK Parti 
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AK Parti 
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Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konva 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
S irmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 
Annç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
tzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 1013 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Katılmadı 
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Katılmadı 
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Katılmadı 
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Katılmadı 
Kabul 
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Katılmadı 
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Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1084 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

. Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

' Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Katılmadı 
Kabul 
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Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarva 
Sakarva 
Sakarva 
Sakarya 
Sakarva 
Sakarva 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Tascı 
Türkmen 
Uvsal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 

Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlvas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
tlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
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Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 1084 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

- Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoelu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
Izol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 

öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ereun 
Orhan Ziva 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
tlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1013 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1084 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

. Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zoneuldak 
Aksarav 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
înal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artan taş 
înce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı ibrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1013 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1084 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

85 İNCİ BİRLEŞİM 
6 NİSAN 2006 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

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 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 6.4.2006 Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını 

sürdürmesinin; Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 4.4.2006 tarihli 83 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun; 11.4.2006 Salı ve 12.4.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soru

lar ile diğer denetim konularının görüşülmemesinin, 11.4.2006 Salı günkü birleşiminde Gündemin 
Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alan 1061 sıra sayılı raporun görüşmelerinin ardın
dan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin; 

Genel Kurulun; 11.4.2006 Salı günü 15.00-22.00, 12.4.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 
13.4.2006 Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; Genel 
Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 5.4.2006 tarihli 84 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * (10/41,170,177, 263, 295) Esas Numaralı 
6.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

6.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 
* İçişleri Komisyonu 

6.4.2006 Perşembe - Saat: 13.00 * (10/322, 323, 324) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 6.4.2006 Perşembe - Saat: 16.00 
6.4.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
85 İNCİ BİRLEŞİM 6 NİSAN 2006 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCfcfe 
5$? 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 Milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket 
Orhan ve 30 Milletvekilinin; Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz 
Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla 
Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca birer Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/16, 262), 
(S. Sayısı: 1061) (Dağıtma tarihi: 5/4/2006) (Görüşme günü: 11/4/2006) 

03 - SEÇIM 

>Cbe 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCtk 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

aCfck 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli 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) 

4. 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) 

5. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

6. X - Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (Dağıtma tarihi: 10.3.2006) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1099) (S. Sayısı: 1013) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

8. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

9. - 23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1180) (S. Sayısı: 1136) (Dağıtma tarihi: 30.3.2006) 

10. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

11. - Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti 
Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve 
Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1112) (S. Sayısı: 1084) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

13. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1098) (S. Sayısı: 1122) (Dağıtma tarihi: 
21.3.2006) 

14. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

- 4 - 85 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

16. X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

19. X - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (Dağıtma tarihi: 6.3.2006) 

20. - 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) 

21. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

22. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 
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28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

_ 6 - 85 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 
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54. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

55. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

56. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

58. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

59. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 
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69. - 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) 

70. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

71. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

72. - 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) (*) 

73. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

79. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 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) 

87. - 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) 

88. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

89. - 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) 

90. - 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) 

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 (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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 (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101.- 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) 

102.- 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) 
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103. - 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) 

104. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - 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) 

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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - 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) 

109.- 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- 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) 

112. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113.- 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) 

114. - 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) 

115.- 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) 

116.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun 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 (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

123. - 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) 

124. - 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) 

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 (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - 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) 

127. - 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) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - 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) 

131. - 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) 
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132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

140. - 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) 
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141. - 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) 

142. - 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) 

143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

151. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158. - 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) 

159.- 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) 

160. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'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 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) 

161.- 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) 

162. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - 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) 

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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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 
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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) 

170. - 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) 

171. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

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 
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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) 

179. - 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) 

180. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - Erzurum Milletvekili 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

198.- 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) 

199.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

201.- 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) 

202. - 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) 

203. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

204. - 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) 

205. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. - 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) 
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207. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 

211.- 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) 

212.- 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) 

213. - 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) 

214.- 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) 

215. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'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) 

216.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) 
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217. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. 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) 

221. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

222. - Sıtma ve Frengi İlaçları 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225.- 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) 

226. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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) 

231. - 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) 

232. - İstanbul Milletvekili Memduh Hactoğlu'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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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) 

237. - 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) 

238. - 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 
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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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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 (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251.- 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257.- 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) 

258. - 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) 
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259. - 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) 
260. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

261. - 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) 

262.- 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) 

263.- 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) 

264. - 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) 

265.- 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) 

266. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

267. - 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) 

268. - 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) 

269. - Yükseköğretim Kurumları 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) 

270. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

271. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

272. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

273. X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 
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274. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

275. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

276. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

277. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979"a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

282. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'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 Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - 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 (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'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 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290.- 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 Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291.- 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 Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

293. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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294. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

295. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

296. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

300. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

301. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

304. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

306. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

307. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

308. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 
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309. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310.X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

311.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

312. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

313. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

314.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

315.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

316. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

317. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

318.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

319. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

320. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

321. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

322. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

323. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
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Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

324. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

325. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

326. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

327. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

328. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

330. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

331. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

332. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

333. - İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları île 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

334. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

335. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 
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336. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-

Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

338. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

339. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

340. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

341.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

344. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

345. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

347. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

348. X - Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. 
Sayısı: 1123) (Dağıtma tarihi: 22.3.2006) 
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349. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

350. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

351.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

353. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

354. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

355. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

356. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

357. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

358. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

359. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1013) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1099) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 2.9.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1163/3989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.8.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet 
hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu unsurlara ilişkin 
hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında 3 Mart 
2005 tarihinde Pretoria'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştınlmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde 
yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Güney Afrikalı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk 
yatırımcılar için ise Güney Afrika'nın daha cazip hale geleceği tabiidir. 
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Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının 
nasıl önleneceği ve mükellef gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenlemeler, 
ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 28 mad
deden meydana gelmiştir. Anlaşma maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1.- Kapsanan Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti)den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almak
tadır. 

Madde 2.- Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, 
politik alt bölümleri ya da mahallî idareleri tarafından gelir üzerinden alınan vergilere uy
gulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Güney Afrika'da normal vergi, şirketlerden 
alınan ikinci vergi ve gayrimaddî hak bedelleri üzerinden alınan stopaj vergisi; Türkiye'de ise gelir 
ve kurumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu 
belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makam
larının, ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngör
mektedir. 

Madde 3.- Genel Tanımlar 

Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak
tadır. 

Söz konusu maddede sırasıyla, "Güney Afrika", "Türkiye", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit 
Devlet", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kanuni Ana Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşeb
büsü" ve "Diğer Âkit Devletin Teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin 
tanımı yer almaktadır. 
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Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamları taşıdığı öngörülmekte, ancak Âkit Devletlerin yürürlükteki vergi mev
zuatlarında bu terime karşılık gelen anlamın diğer mevzuatlanndaki anlama göre üstünlük 
taşıyacağı belirtilmektedir. 

Madde 4.- Mukim 

Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya 
"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Âkit Devlet
lerin iç mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya ben
zer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedil
mektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi 
Kanunumuz ise kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin etkin yönetim yerinin esas alınacağı hükme bağlanmış
tır. Ancak, bu kişinin etkin yönetim yerinin bir Âkit Devlette, kanuni ana merkezinin diğer Âkit 
Devlette bulunması durumunda hangi Devletin mukimi addedileceği hususu, Âkit Devletlerin yet
kili makamlarınca karşılıklı anlaşma ile belirlenecektir. 

Madde 5.- İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 

2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; 
yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya 
doğal kaynaklann çıkarıldığı diğer herhangi bir yer ve 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat 
şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleridir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 ün-
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cü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleş
tirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticari 
kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hükümleri 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi iş
lerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer 
herhangi bir acente vasıtasıyla yürütmesi halinde bu diğer Devlette bir işyerinin var sayıl
mayacağını hükme bağlanmıştır. 

6 ncı fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6.- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu da kapsamaktadır. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancılık
tan elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı, öncelikli olarak gayrimenkulun bulunduğu Âkit Dev
lete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7.- Ticarî Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 
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5 inci fıkra ise, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde bükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8.- Deniz ve Hava Taşımacılığı 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği gelirlerin yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Devlette ver-
gilendirilebileceği öngörülmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden 
istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların 
yanısıra, arızi olarak gemi veya uçakların çıplak kiralanmasından, konteynerlenn kullanımından 
veya kiralanmasından elde edilecek kazançların da bu madde de kapsanacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 9.- Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticari ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.- Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 
itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkrada, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğ
duğu Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette diğer Devlet mukim
lerine ödenen temettü üzerinden yapılabilecek vergi tevkifatı, temettü ödeyen şirketin sermayesine 
en az % 25 oranında iştirak eden şirketler için % 10, tüm diğer durumlarda % 15 olarak tespit edil
miştir. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre de vergilen-
dirilebileceği öngörülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b 
numaralı bendiyle paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkrada, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer 
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arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı ön
görülmektedir. Bu durumda, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek kazancına iliş
kin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkrada ise, bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, 
kendisinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı 
temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmek
tedir. Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurum
dan kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, 
temettünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya 
gelirin elde edildiği Devletteki işyeri ile ödenen temettüler arasında önemli bir bağ bulunması hal
lerinin kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11.- Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver
gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafı tutarı üzerinden azami % 10 ver
gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti'ne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na veya Türk Exim-
bank'a ödenen faizler ile Güney Afrika Hükümeti'ne veya Güney Afrika Merkez Bankası'na ödenen 
faizlerin karşılıklı olarak kaynak ülke vergilemesinden muaf tutulacağına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, faizi elde eden gerçek lehdarın diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyet

te veya sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunması ve faizin ödendiği alacak ile 
bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde, söz konusu faizin bu maddenin 1 
inci, 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya, 
serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirileceğini ön
görmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, bir Âkit Devletin mukimi tarafından ödenen faizin, mukim olunan Âkit 
Devlette elde edildiği kabul edilecektir. Ancak, faiz ödeyen kişinin bir Âkit Devlette faiz ödemeye 
neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda 
faizin bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyen kişi ile faiz 
lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tâbi olan bir 
faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç 
mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12.- Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 

kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
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2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 
şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarına ait bir işyeri veya sabit yer 
vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin indirimli vergi oranına göre değil, ticari kazan
ca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda ise, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edil
miş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almak
tadır. 

Madde 13.- Sermaye Değer Artış Kazançları 

1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kul
lanılan sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar 
ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnız
ca bu vasıtaları işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, varlıkları bir Âkit Devlette bulunan gayrimenkullerden oluşan bir şirketin ser
maye hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların, gayrimenkulun bulunduğu Devlette 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci fıkrada ise, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan varlıkların 
satışından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette; söz konusu 
varlıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazanç
larının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 14.- Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek hizmetleri veya bağım
sız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirin mukim olunan Devlette vergilendirileceği; an
cak, bu mukimin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak veya mali yıl içinde başlayan 
veya biten oniki aylık bir dönemde toplam 183 günü aşan bir süre bu diğer Devlette bulunmak 
suretiyle icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelirin, bu diğer Devlette söz konusu 
sabit yere atfedilen miktarla ya da bu Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet ve faaliyet
lerden elde edilen gelirle sınırlı olmak üzere vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15.- Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 
Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
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maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak söz konusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri 
herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre 
vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, iş
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafik
te işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelirin, teşebbüsün 
mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16.- Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 
üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Âkit Devlette ver-
gilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17.- Sanatçı ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsi 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri 
ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde karşılanan sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirin, faaliyetin icra edildiği Dev
lette vergiden istisna edileceğini öngörmektedir. 

Madde 18.- Emekli Maaşlan 

1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri gelirler ile düzen
li ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmek
tedir. 
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2 nci fıkrada ise, uğranılan şahsi zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devletin sosyal güven
lik sistemi uyarınca ödenen emekli maaşları, düzenli ödemeler ve diğer devamlı veya arızi 
ödemelerin ödeyici Devlette vergilendirileceği belirtilmektedir. 

Madde 19.- Kamu Görevi 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen 
hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlar
dan yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemelerin, yalnızca 
ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edil
diğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir mukimi olduğunda, bu kişinin, aynı zamanda bu Devletin 
vatandaşı olması veya yalnızca hizmet ifa etmek için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş ol
ması şartıyla, elde edilen gelirler bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada ise, bir Âkit Devletin kendisine, politik bölümüne veya mahalli idaresine verilen 
hizmetler karşılığında, bu Devletin kendisi, politik alt bölümü veya idaresi tarafından ya da bunlar
ca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşlarının bu Devlette vergilendirilebileceği; bununla 
beraber gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu 
emekli maaşının yalnızca diğer Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün 
değil, 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20.- Öğretmen ve Öğrenciler 
1 inci fıkrada, öğrenci veya stajyerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette 

yararlanacakları vergi istisnasının sınırlan hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyer
lerin yalnızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları Devletin 
dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tâbi 
tutulmayacakları hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, öğrenci ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmen ve öğ
retim üyeleri için de öngörülmektedir. Buna göre öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bulundukları 
Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu diğer Devlette vergiden istisna edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada ise, 2 nci fıkra hükümlerinin belirli kişi veya kişilerin menfaati için değil, yal
nızca kamu menfaati için gerçek kişiler tarafından üstlenilen araştırma karşılığında elde edilen 
gelirlere uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 21.- Diğer Gelirler 

1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş
manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim 
olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise, 6 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelir hariç olmak üzere, gelir lehdannın diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip ol
ması ve elde edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumunda, el
de edilen gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek 
faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 22.- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 

Maddenin (a) fıkrasında, Güney Afrika açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açık
lanmıştır. Fıkraya göre, Güney Afrika dışındaki herhangi bir ülkede ödenen verginin, Güney Af
rika'da ödenecek vergiden mahsubuna ilişkin Güney Afrika kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, 
Güney Afrika mukimlerinin bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen gelir 
dolayısıyla ödedikleri Türk vergisinin, Güney Afrika vergi mevzuatı uyarınca ödeyecekleri ver
gilerden mahsup edileceği, ancak bu mahsubun toplam gelir içindeki paya karşılık gelen oranda 
ödenecek toplam Güney Afrika vergisi tutarını aşmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin (b) bendinde ise, Türkiye açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklan
mıştır. Fıkraya göre, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Güney Afrika'da gelir üzerinden 
ödenecek vergiler, Türkiye'de gelir üzerinden ödenecek vergiden mahsup edileceği, söz konusu 
mahsubun, Güney Afrika'da vergilendirilebilen gelire tekabül eden vergi miktarını aşmayacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 23.- Ayrım Yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 
aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tâbi tutulmayacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Âkit Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin 
aynı faaliyetlerini yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tâbi tutulmayacakları 
öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla uy
guladıkları şahsi indirimler ile vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uy
gulamak zorunda olmadıkları belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 
12 nci maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Dev
let teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken diğer Âkit Devlet teşebbüsüne ödenen faiz, gayrimad-
di hak bedeli ve diğer ödemelerin, ilk bahsedilen Devletin teşebbüsüne ödenmiş gibi gider olarak 
indirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

6 nci fıkrada ise, bu maddede yer alan hiçbir hükmün, Güney Afrika'nın Türkiye mukimi olan 
bir şirketin Güney Afrika'daki bir iş yerine atfedilebilen kazancını, şirket kazançlarına uygulanan 
normal vergi oranını beş puan aşmayacak şekilde vergilendirmesini engellemeyeceğini ve bu fıkra 
hükümlerinin Güney Afrika mukimi olmayan şirketlerin şubelerine halihazırda uygulanan şirketler
den alınan İkinci Vergi muafiyetinin yürürlükte olduğu sürece uygulanacağını belirtmektedir. 

7 nci fıkrada ise, bu madde hükümlerinin bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergilere 
uygulanacağı belirtilmiştir. 
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Madde 24.- Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller
de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
ları ele alınmıştır. 

Madde 25.- Karşılıklı Anlaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem
lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır . 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumunun 23 
üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili 
makamına bu Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde başvurabilecektir. 

2 nci fıkrada, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, diğer 
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret sarfedeceği ve Anlaşmaya 
varılan her hususun, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen süre içerisinde uygulanacağı 
belirtilmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26.- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 

hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 27.- Yürürlüğe Girme 

Maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre, Anlaşma Âkit Devletlerden her birinin, Anlaşmanın yürür
lüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildir
melerini müteakip, bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve Anlaşma 
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Madde 28.- Yürürlükten Kalkma 

Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 
açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler

de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 20 Ekim 2005 tarihli 23 üncü toplan
tısında Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Söz konusu Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden ver
gilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamaya yönelik olarak vergileme hak
kı, gelir unsurları itibariyle ikâmet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta ya da bu 
mümkün olmadığı takdirde iki Devlet arasında paylaştınlmaktadır. Böylelikle, Âkit Devletlerden 
birinde yatırım yapan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilen
dirilmesi önlenmektedir. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi, bu tür anlaşmaların hem kazanılan ülkede hem de bağlı bulunulan 
ülkede çifte vergilendirmeyi ve iki ülke arasındaki ilişkilerde kaçakçılığı önlemeyi hedeflediğini 
belirtmiştir. 

İki ülke arasındaki yatırımları daha da cazip hale getireceği düşüncesiyle hazırlanan Tasan, 
Komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerine geçilmesine karar verilmiştir. Tasarının 1 inci, 
2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

] Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

İstanbul 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Üye 
Mehmet B. Denizolgun 

İstanbul 
Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY 
AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VER
GİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 
ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1 . - 3 Mart 2005 tarihinde 
Pretoria'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H.Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜNEY 
AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VER
GİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 
ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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TÜRKtYE CUMHURİYETİ İLE 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına en
gel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞLARDIR: 

Madde 1 
KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri 
ya da mahalli idareleri tarafından gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 
teşebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarları üzerine uygulanan vergiler 
dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan 
vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 

a) Güney Afrika'da: 

i) normal vergi; 

ii) şirketlerden alınan ikinci vergi; ve 

iii) gayrimaddi hak bedelleri üzerinden alınan stopaj vergisi; 

(Bundan böyle "Güney Afrika vergisi" olarak bahsedilecektir); 

b) Türkiye'de: 

i) gelir vergisi; 
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ii) kurumlar vergisi; ve 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon payı; 

(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 
veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında 
yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 

a) i) "Güney Afrika" terimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve coğrafî anlamda kullanıldığında, 
kıta sahanlığı dahil olmak üzere, karasuları ve aynı zamanda karasuları dışında kalan uluslararası 
hukuka uygun olarak belirlenmiş veya belirlenebilen Güney Afrika'nın egemenlik hakkı veya yargı 
yetkisini kullandığı herhangi bir alanı ifade eder; 

ii) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin egemenlik alanını, karasularını, bunun yanı sıra uluslararası 
hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi, korunması ve idare edilmesi amacıy
la yargı yetkisi veya egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder; 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Güney Afrika 
veya Türkiye anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan herhangi bir vergi anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 
kapsar; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 
herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Kanuni ana merkez" terimi, Türk Ticaret Kanunu veya Güney Afrika şirket kanunu hüküm
lerine göre tescil edilen kayıtlı merkez anlamına gelir; 

g) "Vatandaş" terimi: 

i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, or
taklığı veya derneği 

ifade eder; 

h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 
Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen 
bir teşebbüs anlamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Güney Afrika'da, Güney Afrika Gelir İdaresi Yetkili Müdürünü veya yetkili bir temsilcisini; 
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ii) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcilerini 

ifade eder; 

j) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devlet sınırları içinde gerçekleştirilen gemi 
veya uçak işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından gemi veya uçak iş
letilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder. 

2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uy
gulanacağı vergiler bakımından, o tarihte bu Devletin mevuzatında öngörülen anlamı taşıyacak ve 
bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu 
terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 

MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince 
ev, ikametgah, kanuni merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir 
kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. Bununla birlikte bu terim yal
nızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle orada vergiye tâbi tutulan herhangi bir 
kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devletin de mukimi olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yal
nızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi olarak kabul edilecektir 
(hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer (a) bendi hükümleri uyarınca tek bir ikametgah belirlenemezse; bu kişi yalnızca kal
mayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de 
böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit Devletin de 
mukimi olduğunda, bu kişi, etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecek
tir. Bununla beraber, bu kişi bir Âkit Devlette etkin yönetim yerine, diğer Âkit Devlette kanuni ana 
merkeze sahip olduğunda, Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın amaçları bakımından bu 
kişinin hangi Devletin mukimi olarak kabul edileceğini karşılıklı anlaşmayla belirleyeceklerdir. 
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Madde 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 

a) Yönetim yeri; 

b) Şube; 

c) Büro; 

d) Fabrika; 

e) Atelye; 

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 
diğer herhangi bir yer; 

g) 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüse ait tesislerin, teşebbüsün mallarının veya ticarî eşyasının yalnızca depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy
la elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse 

işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir 
arada yürütmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada 
yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -5 inci fıkranın uy
gulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette, bir teşebbüs adına hareket eder 
ve bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu 
kişinin faaliyetleri, 3 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu 
fıkra hükümlerine göre bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu 
teşebbüs, bu Devlette, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir iş
yerine sahip kabul edilecektir. 
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5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acen
te vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
veya yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacaktır. Gemiler, vapurlar ve uçaklar gay
rimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer 
teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı yalnızca iş
yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine at
fedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir 
nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 
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Madde 8 

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde et
tiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazanç
ların yanısıra arızi olarak elde edilmesi koşulu ile: 

a) uluslararası trafikte kullanılan gemi veya uçakların çıplak kiralanmasından elde edilen 
kazançları, 

b) konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasından elde edilen kazançları da kapsayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası 
faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşul
lar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken, 
fakat oluşan veya oluşturulan koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göstermeyen 
kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda ilk 
bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde 
tutularak sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç ol
ması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa sözkonusu kazanç 
üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makam
ları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 

l.Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akif Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin 
mukim olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temet-
tünün gerçek lehdan diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları 
aşmayacaktır: 
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a) Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25' ini 
elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'u; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mev
zuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile Türkiye yönünden yatırım fonu ve yatırım ortaklığın
dan elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden işyerinin 
bulunduğu Âkit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu temet
tü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci 
fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hüküm
leri uygulanacaktır. 

6. 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer 
Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet temettülerin kendi mukimlerinden 
birine ödenmesi veya temettü elde edilmesi ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere bu şirket tarafından ödenen temet
tüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Aynı şekilde bu diğer Devlet bu şirketin dağıtılmayan 
kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtıl
mamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç veya gelirden oluşması 
durumu değiştirmez. 

Madde 11 

FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine, ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak, faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak ver
gi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 

a) Güney Afrika'da doğan ve Türkiye Hükümeti'ne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 
veya Türk Eximbank'a ödenen faizler Güney Afrika vergisinden muaf tutulacaktır; 

b) Türkiye'de doğan ve Güney Afrika Hükümeti'ne veya Güney Afrika Merkez Bankası'na 
ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır, 
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4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, kamu menkul kıymetlerinden ve ipotek garantisi olsun 
olmasın veya kazanca katılma hakkını tanısın tanımasın, tahvil veya borç senetlerinden ve her nevi 
alacaktan doğan gelirler ile gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri 
sayılan diğer bütün gelirleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1, 2 ve 3 üncü fıkra hükümleri uygulan
mayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacak
tır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Dev
lette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip ol
duğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin, işyerinin veya 
sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hüküm
leri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı 
diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafı 
tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve 
televizyon kayıtlan dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi 
patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kul
lanımı, kullanım hakkı veya satışı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bil
gi birikimi karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı kar
şılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, sözkonusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu 
diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu 
bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 
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5. Bir Âkit Devlet mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edil
diği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin 
mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak 
veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu 
işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya 
sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu 'madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına 
göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek 
faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarıl
masından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya sözkonusu gemi veya uçakların iş
letilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca teşebbüsün 
mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Varlıkları, esas itibariyle doğrudan ya da dolaylı olarak bir Âkit Devlette bulunan gayrimen-
kullerden oluşan bir şirketin sermaye hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar bu Dev
lette vergilendirilebilir. 

5. Bu maddenin önceki fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasın
dan doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 
Bununla beraber, diğer Âkit Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye 
değer artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, diğer Âkit 
Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız 
nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilecek
tir. Bununla beraber, sözkonusu hizmet veya faaliyetler bu diğer Âkit Devlette icra edilirse ve eğer: 

a) gerçek kişinin, diğer Âkit Devlette sözkonusu faaliyetleri sürekli olarak icra edebileceği 
sabit bir yer mevcutsa; veya 
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b) gerçek kişinin, bu diğer Âkit Devlette sözkonusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek üzere 
kaldığı süre ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya bir
kaç seferde toplam 183 günü aşarsa 

sözkonusu gelir aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 

Böyle bir durumda olayına göre, yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir ya da yalnız
ca gerçek kişinin bu diğer Âkit Devlette bulunduğu süre içinde icra ettiği hizmet veya faaliyetler
den elde edilen gelir, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Devlet
te ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, 
buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 
oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen bir 
gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsü n mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 7, 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyat
ro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun 
diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette ver
gilendirilebilir. 
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2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette ver-
gilendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu 
Devlete yapılan sözkonusu ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, politik alt 
bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından karşılanması halinde, bu Devlette vergiden 
istisna edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLt MAAŞLARI 

1.19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlette doğan emek
li maaşları ve benzeri gelirler ile düzenli ödemeler bu Devlette vergilendirilebilir. 

2. Uğranılan şahsi zararları tazmin etmek amacıyla bir Âkit Devletin sosyal güvenlik sistemi 
uyarınca ödenen emekli maaşları, ömür boyu sağlanan düzenli ödemeler ve diğer devamlı veya arızi 
ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 19 
KAMU GÖREVİ 

1. a) Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi 
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca 
oluşturulan fonlardan yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, 
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi o Devletin bir 
mukimi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette 
vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin: 

i) diğer Âkit Devletin vatandaşı olması; veya 

ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu diğer Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 

2. a) Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından ya da bun
larca oluşturulan fonlardan bu Devlete, alt bölüme veya idareye yapılan hizmetler karşılığında bir 
gerçek kişiye ödenen emekli maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halin
de, sözkonusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile 
emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 
1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim 

amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere, geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını kar-
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şılamak için bu Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergilendiril
meyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette esas itibariyle öğretim 
veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için bulunan bir öğ
retmen veya öğretim üyesine, kendi öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında bu Devletin 
dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler bu diğer Devlette vergiden istisna tutulacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümleri yalnızca, özellikle belirli kişi veya kişilerin menfaatleri için değil, 
kamu menfaati için gerçek kişiler tarafından üstlenilen araştırma karşılığında, elde edilen gelire uy
gulanacaktır. 

Madde 21 

DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan sözkonusu gelirin lehdan, diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunmakta ise, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, 
olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

a) Güney Afrika'da, Güney Afrika dışındaki herhangi bir ülkede ödenen bir verginin, Güney 
Afrika'da ödenecek bir vergiden mahsubuna ilişkin Güney Afrika kanunu hükümleri saklı kalmak 
üzere (bu Anlaşmadaki genel prensibi etkilememek koşuluyla), Güney Afrika mukimlerinin bu An
laşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen gelir dolayısıyla ödedikleri Türk vergisi, 
Güney Afrika vergi mevzuatı uyannca ödeyecekleri vergilerden mahsup edilecektir. Bununla 
beraber söz konusu mahsup, toplam gelir içindeki paya karşılık gelen oranda ödenecek toplam 
Güney Afrika vergisi tutarını aşmayacaktır. 

b) Türkiye'de: 

i) bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak Güney Afrika'da vergilen
dirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, Güney Af
rika'da ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir. Bununla birlikte söz
konusu mahsup, Güney Afrika'da vergilendirilebilir gelir için, mahsuptan önce hesaplanan gelir 
vergisi miktarını aşmayacaktır. 

ii) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyannca yalnızca Güney Afrika'da vergilen
dirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu mukimin geriye kalan gelirinin vergisini hesaplarken, 
istisna edilen geliri de dikkate alabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1013) 
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Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 
koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den, özellikle mukimlik yönünden, değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı mükel
lefiyetlere tâbi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, Âkit Dev
letlerden birinin ya da her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşeb
büsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyet
leri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk 
bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tâbi oldukları veya olabilecekleri ver
gilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağ
lı mükellefiyetlere tâbi tutulmayacaklardır. 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uy
gulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı 
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer 
Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün 
vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, sözkonusu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen 
Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilecektir. 

6. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, Güney Afrika'nın, Türkiye mukimi olan bir şirketin 
Güney Afrika'daki bir işyerine atfedilebilen kazancını, şirket kazançlarına uygulanan normal vergi 
oranını beş puan aşmayacak şekilde vergilendirmesini engellemeyecektir. 

Bu fıkra hükümleri, yalnızca, Güney Afrika mukimi olmayan şirketlerin şubelerine halihazır
da uygulanan Şirketlerden alınan İkinci Vergi muafiyeti yürürlükte olduğu sürece uygulanacaktır. 

7. Bu madde hükümleri, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergilere uygulanacaktır. 

Madde 24 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Âkit Devletler, politik alt bölümleri ya 
da mahalli idareleri tarafından alman her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili iç mevzuat hüküm
lerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tâbi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci ve 
2 nci maddelerle sınırlı değildir. Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi 
iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca ilk cümlede belirtilen 
vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve 
itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1013) 
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verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kul
lanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli karar
lar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak idari 
önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el
de edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari süreci veya aleniyeti kamu düzenine ay
kırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 25 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 
bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine var
dığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı 
mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uy
gun düşerse, vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Sözkonusu müracaat, 
Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen süre içerisinde yapılmalıdır. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin 
yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Anlaşmaya varılan her husus, Âkit 
Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen süre içerisinde uygulanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü 
görüş alış-veriş gerekli görüldüğünde, bu görüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsil
cilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 26 

DİPLOMAT HÜVÎYETtNDEKİ MEMURLAR VE 

KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1013) 
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Madde 27 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında ön
görülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun 
alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Anlaşmanın hükümleri: 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak 
ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya borçlanılan miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci 
günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yıllan için 

hüküm ifade edecektir. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

1. Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacak, ancak Âkit Devletlerden her biri, Anlaşmanın 
yürürlüğe girdiği yıldan sonra başlayan 5 yıllık bir süreden sonraki herhangi bir takvim yılının 
Haziran ayının 30 uncu gününden önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle 
Anlaşmayı feshedebilecektir. 

2. Bu durumda Anlaşma: 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 
bitiminden sonra ödenen veya borçlanılan miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra baş
layan vergilendirme yılları için 

hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN aşağıda imzalan bulunan, Hükümetleri tarafından tam yetkili 
kılınan temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar ve mühürlerini vazettiler. 

Türk ve İngiliz dillerinde, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 03/03/2005 
tarihinde, Pretoria'da düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti 

Adına Adına 

(İmza) (İmza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1013) 
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TBMM (S. Sayısı: 1136) 

23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1180) 

Not: Kanun, Başkanlıkça Anayasa ile Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 10/3/2006 

Sayı: B. 01.0.KKB. 01-18/A-3-2006-163 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 24.02.2006 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-18482/47307 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 23.02.2006 gününde kabul edilen 5462 sayılı 

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" in
celenmiştir. 

İncelenen Yasa'nın 1. maddesiyle değiştirilen, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güven
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa'nın 110. maddesinin ikinci fıkrasında, 

"(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 
b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl, 
c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl, 
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya 

hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
5275 sayılı Yasa'nın 110. maddesinde, özel infaz yöntemleri düzenlenmiş, bu bağlamda 

"konutta infaz"ın temel ilkelerine de yer verilmiştir. 
Maddenin (3). fıkrasına göre, hükmü veren ya da hükümlü başka yerde ise o yerde bulunan ay

nı derecedeki mahkeme, 
- 75 yaşını bitiren, 
- 3 yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan, 
- Sağlık durumu, cezanın infaz kurumlarında çektirilmesine elverişli olmadığı, tam teşekküllü 

Devlet ya da üniversite hastanelerince verilecek raporla belirlenen, 
- İşledikleri suç nedeniyle herhangi bir zarar doğmuşsa, bu zararı aynen iade, suçtan önceki 

duruma getirme ya da tazmin yoluyla tümüyle gideren, 
hükümlülerin cezalarının konutta çektirilmesine karar verebilecektir. 
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İncelenen Yasa'yla maddenin (2). fıkrası yeniden düzenlenmiş, (3). fıkra kuralı değiştirilerek 
(2). fıkraya taşınmıştır. 

Yapılan değişiklikle, işlenen suç nedeniyle doğmuş zarara ilişkin hukuksal sorumluluk saklı 
kalmak koşuluyla, 

- 75 yaşını bitirenlerden, 
- 3 yıl ya da daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların, 
bu cezalarının konutta çektirilmesine ilgili mahkemece karar verilebileceği kurala bağlan

mıştır. 
Görüldüğü gibi, getirilen düzenlemede, 75 yaşını bitirenlerden 3 yıl ya da daha az süreli hapis 

cezası verilenlerin, cezalarının konutta çektirilmesi için aranan, 
- Hükümlünün sağlık durumunun, cezasının infaz kurumlarında çektirilmesine elverişli ol

madığının tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerince verilecek raporla saptanması ve, 
- İşlenen suç nedeniyle doğan zararın aynen iade, suçtan önceki duruma getirme ya da tazmin 

yoluyla tümüyle giderilmesi, 
koşulları kaldırılmaktadır. 
01.06.2005 gününde yürürlüğe konulan 5275 sayılı Yasa'nın 110. maddesi kuralının, aradan 

çok kısa bir süre geçmesine karşın değiştirilmesini ve söz konusu iki koşulun kaldınlmasını baklı 
kılacak nedenler Yasa teklifinin gerekçesinde, Adalet Komisyonu raporunda ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu görüşmelerinde açıklıkla ortaya konulamamıştır. 

Tersine, yasal düzenlemenin, bir siyasal parti eski genel başkanının durumuna çözüm getirmek 
ve üzerine geçirdiği Hazine yardımını geri ödemeden cezasının infazını evinde sağlamak amacıyla 
yapıldığı, tüm kamuoyunun bildiği ve hiç kimsenin yadsıyamadığı bir gerçektir. 

Kişinin suçluluğunun yargılama sonunda sabit bulunarak cezalandırılması durumu, temel hak 
ve özgürlüklerin kısıtlandığı farklı bir statüyü gerektirmektedir. 

Cezaların infaz rejiminin yasayla düzenlenmesinin temel amacı, Anayasa'nın 2. maddesinde 
yer verilen hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, hükümlülük statüsüne girenlere hukuksal güven
liğin sağlanmasıdır. Anayasa'da cezaların infazı konusunda özel kural getirilmediği için bu alanın 
düzenlenmesi Yasama Organı'nın takdir yetkisi içindedir. 

İnfaz rejimini düzenleyen yasa koyucunun, bu rejimin temel ilkelerinden hareketle, hüküm
lünün yaşını, sağlık durumunu ve özgürlüğü bağlayıcı cezanın süresini gözeterek kimi özel infaz 
yöntemleri benimsemeye de yetkili olduğu açıktır. 

Bununla birlikte, Yasama Organı'nın, bu alandaki takdir yetkisini kullanırken hukukun genel 
ilkeleri ile birlikte anayasal kurallarla da bağlı olduğu tartışmasızdır. 

Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. 

Hukuk devleti, tüm etkinliklerinde hukuka ve Anayasa'ya uyan devlettir. Hukuk devleti ilkesi, 
Devlet organlarının, bu bağlamda Yasama Organı'nın anayasal kurallar yanında genel hukuk kural
larına uymasını zorunlu kılmaktadır. 

Genel hukuk kuralları, yasalann genel, soyut, nesnel olmasını ve kamu yararı amacıyla çıkarıl
masını gerektirmektedir. Yasaların bu öğelere uygun olması hukuk devleti ilkesinin de koşulların-
dandır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1136) 
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Anayasa Mahkemesi'nin 20.11.1996 günlü, E.1996/58, K.1996/43 sayılı karannda da vur
gulandığı gibi,".... yasalann genelliği ilkesi, özel, aktüel ve geçici bir durumu gözetmeyen, belli bir 
kişiyi hedef almayan,.... kuralların getirilmesini" zorunlu kılmaktadır. 

Hukuk devletinin tanımına giren bir çok öğeden biri de, kamu yararı düşüncesi olmaksızın, 
başka bir deyişle, özel çıkarlar için ya da belli kişilerin yararına olarak bir yasanın kabul 
edilemeyeceğidir. Kamu yararı amacı taşımayan yasaların, amaç öğesi yönünden Anayasa'nın 2. 
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği açıktır. 

İncelenen Yasa'yla 5275 sayılı Yasa'nm 110. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik, 
yukarıda açıklanan nedenlerle, öznel ve kişiye özgü niteliği karşısında hukuk devleti ilkesiyle bağ
daşmamaktadır. 

Getirilen kuraldan kapsama giren ya da girecek olanların da yararlanacak olması, değişikliğin, 
zamanlaması itibariyle bir siyasal partinin eski genel başkanı için yapıldığı, dolayısıyla kişiye özgü 
olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Ayrıca, getirilen kuralın kamunun değil, kişilerin yararını gözettiği gözardı edilemeyecek bir 
olgudur. Cezanın konutta infazı için aranan, işlenen suç nedeniyle doğan zararın ödenmesi 
koşulunun kaldırılması, değişikliğin kamu yaran amacı taşımadığını göstermektedir. Düzenlemede, 
zarara ilişkin hukuksal sorumluluğun saklı tutulduğunun belirtilmesi sonuca etkili değildir. Çünkü, 
cezanın konutta çektirilmesinin zorlayıcı öğesi olan zarann ödenmesi önkoşulu ortadan kaldırıl
maktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5462 sayılı "Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri 
uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet SEZER 
Cumhurbaşkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/1180 29/3/2006 
Karar No.: 104 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 3/2/2006 tarihli 101 karar nolu raporu ile sonuçlandırdığı, "Ceza ve Güven

lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 23/2/2006 tarihli 67 nci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının 24/2/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18482/47307 sayılı tezkeresi ile 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 5462 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 10/3/2006 tarihli ve B.01.0.KKB.01-18/A-3-2006-163 
sayılı yazısıyla, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere geri 
göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 14/3/2006 tarihli 74 üncü 
birleşiminde okunmuştur. 

Komisyonumuz, 22/3/2006 tarihli 44 üncü toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin 
katılımıyla, Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçelerini de dikkate alarak, 23/2/2006 tarihli ve 
5462 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunu" bir kez daha inceleyip görüşmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı makamının, söz konusu geri gönderme yazısında; 23/2/2006 tarihli ve 5462 
sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun"un; öznel ve kişiye özgü niteliği karşısında hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı; getirilen 
düzenlemenin kamu yaran amacı taşımadığı ileri sürülmüş, ayrıca, kamu yararı düşüncesi olmak
sızın, başka bir deyişle, özel çıkarlar için ya da belli kişilerin yararına olarak bir yasanın kabul 
edilemeyeceği belirtilmiş, kamu yararı amacı taşımayan yasaların, amaç öğesi yönünden 
Anayasanın 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceğinin açık olduğu, bu sebeple 
öznel ve kişiye özgü niteliği karşısında hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan yoğun tartışmalardan sonra, çoğunluk görüşü olarak bu değerlendir
melerin doğru olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında bu Kanunun, öznel ve kişiye özgü bir nitelik 
taşımadığı vurgulanmıştır. Bilindiği gibi, infaz rejimlerini düzenleyen kanun koyucunun, bu rejim 
ilkeleri çerçevesinde, hükümlüler, yaş, hapis cezası süresi ve sağlık durumu gibi kıstaslar dikkate 
alarak düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, bir kanunun öznel veya kişiye özgü olması 
için; ya ilgili kişi gözetlenerek bir düzenleme yapılması ve bu suretle diğer kişilerin de bu kanun 
hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmaması, ya da yapılan düzenlemeye ancak ilgili kişiden 
başkalarının girememesi gerekir. 

Bir kanun hükmünden yararlanacak olan kişilerin sayısının sınırlı olması, bu Kanunun öznel ve 
kişiye özgü bir kanun olduğunu göstermez. Burada, belli bir kişi hedef alınmadan ve geçici bir 
durum da gözetilmeden, özel infaz rejimleri ile ilgili olarak, Yasama Organının takdir yetkisinin 
kullanılması söz konusudur. 

Sayın Cumhurbaşkanınca geri gönderme yazısında ayrıca, getirilen kuralın kamunun değil, kişilerin 
yararını gözetmesinin gözardı edilemeyecek bir olgu olduğu; cezanın konutta infazı için aranan, işlenen 
suç nedeniyle doğan zararın ödenmesi koşulunun kaldırılmasının, değişikliğin kamu yaran amacı 
taşımadığını göstermekte olduğu, düzenlemede zarara ilişkin hukuksal sorumluluğun saklı tutulduğunun 
belirtilmesinin sonuca etki etmeyeceği, çünkü, cezanın konutta çektirilmesinin zorlayıcı öğesi olan 
zarann ödenmesi önkoşulunun ortadan kaldınldığmı belirterek, kamu yaran taşımadığı ileri sürülmüştür. 
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Komisyonumuzca yapılan tartışmalar sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanının ileri sürmüş ol
duğu bu gerekçeye de iştirak edilmemiştir. Bir kişinin işlediği suç nedeniyle ayrıca zaran tazmin 
zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu Kanunla; mahkumiyete konu olan suç nedeniyle doğan zarann ay
nen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine ilişkin hukuki 
sorumluluklar saklı tutulmak suretiyle, zarann tazmini güvence altına alınmıştır. 

Burada bu konu ile ilgili olarak aynca üzerinde durulması gereken bir başka husus da; oluşan her
hangi bir zarardan dolayı tazmin edilmesi gereken miktann tam olarak belirlenemediği durumlarda, 
kişi hakkında verilmiş mahkumiyet karan, cezaevinde infaz edilecek iken; tazmin edilmesi gereken 
miktann tam olarak belirlenebildiği hallerde, kişi hakkında verilen mahkumiyet karan; konutunda 
çektirilebilecektir. Bu durumda, aynı şartlarda olan kişiler açısından eşitsizlik ortaya çıkabilecektir. 

Belirtilen nedenlerle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri, oyçokluğu ile Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

(Toplantıya katılmadı) 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Süleyman Sanbaş 

Malatya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Fehmi Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oyumuz vardır) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kınkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZIMIZ 

Adalet Komisyonunda 22/03/2006 tarihinde gündeme alınan ve görüşmeleri tamamlanarak 
kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
5462 sayılı Kanunun kabulüne yönelik karara ilişkin olarak komisyon aşamasında itirazlarımızı 
ifade ettik. Ancak Kanun oy çokluğu ile kabul edilmiş olduğundan, itirazlarımızı belirtir karşı 
oyumuzu yazılı olarak sunmaktayız. 

Gereğini arz ederiz. 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 5275 Sayılı Kanun 1/6/2005 tarihinde yürür

lüğe girmiştir. Uygulamada Kanunda aksayan yönler belirginleşmeden ve hatta daha hiçbir uy
gulamaya konu olamadan değişiklik taleplerine maruz kalmıştır. Yasanın 110. maddesi ile ilgili 
olarak daha 2005 yılı tamamlanmadan değişiklik içeren teklif hazırlanmıştır. Bu teklif Adalet 
Komisyonunda görüşülmüş ve bizlerin karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul görerek Meclis 
Genel Kuruluna iletilmiş ve Genel Kurulda yapılan görüşmeler sonucunda yine CHP Grubunun kar
şı çıkmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Ancak söz konusu değişiklik Sayın Cumhurbaşkanımızın 10/3/2006 tarihli geri gönderme tez
kereleri ile bir kez daha görüşülmek üzere Anayasanın 89 ve 104. maddeleri gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Bu kez 22/3/2006 tarihinde geri gönderilen 5462 sayılı Kanun, Adalet Komisyonunda tekrar 
görüşülmüş ve tüm ikaz ve itirazlarımıza karşın aynen kabul edilmiştir. Oysa ki bahse konu Yasanın 
aşağıdaki gerekçeler nedeni ile kabul edilmemesi gerekmektedir. Şöyle ki : 

1- Cumhurbaşkanlığının iade gerekçesinde de belirtildiği gibi, 5275 sayılı Yasanın 110. mad
desi kurallarının, aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın değiştirilmesini ve iki koşulun kaldırıl
masına yönelik değişiklikleri haklı kılacak nedenler ne Yasa teklifi gerekçesinde, ne Adalet Komis
yonu raporunda ne de Genel Kurul görüşmelerinde açıklıkla ortaya konulmamıştır. Hal böyle olun
ca işbu değişikliği gerekli gösterecek bir neden ortada bulunmamaktadır. Kaldı ki halen madde ile 
ilgili bir uygulama olmadığından, bu uygulama ile değişiklikleri haklı gösterecek bir gerekçeden de 
söz edilemez. 

2- Anayasa tarafından özel kural belirtilmemiş hallerde Yasama organı tarafından takdir yetkisi 
kullanılmak sureti ile yeni düzenlemeler yapılması mümkündür. Ancak bu durum tamamen keyfilik 
anlamına gelmez. Bu takdir yetkisi kullanılırken, hukukun genel ilkeleri ile Anayasal kurallara bağ
lı kalınması gerekmektedir. Bu halde ise düzenlemenin genel hukuk kuralları çerçevesinde, genel 
ve kamu yararı düşüncelerine uygun olarak yapılması zorunludur. Ancak yapılan düzenleme ile ön
celikle genel hukuk kurallarından uzaklaşılarak kişiye özel bir düzenleme yapılmıştır. Bu eksiklik 
yetmemiş ve kamu yararı da bu değişiklik ile göz ardı edilmiş ve hatta daha ağır bir deyişle ortadan 
kaldırılmıştır. Çünkü değişikliğe konu edilen 110. maddenin 3. fıkrasında özel infaz rejiminden is
tifade için sağlık durumu ön koşul olarak aranmış ve bu dahi yetersiz bulunarak kamuya verilmiş 
olan zararın dahi aynen iadesi gerekliliği zorunlu kılınmıştır. Yapılan bu değişiklik ile hem sağlık 
koşulu hem de kamuya verilen zararın ödenmesi koşulu madde metninden çıkartılmaktadır. Hal 
böyle olunca bu değişiklik ile kamu yararı tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bu konuda özellikle 
zararın belli olmadığı, Hukuk Mahkemesinde alacak ile ilgili yargılamanın sürmekte olduğu iddiası 
da mevcut bilinçli yanlışın korunması refleksinden başka bir şey değildir. Bu nedenle kamuyu değil 
kişileri korumaya yönelik bir anlayışın ürünü olan bu değişikliğin kabul görmesi mümkün değildir. 
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3- Yukarıda belirtilen hususlar dışında, düzenlemenin daha başlangıcından beri yanlış olduğu 
ve de özellikle 5275 sayılı Yasa formatına uymadığı görülmektedir. 5275 sayılı Yasanın 2. Kitap 2. 
Kısım 1. Bölümünde düzenlenmiş olan 110. maddenin bölüm başlığı :"KISA SÜRELÎ HAPİS 
CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR İLE KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İN
FAZ ŞEKİLLERİ" şeklindedir. Türk Ceza Kanununda kısa süreli hapis cezalan tanımlanmıştır. 
Buna göre kısa süreli hapis cezaları 1 yıla kadar olan cezalardır. Oysa ki gerek yasa metninde ve de 
gerekse değişiklik içeren teklifle 110. maddenin 3. fıkrasından da açıkça görüleceği üzere uy
gulamaya konu ceza 3 yıl veya daha az süreli hapis cezalarını içermektedir. Bu durumda ise kısa 
süreli hapis cezasından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle de yasa tekniği, düzenlenme şekli 
ve yeri niteliği ile bu durum kabul edilemez .Bu hatanın nasıl yapıldığına gelince, tüm diğer Kanun 
teklif ve tasarılannda olduğu gibi, tasarı ve teklif komisyona gerekli altyapı çalışmalan yapılmadan 
getirilmiştir. Son anda akla gelen bir ihtiyaç ise dikkatsizce ve özensizce bir yere sıkıştınlmak is
tenilmiş ve böylece de GAF niteliğinde bir hataya sebep olunmuştur. 

Sonuç olarak gerçekleştirilmesi istenilen 110. madde değişikliğine, düzenlemenin kişiye özel 
ve kamu yaran gözetilmeden, kişisel yararlar ön plana çıkartıldığından, uygulama olmaksızın çok 
kısa bir süre içinde yapılan bu değişikliğin uygulamadan kaynaklanan bir değişiklik olmamasından, 
maddenin içinde bulunduğu bölümün kısa süreli hapis cezalannı düzenleyen bir bölüm olmasına 
rağmen 3. fıkrada yapılan düzenlemenin kısa süreli hapis cezası niteliğinde olmamasından ötürü 
belirtilen değişiklikleri doğru bulmamaktayız. 

Belirtilen nedenlerle yapılan değişikliklere karşı olduğumuzu belirtiriz. 
22.03.2006 

Muharrem Kılıç Mehmet Nuri Saygun Orhan Erosları 
Malatya Tekirdağ Niğde 

Yüksel Çorbacıoğlu Feridun Ayvazoğlu Feridun Fikret Baloğlu 
Artvin Çorum Antalya 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ 
MADDELERİ GEREĞİNCE 

CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ 

GÖNDERİLEN KANUN 
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 5462 Kabul Tarihi: 23.2.2006 

MADDE 1.- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçün
cü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkra 
numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle 
doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle tamamen gideril
mesine dair hukukî sorumlulukları saklı kal
mak üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları bir yıl, 

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mah
kûm oldukları üç yıl, 

veya daha az süreli hapis cezasının 
konutunda çektirilmesine hükmü veren mah
kemece veya hükümlü başka bir yerde 
bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki 
mahkemece karar verilebilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 1.- Kanunun 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Kanunun 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Kanunun 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1084) 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karan
tina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve 
Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis 
Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1112) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 6/10/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1185/43 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19/9/2005 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi 
Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiril

mesi ve bu alanda ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesi amacıyla kurulun "Türk-Çin Ticari 
ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Ortak Komisyonu" çalışmaları çerçevesinde, ÇHC ile karşılıklı 
ticarete konu ürünlerde güvenlik ve kalite şartlarının sağlanması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda, 
gerek sanayici gerekse tüketici açısından hayati olan bir sistemin belli prensipler ve kurallar 
temelinde oluşturulması önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, söz konusu sistemin Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğimiz çerçevesinde ger
çekleştirilen mevzuat uyumu ve Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ışığın
da bir Protokol ile oluşturulmasında fayda görülmektedir. 

Dolayısıyla, AB ile ÇHC arasında kurulan danışma mekanizması sistemine paralel bir anlayış 
içermesi öngörülen Protokolün; ikili ticaretin kolaylaştırılmasına pazara giriş imkanlarının artırıl-
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masına ve özellikle ÇHC'den ülkemize ithal edilen ürünlerin güvenli olmasına katkı sağlaması bek
lenmektedir. 

Bu çerçevede, "T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite 
Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe 
İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol"ün iki ülke arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenderilmesi ve ikili işbirliği için yeni bir zemin yaratılması açısın
dan tesis edilmesinde büyük fayda görülmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 7/2/2006 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/1112 
Karar No.: 122 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 6/10/2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 12/10/2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşar
lığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında 
Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
2/2/2006 tarihli 28 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin 
de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Çin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Dünya Bankasının tahminlerine göre 
Çin 2020 yılında dünyanın 2 nci büyük ticaret hacmine sahip ülke olacaktır. IMF'e göre ise Çin 
A.B.D. ve Japonya'dan sonra dünyada 3 üncü büyük ekonomiye sahiptir. 

Çin ucuz maliyetlerin getirdiği fiyat avantajı ile dünya piyasalarında çok güçlü bir rekabet 
avantajı elde etmiştir. Özellikle imalat sanayii ürünlerinde rekabet imkanını artırmak için maliyet
lerin düşük tutulması, belli ürünler için kalite yönünden belirlenmiş asgari standartlardan sapmalar 
oluşmasına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede Çin ile ikili ticaretin kolaylaştırılması, Çin'den ülkemize ithal edilen ürünlerin 
güvenlik ve kalite denetiminin sağlanması, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş
birliğinin artırılması için yeni bir hukuki zemin yaratılması amacıyla 27 Haziran 2005 tarihinde An
kara'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite 
Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe 
İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Protokol ile; 
- İletişim, teknik işbirliği, bilgi değişimi ve personel eğitimi alanlarında işbirliği ve dayanışma 

mekanizmasının oluşturulması, 
- Sanayi ürünlerinde güvenlik, kalite yönetimi ve denetim konularında işbirliği planı geliştir

mek amacıyla "Üst Düzey Yönlendirme Komitesi" kurulması, 
- Tarafların standardizasyon, belgelendirme, akreditasyon ve metroloji kuruluşları ile 

laboratuvarları arasında ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 

konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Çin'den ülkemize yapılan ithalatta son yıllarda büyük artış olduğu, 
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- Toplumda, ithal edilen ürünlerin kalitesinin çok düşük olduğu yönünde yaygın bir kanaatin 
oluştuğu ve bazı ürünlere yönelik şikayetlerle karşılaşıldığı, 

- Protokol ile Tarafların kuracakları bir mekanizma vasıtasıyla yapılan şikayetleri kısa sürede 
inceleyerek çözüm bulunmasının amaçlandığı, 

şeklindeki Hükümet temsilcilerinin açıklamalarını takiben Komisyon üyelerimiz tarafından; 
- Çin ile yapılan sözkonusu Protokol ile belli bir denetim imkanına kavuşmamıza rağmen Tür

kiye ithal edilen bir çok mal bakımından TSE uygunluk belgesi aranmasından vazgeçtiği ve bu uy
gulamanın sanayicimizi zor durumda bıraktığı, 

- Avrupa Çin'e uygulanan kotaların kalkacağı 2006 yılına kadar Çin ile rekabet edilebilmesi 
amacıyla herhangi bir adım atmadığı zira Çin'in rekabet avantajına sahip olduğu sektörlerden Av
rupa ülkelerinin çıktığı ve daha çok sanayi yoğun mallar üretimine yöneldikleri, bu sebeple 
kotaların kalkmasının gelişmekte olan ekonomileri vuracağı, 

- Çin ile aramızda ikili ticareti düzenleyen başka anlaşmaların olup olmadığı, 
- Avrupa gümrük mevzuatına uymak zorunda olmamız nedeniyle Avrupanın bazı ülkelere kar

şı uyguladığı kota uygulamasından ülkemizinde faydalanıp faydalanmadığı ve başka haklara sahip 
olup olmadığımız, 

yönündeki görüş ve sorulara Hükümet temsilcileri tarafından verilen ek açıklama ve cevaplar
da; 

- İthal edilen ürünlerde zorunlu standardizasyondan çok iç denetimin daha önemli olduğu ve iç 
piyasada beğenilmeyen bir ürünün en kısa sürede ithalatının yasaklanmasının ticaretin gereklerine 
daha çok uyum gösterdiği, 

Kalitenin göreceli bir kavram olup tercih meselesi olduğu, Protokolün ise kaliteden çok güven
siz mallar ile sağlığa aykırı ürünlerin ithalatına yönelik bir denetim mekanizması öngördüğü, 

Çin ile aramızda ticaret, yatırımların teşviki ve çifte vergilendirmenin önlenmesi alanında an
laşmaların yapıldığı ve halen yürürlükte olduğu, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimserek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 
Protokolün ülkemiz tarafından bir an önce onaylanarak yürülüğe girebilmesi amacıyla 

Tasarının İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Kâtip 

Mehmet Dülger Eyyüp Sanay Metin Yılmaz 
Antalya Ankara Bolu 

Üye Üye Üye 

Mahmut Koçak Ramazan Toprak Ahmet Edip Uğur 
Afyonkarahisar Aksaray Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1084) 



- 5 — 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 

lüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 

Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 
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HUKUMETIN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKAN
LIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ KALİTE 
YÖNETİMİ, DENETİM VE KARANTİNA 
GENEL İDARESİ ARASINDA SANAYİ 
ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE GÜVEN
LİĞE İLİŞKİN DANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ 
MEKANİZMASI TESİS EDİLMESİNE DAİR 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 27 Haziran 2005 tarihinde 
Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve 
Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürün
lerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve 
İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair 
Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakam 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
H. Çelik 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKAN
LIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ KALİTE 
YÖNETİMİ, DENETİM VE KARANTİNA 
GENEL İDARESİ ARASINDA SANAYİ 
ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE GÜVEN
LİĞE İLİŞKİN DANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ 
MEKANİZMASI TESİS EDİLMESİNE DAİR 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ KALİTE YÖNETİMİ, DENETİM VE KARANTİNA 

GENEL İDARESİ ARASINDA 
SANAYİ ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN DANIŞMA VE 

İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI TESİS EDİLMESİNE DAİR PROTOKOL 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Kalite 

Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ) (bundan böyle "Taraflar") Türk ve Çinli 
tüketicilerinin güvenliğini ve sağlığını korumaya; teknik düzenlemeler standardizasyon, metroloji 
ve belgelendirme alanlarında işbirliğini güçlendirmeye; ikili ticaretin akışını geliştirmeye; ticarette 
teknik engelleri ortadan kaldırmaya ve karşılıklı ekonomik ve ticari menfaatlerini gözetmeye 
kararlıdırlar. 

Taraflar ulusal mevzuatın uluslararası standartlar ve kurallar ile uyumlaştırılmasının önemini 
kabul etmekte ve DTÖ/TBT Anlaşmasının amaçlarını geliştirmeyi istemektedirler. 

Sanayi ürünlerinde, güvenlik, kalite yönetimi ve denetim alanlarında Türkiye ve Çin arasındaki 
mutabakatı geliştirmek ve teknik düzenlemeler ve standardizasyona ilişkin ticari sorunları çözecek 
bir bağlantı kanalı tesisi amacıyla, 

Taraflar, uluslararası hak ve yükümlülüklerine halel getirmeksizin, aşağıdaki şekilde bir 
anlaşmaya varmışlardır: 

1. İletişim, teknik işbirliği, bilgi değişimi ve personel eğitimi alanlarında engelsiz bir bağlantı 
tesisi maksadıyla, kendi yetki alanlarında kapsamlı bir danışma ve işbirliği mekanizması 
oluşturmak, 

2. Bu Danışma ve İşbirliği Mekanizmasını sanayi ürünleri kalite ve güvenliğinde ve DTÖ/TBT 
alanında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve AQSIQ'nun kendi sorumluluk alanları dahilinde bir işbirliği 
ve diyalog olarak kabul etmek, 

3. Sanayi ürünlerinde güvenlik, kalite yönetim ve denetim konularında, temel kaygıları ele 
almak ve gelecekteki işbirliği planını geliştirmek üzere, düzenli olmayan aralıklarla toplantıya 
çağırabilecek bir Üst Düzey Yönlendirme Komitesi tesis etmek. Toplantılar sırasıyla Türkiye ve 
Çin'de düzenlenecektir, 

4. Üst Düzey Yönlendirme Komitesi'nin altında gerekli görüldüğünde kendi sorumluluk 
alanlarında sanayi ürünleri ve DTÖ/TBT alanında danışmaya ilişkin spesifik irtibat görevini 
üstlenecek bir Koordinasyon Komitesi ve çalışma gruplan oluşturmak. Mekanizmadaki çalışma 
grupları Taraflarca yapılacak karşılıklı yazışmalar ile mutabakata varıldığı takdirde herhangi bir 
zamanda tesis edilebilir. Koordinasyon Komitesi ve çalışma gruplarının iş mahiyeti ve çalışma şekli 
istişareler ile belirlenecektir. Taraflar mevcut Protokolün yürürlüğü için yetkili organları (Türk 
tarafı için: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü; Çin tarafı için: Denetim Yönetimi 
Bölümü) atayacaklar ve günlük yazışmalar ile bu Protokolün uygulanması için bir temas noktası 
belirleyeceklerdir, 

5. En son mevzuat, teknik düzenlemeler ve standartlara ilişkin bilgi iletimi; denetim ve piyasa 
gözetim sistemi hakkında bilgi alışverişi; teknoloji gelişimi ve denetim elemanlarının eğitimi 
üzerine işbirliği gerçekleştirmek, 
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6. Tarafların standardizasyon, belgelendirme, akreditasyon ve metroloji kuruluşları ile 
laboratuarları arasında, bilgi, süreli yayın ve deneyim alışverişi alanlarında, uluslararası faaliyetlere 
katılım, standardizasyon, belgelendirme, kalite ve metroloji alanlarında ortak seminerler düzenleme 
ve karşılıklı menfaatlerin bulunduğu projeler konusunda işbirliğiyle araştırma gerçekleştirmek, 

Bu Protokol Taraflarca kendi iç hukuk kurallarına göre kabul edilir ve onaylanır ve her bir 
Tarafın kabul ve onayına ilişkin diplomatik notaların teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer 
ve müteakiben bir yıl yürürlükte kalır. 

Protokolün sona erme tarihinden 60 gün Önce Taraflardan biri Protokolü sonlandırma niyetine 
ilişkin beyanını diğerine iletmediği takdirde, Protokol her defasında birer yıllığına yenilenir. 

Ankara'da, 27 Haziran 2005 tarihinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, 
Çince ve İngilizce dillerinde iki asıl nüsha olarak yapılmıştır. Yorum farklılıkları durumunda 
İngilizce metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık 

Dış Ticaret Müsteşarlığı adına 

Ömer Faruk DOĞAN 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR YRD. 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Kalite Yönetimi, Denetim ve 
Karantina Genel İdaresi adına 

Li CHUANQING 
AQSIQ MINISTER 
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