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Sayfa 
VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLA

MALAR 16,25 
1.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı'nın, Ankara Balâ'da 

meydana gelen depreme ilişkin açıklaması 16:17 
2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, mahkeme başkanlığı ve cum

huriyet başsavcılıklarınca gönderilen ve Başkanlıkça bilgiye sunulan belge
lerin, Genel Kurula sunulmadan öncelikle Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonuna gönderilmesi gerektiğine; yapılan uygulamanın doğru olma
dığına ilişkin açıklaması 25 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 17,71 
A) DUYURULAR 17:19 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile İstanbul Milletvekili Seba-

hat Tuncel haklarında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının, Di
yarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
bildirmiş olduğu dosyaların Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru 17:19 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 19:24 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, polislerin mes

leki ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 19:21 

2.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 milletvekilinin, mermercilik 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 21:23 

3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 milletvekilinin, Nem
rut Dağı Millî Parkı'ndaki sorunların araştırılarak tarihî eserlerin korunma
sı ve turizmde etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) ; 23:24 

C) ÖNERGELER > 71 
1.- AK Parti, CHP, MHP, DTP Grubu başkan vekilleri ile İzmir Millet

vekili Recai Birgün'ün; dost ve kardeş Pakistan'da düzenlenen menfur bir te
rör saldırısı sonucu, çok sayıda Pakistan vatandaşıyla birlikte, eski 
başbakanlardan Benazir Butto'nun da hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeş 
Pakistan'ın birlik ve bütünlüğünü, demokrasi ve istikrarını hedef alan bu 
menfur saldırıyı ve bütün terör saldırılarını şiddetle lanetlediklerine; Pakis
tan halkının huzur, barış ve ülke istikrarını bozmak isteyenlere fırsat verme
yeceğine, bütün sorunlannı demokrasi ve hukukun içinde kalarak çözeceğine 
olan inançlarını bir kez daha vurgulamak istediklerine ve başta Benazir But-
to olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Pa
kistan halkına başsağlığı dilediklerine ilişkin müşterek bildirileri 71 
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Sayfa 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON

LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 25,72,90 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 25:68,72:89,90:99 
1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/346) (S. Sayısı: 34) 25:51,90:99 
2.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve 

İçişleri Komisyonu Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) 52 
3.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/335) (S. Sayısı: 56) 52 

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar'ın; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/65) (S. Sayısı: 72) 52 

5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zarar
larının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) 52:68,72:89 

IX.- TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYELER 68 
1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İzmir Milletvekili Oktay Vu

ral, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Van Milletvekili Fatma Kur
tulan, İzmir Milletvekili Recai Birgün ve Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Pakistan'da bir suikast sonucu vefat eden Benazir Butto'ya Allah'tan 
rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dileyen konuşmaları 68:70 

X.- OYLAMALAR 90 
1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı'nın oylaması 90:99 

XI.-SORULAR VE CEVAPLAR 100 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 100:158 
1.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Ceyhan ilçesinin adliye 

binası ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/416) 100:101 

2.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Şemdinli olaylarıyla ilgi
li iddianameye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/491) 102:103 

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Torbalı ilçesinin adliye bina
sı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/575) 104:105 

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, emeklilerin sendikalaşmasına 
yönelik düzenleme çalışmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/576) 105:107 
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Savfa 
5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bursa Senfoni Orkestrası

na müzik aleti alım ihalesindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/822) 108:111 

6.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, turizm sektörünün çeşitli yön
lerden desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/915) 112:114 

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Allianoi antik sağlık 
merkezine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/952) " 115:117 

8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın turizm master 
planına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ceva
bı (7/953) 118:120 

9.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, özel tiyatrolara verilen devlet 
desteğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/1002) 121:141 

10.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da turizmin yaygın
laştırılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/1003) 142:147 

11.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, panelvan tipi araç sahiplerine 
verilen geriye dönük vergi cezasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan' in cevabı (7/1006) 147:149 

12.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Tekelin alkollü içkiler bölü
münün satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/1008) 149:151 

13.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, hediye tabancalara ve ilgi
li soru önergesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
Gönül'ün cevabı (7/1027) 151:154 

14.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'm, özürlü istihdamına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/1129) 155:158 

- 4 



TBMM B:43 27 .12 . 2007 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.04'te açılarak beş oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Mustafa Şükrü Elekdağ'ın, Hristiyan rahiplere yönelik saldırılara ilişkin 

gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu cevap verdi. 
Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 88'inci yıl 

dönümüne, 
Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, Malatya ve çevresindeki kara yollarının yapı

mına ve bakanlıkların faaliyetlerine, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 23 milletvekilinin, Artvin Cerattepe'deki madencilik 

faaliyetlerinin çevreye etkilerinin (10/71), 
Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 milletvekilinin, eğitim kurumlarında tarikat örgüt

lenmesi iddialarının (10/72), 
Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 milletvekilinin, baz istasyonlarının yer seçimindeki 

sorunların ve halk sağlığına etkilerinin (10/73), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön 
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Romanya'ya, 
14-17 Kasım 2007 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a, 
6-8 Kasım 2007 tarihlerinde İtalya'ya, 
Resmî ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden heyetlere katılmaları 

uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel ka

nun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısı'nın 
(1/346) (S. Sayısı: 34) görüşmelerine devam edilerek ikinci bölümü üzerinde bir süre görüşüldü; bir
leşime verilen aradan sonra ilgili Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

27 Aralık Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.54'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Fatoş GÜRKAN Canan CANDEMÎR ÇELİK 
Adana Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Harun TÜFEKÇİ 

Konya 
Kâtip Üye 
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No.: 58 
İL-GELEN KÂĞITLAR 

27 Aralık 2007 Perşembe 
Teklifler 

1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 21 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/105) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.12.2007) 

2.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İş
sizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2007) 

Rapor 
1.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adı
yaman Milletvekili Ahmet Aydın'm; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal sorunla

rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 03/12/2007) 

2.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (Başkan
lığa geliş tarihi: 06/12/2007) 

3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Milli Parkındaki 
sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi için alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2007) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, AİHM'ne bildirilen Türk yargıç adaylarının red

dedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/265) 
2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklamalarına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/865) 
3.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/868) 
4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili bazı iddialara 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/869) 
5.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, doğalgaz dağıtım şirketiyle ilgili bazı iddialara iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/870) 
6.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Suudi Arabistan Kralına Devlet Şeref Madalyası 

verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/871) 
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7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İncirlik Üssünün kullanımıyla ilgili bazı iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/872) 

8.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, afetlere karşı alman önlemlere ve afet mağdurlarının 
zararlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/873) 

9.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, THY'nin bir sempozyuma sponsor olmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/876) 

10.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Başbakanın bir yakınının evinin bulunduğu sokakta 
polis ekiplerine nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/891) 

11.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, bireysel silahlanmaya ve kamu personelinin silah 
taşımasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/892) 

12.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana'nın aldığı göçe ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/893) 

13.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'da otobüs duraklarının yenilenmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) 

14.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, tüzel kişiliği sona erecek olan belediyelere, mahalli 
idarelerin gelir kaynaklarına ve Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık başvurularına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) 

15.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların depreme karşı güçlendirilmesi için ayrılan öde
neğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/897) 

16.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, diyabet hastası çocukların sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/903) 

17.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, hastanelerde alınması gereken güvenlik önlemlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/904) 

18.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, geçici ve sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) 

19.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki hastane ve sağlık ocaklarının depreme 
karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/906) 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki telefon santrallerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) 

21.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Pozantı-Ankara otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/911) 

22.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Körfez-Gebze arasındaki karayolu çalışmala
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) 

23.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, izinsiz halka arz gerçekleştiren şirketlere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/914) 

24.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, mermer sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) 

25.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul ve Tekirdağ'da yaşanan sel baskınlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) 
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27 Aralık 2007 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşimini açı
yorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için dört dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, yoklama süresi bitti. Niye hâlâ yoklama pusulalannı ar

kadaşlara veriyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Genç, hitap tarzlanmızda Genel Kurul içerisinde dikkatli olalım. Başkanlık 

Divanı gereğini yapacaktır, lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanlık Divanı, yoklama süresi içerisinde sonucu panoya 

aktaracaksınız, biz de göreceğiz! 
BAŞKAN - Evet, Meclis Başkanlık... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - O panoya aktarın! 
BAŞKAN - Lütfen, yüksek sesle konuşmayınız, yerinize oturunuz ve Başkanlık Divanının ne

ticesini dinleyiniz! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - O panoya aktarın bakalım, aktarın panoya! 
BAŞKAN - Başkanlık Divanının ne yapacağım İç Tüzük belirliyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bilmiyor Başkanlık Divanı. 
BAŞKAN - Oturunuz yerinize lütfen! Oturunuz! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Panoya aktarın bakalım! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.09 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.20 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 'üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı, şimdi yoklama iş

lemini tekrar edeceğim. 
Yoklama için dört dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
/.- TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in, Ankara Balâ 'da meydana gelen deprem; Atatürk 'ün 

Ankara 'ya gelişinin yıl dönümü; İstiklal Marşı 'mızın şairi Mehmet AkifErsoy 'un ölüm yıl dönümü 
ve yaklaşmakta olan 2008 yılı nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, 2007 yılının son yasama çalışmasını yapacağız 
ve nasip olursa, önümüzdeki hafta da yeni yıla girmiş olacağız. Bu vesileyle, 2008 yılının Türk mil
leti için, İslam âlemi için ve bütün insanlık âlemi için hayırlar getirmesini diliyorum, sizlere de ha
yırlı yıllar diliyorum. 

Ayrıca, bugün sabah Balâ'da bir deprem yaşadık. Bütün milletimize ve özelde Balalılara geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. 

Ayrıca, bugün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümüdür. Bu vesileyle, Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. 

Ayrıca, İstiklal Marşı'mızın şairi büyük insan Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm yıl dönümüdür. 
Bu vesileyle, Mehmet Akif Ersoy'a ve Birinci Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün milletvekil
lerine Allah'tan rahmet, minnet ve şükran duygularımızı da ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sam

sun Milletvekili Ahmet Yeni'ye aittir. 
Sayın Yeni, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARİ 
1.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 71' inci yıl dönümüne 

ilişkin gündem dışı konuşması 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Aralık Atatürk'ün Anka

ra'ya gelişinin 88'inci yılı münasebetiyle Ankara'da birçok kutlama programları yapılmaktadır. Bu 
çok önemli günü ben de kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayatı boyunca milleti ve ülkesi için göstermiş olduğu 
millî mücadelede şahsiyeti ve maneviyatını özüyle ve sözüyle de ortaya koyan İstiklal Marşı'mızın 
şairi millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 71 'inci yıl dönümünde anmak, bu nadide değer
lerimizin şahsiyetini, bırakmış olduğu birçok eseriyle birlikte gelecek nesillerimize anlatmak ve ak
tarmak maksadıyla vefatının yıl dönümü olan bugün gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesile ile yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz, aynı za
manda tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, vatanımız ve bağımsızlık mücadelemizin kaza
nılmasını her zaman dosta düşmana göğsünü gere gere haykırdığı İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet 
Akif Ersoy'u anma vazifemizi yerine getirmede gösterilen hassasiyet ve bu ilgi dolayısıyla da sayın 
Başkanlığa ve yüce Meclisimize şükranlarımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy müstesna bir şahsiyet 
olarak yaşatmamız ve yâd etmemiz gereken millî değerlerimizdendir. Kalabalıkları millet yapan en 
önemli unsur millî şuurdur. Milletler kendilerine vücut veren değerlere sahip çıktıkça kimliklerini ve 
devlet olarak bağımsızlıklarını korurlar. Tarih sahnesinde manevi önderleri, millî kahramanları ve 
kültür şahsiyetlerine sahip çıkan milletlerin yaşama hakkı vardır. 

Mehmet Akif Ersoy ömrü boyunca milletimizin yararına olanı dile getirmiştir. Bir eylem ada
mı olarak söylediğini bizzat kendi özünde de yaşamıştır. Toplumun çözüm bekleyen yığınla mesele
si karşısında hareket ve heyecan adamı olarak ortaya çıkmış, gücünü halktan almış ve bunu bir hayat 
tarzı hâline getirmiştir. Millete inanmış ve güvenmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy her yönüyle mükemmel, dört başı mamur bir insandı. Üstün şahsiyetine ör
nek oluşturan davranışları, dostlarıyla münasebetleri ve ideali için yaptığı fedakârlıklar, Kurtuluş Sa-
vaşı'ndaki eşsiz gayretleri, gurbet hayatı, sanatı, sanatının özellikleri, şiirimize getirdiği yeni 
yaklaşımlarıyla hayatı birçok bakımdan örnektir. Kendisinden alacağımız dersler ve öğreneceğimiz bir
çok hususlar mevcuttur. Ahlakı, karakteri, meşrebi, kişiliği, mizacı, yani seciyesi yüksek bir insandı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mehmet Akif Ersoy'un şahsı manevisini ve göstermiş olduğu 
mütevazı kişiliğin ortaya koyduğu örnek bir olayı, hafızalarınızı tazelemek için arz etmek istiyorum: 

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Harbi'mizi sevk ve idare eden siyasi tarihimizin yüz akı Birinci 
Meclisimizde Burdur Milletvekilimizdir. Yazmış olduğu İstiklal Marşı'mız büyük bir coşkuyla ka
bul edilmiştir ve 724 şairin katıldığı bu müsabaka için konulan mükâfat 500 liradır. Mehmet Akif Er
soy mükâfat almak istemediği için evvela iştirak etmemiştir. Maarif Nazırı Hamdullah Suphi 
Tanrıöver Bey'in "Mükâfatı almazsınız, fakat iştirak ediniz." ricası üzerine buna katılmıştır. Akif, bu 
500 liralık mükâfatı Şarkışla Hastanesindeki yaralı gazilere hibe etmiştir. İşte, kendisini vatanına, 
milletine adamış olan önder bir şahsiyet. 

Mehmet Akif Ersoy için tek mukaddes olan dinin yanında dil de çok mühimdir. Din, bütün kut
si duyguları, düşünceleri insana telkin eder. Bu duygu ve düşüncelerin tebliği ise dil vasıtasıyla olur. 
Mehmet Akif Ersoy, ömrünü yüksek bir ideal peşinde, inanç ve cihat ruhu içerisinde geçirmiştir. Üs
tadın "Asım" daki şu beyitleri bize ne güzel istikametler göstermektedir: 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta, boğarım... 
- Boğamazsın ki! 
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- Hiç olmazsa yanımdan kovarım! 

Üçbuçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 
Hele, hak namına haksızlığa, ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum. 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam, aldırma da geç git diyemem, aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 
Zalimin hasmıyım amma, severim mazlumu..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yeni, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
AHMET YENİ (Devamla) - Sayın Başkan, müsaadenizle bir kıta da İstiklal Marşı'ndan oku

mak istiyorum: 
"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nitelikli insanımız en büyük hazinemizdir. Tarihî şahsi

yetlerimize sahip çıkar, onları yaşatırsak ve onların yaşayışıyla yaşarsak, hem borcumuzu ödemiş 
hem de geleceğimizi teminat altına almış oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Devamla) - Vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. 

Tekrar, 2008 yılının barış, huzur ve başarılarla dolu bir yıl olması dileklerimle hepinize saygılar su
nuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni. 
Gündem dışı ikinci söz, Millî Eğitim Bakanlığı yönetici atamaları hakkında söz isteyen Mersin 

Milletvekili Kadir Ural'a aittir. 
Sayın Ural, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
2.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'in, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici atamalarına ilişkin 

gündem dışı konuşması 
KADİR URAL (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay 2. Dairesi tarafından 

iptal edilen Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama yönetmelikleri ve bu ko
nudaki sıkıntılarını Meclis kürsüsünden dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
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Yüce heyetinizi, ekranları başından bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızı ve özellikle bir öğretmen 
olarak içlerinde yetişmekle gurur duyduğum, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim camiamızı say
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, 27 Aralık Tarsus ilçemizin ve 3 Ocak güzel Mersin'imizin düşman 
işgalinden kurtuluş günlerini kutluyor, bütün hemşehrilerime bu gurur dolu günlerinde selam ve say
gılarımı iletiyorum. Bu vesileyle, kutsal vatan topraklarımızda gözleri olan bütün düşmanlarımıza ve 
içerideki iş birlikçilerine Türk milletinin şanlı tarihini yeniden okumalarını tavsiye ediyor, yeni bir 
Kurtuluş Savaşı yapılması gerekiyorsa da, Türk milletinin onurlu tarihinden ve damarlarındaki asil 
kandan aldığı güç ve kudretle bunu başarıyla yapacağı inancımızı da buradan bütün dünyaya 
duyuruyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyor, mar
şımızın on bir kıtasındaki bütün duygu ve düşüncelerine katılıyor, bugün bu duygu ve düşüncelere 
daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda Millî Eğitim Bakanlığımız, sanki hiçbir hü
kümetin ya da Millî Eğitim Bakanlığının aklına gelmemiş gibi yönetici, okul müdürü ve müdür yar
dımcısı atama yönetmeliğindeki, kısaca beş yılını dolduran okul müdürlerinin yerlerini değiştirme 
maddesini keyfî uygulamalarla yapmaya başladı. Bütün tepkilere ve bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti Yargı ve Danıştayından bu uygulamaların döneceğini bile bile, okul müdürlerinin yer
leri, hukuk tanımaz bir aymazlıkla, vurdumduymazlıkla ve inatla değiştirildi. Tabii, adaletsiz olan bu 
uygulamalar bir iki defa Türk yüksek yargısından geriye döndü, yürütmeyi durdurma kararları alın
dı, işlemler iptal edildi. 

Millî Eğitim Bakanlığımız, sanki eğitimcilerimizden ve yöneticilerimizden intikam alır gibi 
4/3/2006 tarih ve 26.098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren hizmet puanı, sözlü 
sınav ve komisyonların takdir puanlarını göz önüne alarak tercih yapma sistemli bir yönetmelik da
ha çıkardı. Bu yönetmeliğe göre, yine okul müdür ve yardımcılarının yerleri bir kez daha değiştiril
di. Örnek vermek gerekirse, Mersin ili Tarsus ilçesinde görev yapan bir okul müdürü bu yönetmeliğe 
göre 200 kilometre ilerideki Mersin ili Anamur ilçesindeki bir okula müdür olarak tayin edildi. Eş 
durumundan, eşi de bir okula öğretmen olarak geldi. Çocuklarını da getirdi, Anamur'daki okullara 
kaydettirdi. Anamur'a gelince "Zaten emekliliğime üç, dört yıl kaldı." diyerek, Tarsus'taki evini, * 
arabasını sattı, biraz da kredi çekti, Anamur'dan bir de ev aldı. 

Buraya kadar her şey güzel, fakat bu yönetmelik, Bakanlığın kadrolaşma isteğine uygun olarak 
hazırlanmış ve hiçbir objektif kritere yer vermeyen bir yönetmelik olduğundan, bir eğitim sendika
sı, yönetmeliğe yönelik yürütmeyi durdurma talepli Danıştaya dava açtı. Sonuç ne? Danıştay 2. Dai
resi 2007/2002 sayılı kararıyla bu yönetmeliği iptal etti. Bu yönetmeliğe göre yapılan bütün 
atamalarda yürütmeyi durdurma karan aldı ve bunu Millî Eğitim Bakanlığına bildirdi. Bakanlık da 
2007/84 sayılı genelgeyle bu kararı valiliklere gönderdi ve bütün idarecilerinin eski görev yerlerine 
gönderilmesini istedi. 

Şimdi Tarsus'tan Anamur'a gelen müdür ne olacak? Mecburen geriye dönecek. Yani o kadar şey
lerini bırakacak, tekrar geriye dönecek. Bunun gibi 5 bin tane eğitimci arkadaşımızın maalesef bu ko
nuda sıkıntıları var. Bu yaptığınız şimdi hak mı, adalet mi, Allah'tan reva mıdır Sayın Bakan? 
Yıllarını eğitim ve öğretime adamış bu insanlara yapılan zulüm değil midir? Bu insanlann eşlerinin 
ve çocuklarının vebalini nasıl çekeceksiniz? 
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Şimdi, sormak gerekiyor: Sizin Bakanlığınızda hukuk danışmanlarınız, bürokratlarınız ne iş ya
par? Bu yönetmelikleri hazırlayanlar ya Bakanlığınızı yan gelip yatma yeri olarak görüyorlar ve uygu
lamaların yargı kararlarına rağmen yapılamayacağını size söylemiyorlar ya da bunların yanlış olduğunu 
size iletiyorlar, fakat siz, buna rağmen "Ben, bildiğimi yapanm. Dediğim dedik, çaldığım flüt" diyerek 
yargıdan bu kararların döneceğini bile bile eğitimi katletme uğruna bunları yapıyorsunuz. 

Kaldı ki, şu anda Ankara'daki bir okula kadrolu bir yönetici atayacak bir yönetmeliğiniz dahi 
yok, çünkü Danıştay, bu keyfî uygulamalı yönetmeliklerin maddelerinin hepsini iptal etti. Bunlardan 
daha vahimi ne olacak şimdi? Aldığımız bilgi ve duyumlara göre, AKP'nin bazı il, ilçe ve belde teş
kilatları işin kolayını bulmuşlar, durumdan vazife çıkartarak yönetici arkadaşlara, yandaşınız oldu
ğu söylenen sendikaya geçerlerse, bağlı oldukları sendikadan istifa ederlerse, vekâleten atama 
yaptıracaklarını söyleyerek, yandaşınız olduğu söylenilen sendikaya kaymalar sağlanıyormuş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ural konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KADİR URAL (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Sayın Bakanımız; burada 

olsaydınız, bunları da dinlemenizi isterdim. 
Eğitimcilerimizi ne hâle getirdiniz. Ailesinden, yuvasından, zar zor sağladığı yaşam koşulların

dan koparttınız. Kutsal mesleklerinden soğuttunuz. Dönem ortasında okul idarecilerini değiştirerek, 
idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin psikolojilerini bozdunuz. Eğiti
me destek olacağınıza sekte vurdunuz. Oysa, eğitimcilerimizin işi, Türk millî eğitiminin temel ilke
lerinde belirtildiği gibi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk örf, âdet ve gelenek ve göreneklerine 
göre Türk milliyetçiliği ruhuyla yetişmiş nesiller mi yetiştirmek olmalıydı, sizin partizanca tavır ve 
yönetmeliklerinizle uğraşmak mı olmalıydı? 

Şimdi, şapkayı önünüze koyup düşünmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakan
lığına yakışır bir yönetmelik çıkartarak bu sorunları çözmenizi istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya 
bakacak olursak, zaten bu sorunlar bir bakanı rahatlıkla koltuğundan edebilecek durumdayken, Sa
yın Bakanın hâlâ o koltukta oturmasını da doğrusu anlayabilmiş değilim. Millî Eğitim Bakanı, eğer 
Kadir Ural olarak ben olsaydım, zaten şimdiye kadar çoktan istifa ederdim. 

Sözlerime son verirken, millî eğitim camiası içinde görev yapan bütün idareci, öğretmen ve yö
netici arkadaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Gündem dışı üçüncü söz, üniversitelerin sorunlarıyla ilgili söz isteyen Tunceli Milletvekili Ka

mer Genc'e aittir. 

Buyurun Sayın Genç. 
3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, üniversitelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün Balâ'da meydana gelen deprem nedeniyle Balalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz, 

gerçi deprem Ankara'da da hissedildi. 
Ayrıca, İstiklal Marşı'mızın yazarı Sayın Mehmet Akif Ersoy'u şükran ve minnetle anıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, benim gündem dışı konuşmamın konusu üniversiteler. Üniversite genç
liği bir ülkenin şah damarıdır, can damarıdır. Bu gençliğin en iyi şekilde en iyi öğretim kurumların
da okuması, orada devletin bütün olanaklarının bunlara kanalize edilmesi, teknoloji ve bilimin en 
büyük imkânlarından bunların faydalanması için gerekli olanakların hazırlanması hâlinde, bu genç
lerin en iyi şekilde eğitim göreceği şüphesizdir. 

Daha önce de ben burada konuştum. Tunceli ilinde bir tek meslek yüksekokulu var ve bir tek yurt 
yok dedim. Tabii, bu kürsüye eğer bu Hükümet saygı duyuyorsa, bu kürsüde dile getirilen konular
da bu Hükümetin eğer kulağı sağır değilse, bununla ilgilenmesi lazım, ama, maalesef, hâlâ Tunce
li'de, 510 tane yükseköğretim öğrencisinin okuduğu bir yerde, bu insanların kalacağı bir yurt yok, 
bundan sonra da böyle anlamaz bir Hükümete bu konuda bir laf söylemek de istemiyorum, kendi
leri bilirler. 

Değerli milletvekilleri, tabii, bu Hükümet ve bu arada Çankaya'ya seçilen zat bir YÖK Başka
nını atadı... 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika... 
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Sözlerine dikkat et Sayın Genç! 
AHMET YENİ (Samsun) - Düzgün konuş! 
BAŞKAN - Lütfen... Sayın Cumhurbaşkanımız "zat" değildir efendim, Türkiye Cumhu-

riyeti'nin Cumhurbaşkanıdır, böyle bir ifade olmaz. Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Anladım canım, Allah Allah! Siz öyle zannedersiniz. 

...YÖK Başkanını atadı. Bakın, YÖK Başkanını atadı. YÖK Başkanı, önce dedi ki, geldi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde... Yani, bakın, bir üniversite gençliğinin sağlıklı bir eğitim görebil
mesi için o eğitimin başında bulunan insanların sağlıklı insan olması lazım. Yani, bilimi, teknolojiyi, 
aklı, izanı kavramaları lazım. Yani, aklı, bilimi diğer her şeyin önünde tutması lazım. 

Şimdi, ne diyor Meclisin Sayın Başkanıyla konuşurken? Diyor ki: "Efendim, Tayyip Erdoğan 
ile Abdullah Gül dediler ki, sakın bunları dışarıda açıklama, ipimizi çekerler." Şimdi, bunu kime 
söylüyor? Meclisin Başkanına söylüyor. Meclis Başkanı da kendi makamına televizyoncuları almı
yor, Meclisin televizyoncularını oraya getiriyor -yani, bir kapışma olmasın diye- ve bu alınan gö
rüntüler öteki televizyonlara servis yapılıyor. Şimdi, burada sanki bu hizmeti yapan insanlar suç 
işlemiş gibi Meclis Başkanının bunlar hakkında soruşturma açmasını bir defa kınıyorum. Bir an ön
ce o soruşturmayı da geri almasını diliyorum. 

Şimdi, YÖK Başkanlığına getirilen kişi diyor ki: "Efendim, Anayasa Mahkemesinin kararları 
üniversite dışında konmuş yasaklardır." Bunun verdiği beyanatı. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 134'üncü maddesine göre, mahkeme kararlarına yargı, yasa
ma ve tüm kurumlar uymak zorundadır. 

AHMET İYİMAYA (Ankara) - 138. 
KAMER GENÇ (Devamla) - 138, neyse, biraz sizin gibi azalttık sayıları. 
Ondan sonra, bu diyor ki: "Efendim, rektörler uymasınlar buna." "Rektörler uymasınlar. Rek

törler uymadığı takdirde, bu rektörler soruşturmaya tabi tutmadıkları taktirde, burada bu yasaklar ar
tık kendi hâlinde kalkacaktır." diyor. 
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Şimdi, eğer bir memlekette mahkeme kararları uygulanmayacaksa, o zaman mahkemeleri de 
kaldıralım. Sizin gücünüz yetiyor. Buyurun kaldırın. 

Şimdi, ben, evvelsi gün burada bir konuşma yaptım. 5 tane üniversite rektörü... Otuz küsur gün
dür, Hacettepe, Galatasaray, Selçuk, Bilecik -bir iki yer daha vardı, şu anda hatırlayamadım- rektörle
ri bir aydan fazla bekliyor orada. Orada Bilecik'e atanan kişinin size tarifini yapayım: Bu kişinin "İslam 
dininde reform olmaz" diye bir yazısı var, başka bir şeyi yok. Yani bir ilahiyat fakültesi kökenli. 

Şimdi, bakın, siz devletin hele üniversitelerini hem din odaklı hem dini düşünceler odaklı bir ya
pılandırmaya götürürseniz, bu üniversitelere çok kötülük yapmış olursunuz. Bilim yönünden, tekno
loji yönünden, insanlığa hizmet etmiş nice nice bilim adamlarımız var. YÖK Başkanlığı, 105 tane 
üniversitenin rektörünün başına getiriyorsunuz. Ee, şimdi, bu adam diyor "Mahkeme kararlarına ria
yet etmeyin." Bilecik Rektörlüğüne gelen kişi de diyor ki "İslam dininde reform olmaz." Böyle bir 
şey olur mu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, böyle bir insanı bu üniversitelerin başına getirirseniz, bu 

üniversitelerden ne bekliyorsunuz siz? Siz, tamamen dini bir yapılanmayı yükseköğretimde öne ge
tiriyorsunuz. İstanbul Üniversitesinde, bugün gazetelerde yazıyor. Efendim, işte, bir tarikat liderine 
karşı yazı yazan öğrenciler dövülüyor, otuza yakın öğrenci gözetim altına alınıyor, üçü yaralı. Ee, şim
di, üniversitelerde böyle tarikatlar hâkim olursa, böyle bir üniversitede bilim, teknoloji, eğitim olur 
mu? Olmaz. Yani, onun için, sayın milletvekilleri, tabii, bundan sonra da düşüncelerimizi dile geti
receğiz, zamanımız da çok az. Bana göre çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Birileri, Abdullah Gül ve 
bazıları, bu memlekette, olabilir, yani din odaklı bir devlet yönetimi isteyebilirler. Suudi Arabistan 
Kralı'nı getirip de onun dizlerinin önünde oturup, onun fotoğrafının önünde oturabilirler. Ama bu Tür
kiye Cumhuriyeti devleti bu zihniyetle yönetilemez. Yönetildiği takdirde, bunun en büyük sıkıntısı
nı bu yöneticiler göreceklerdir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Başın göğe erdi!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, konuşan bütün milletvekili arkadaşlarımızın kürsü masuniyeti vardır, 
doğrudur. Hiçbirisine saygısızlık yapmak kimsenin haddi değildir. Fakat, millet iradesiyle seçilmiş 
bir Millet Meclisinin seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanına hitap tarzı, doğrusu, çok yadırgayıcı ol
maktadır; yani yanıltıcı olmaktır. Böyle bir ifade olamaz. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Meclise yakışmıyor, Meclise... 
BAŞKAN - Filan kişiler beğendi, filan beğenmedi; ayrı bir şey yani, millet iradesi böyle tecel

li etmiştir. Başka zaman başka şekilde tecelli eder, ama bugün Sayın Abdullah Gül bizim Cumhur-
başkanımızdır, Recep Tayyip Erdoğan da bizim Başbakanımızdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Birileri sevmedi, beğenmedi vesaire diye böyle bir ifade olmaz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni 
korumak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, nerede ve ne zaman konuşacağımı iyi bilen bir 
insanım... 
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DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Hadi oradan! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, tarafsız olarak görev yapılırsa saygı duyarım, yoksa duy

mam efendim. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayın Başkan, yetkinizi kullanın yetkinizi... 
BAŞKAN - Hayır, burada biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğumuzu belirtmişizdir. Bu 

makamlarda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Başkomutan olarak da temsil eden bir zatı muhterem hakkın
da böyle ifadeler de kullanamazsınız. 

Takdiri milletimize ve Meclisimize arz ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yarın, millete gittiğimiz zaman bana mı değer verir onlara mı de

ğer verir. İşte, Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanını halkın seçmesi lazım; seçtirelim Cumhurbaşkanı
nı halka, buyurun, Anayasa'nın hükmüdür. 

BAŞKAN - Millete ne zaman gidileceğini Meclis belirliyor zaten. Meclis belirlerse tekrar mil
lete gidilir. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Muhatap almayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, Balâ depremiyle ilgili olarak Sayın Emrehan Halıcı'nın bir söz talebi vardır. 
Sayın Halıcı, buyurun. 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
/.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı 'nın, Ankara Balâ 'da meydana gelen depreme 

ilişkin açıklaması 
MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) - Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için çok teşekkür 

ediyorum. 
Hepinizin bildiği gibi bayramın ilk günü Ankara Balâ'da bir deprem yaşadık. Depremin hemen 

sonrasında biz Balâ'ya gittik ve vatandaşlarımızla görüştük. Onların isteklerini, beklentilerini ilgili
lere, yetkililere ilettik. 

Ancak, maalesef dün akşam saat ikide bir deprem daha oldu ve gece saat üçten dokuza kadar biz 
deprem yerindeydik Sayın Genel Başkanımızla birlikte. Orada maalesef üzülerek gördük ki, vatan
daşlarımızın kuşkulan, korkuları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı olmaması son derece sevin
diricidir, ama bildiğiniz gibi depremlerin sadece fiziksel etkileri değil, ondan belki daha da önemli 
olan psikolojik etkileri ve psikolojik hasarları vardır. Depremle iç içe olan ülkemizde, deprem riski
ni her zaman yaşadığımız ülkemizde, başkentimizde, bir deprem sonrasında vatandaşlarımızın istek
lerine, beklentilerine hep birlikte daha hızlı ve daha verimli bir çözüm getirmek zorundayız. Sabaha 
kadar orada o şoku, onlarla beraber yaşadık ve onların istedikleri, Ankara'da, milletvekillerimizin, 
yetkililerimizin bu konuya daha özenli, daha ilgili bir biçimde davranmasıdır. Maalesef, çadır sayı
sı yeterli değildir, ısınma problemleri vardır. 

Ben, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada, bütün milletvekillerimizi, bir kez daha, bu 
konuya duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkes tabii ki çok üzüntülü ve üzüntülerini dile getiriyor
lar, ama ben vatandaşlarıma söz verdim, bu meseleyi burada dile getireceğim diye. 

Bir daha bu tür felaketlerin olmamasını tabii ki temenni ediyorum ve 2008 yılının da sağlıklı, 
mutlu bir yıl olmasını dileyerek, hepinize teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Evet, depremi biz de hissettik. Gece programlarında ben de takip ettim. Sayın Ankara Valisiyle, kay
makam beyle temaslar kuruldu. Ümit ediyoruz, ilgili Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlar 
en kısa zamanda gereken tedbirleri alacaklar. Ben de duyarlılığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) DUYURULAR 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel haklarında İs

tanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının ve Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmiş olduğu dosyaların Anayasa 'nın 83 'üncü maddesinin ikinci fık
rası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca; 
Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 3713 Sayılı Kanun'un 7/2'nci maddesi gere

ğince açılan iki dava ile 3713 Sayılı Kanun'un 6/1 'inci maddesi gereğince açılan bir davanın; İstan
bul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 ve 3713 sayılı Kanun'un 
5'inci maddeleri gereğince açılan bir davanın hâlen derdest bulunduğu, 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında Diyar
bakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Türk Ceza Kanunu'nun 220/3 ve 53'üncü maddeleri gereğince açı
lan bir davanın hâlen derdest bulunduğu, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 3713 sa
yılı Kanun'un 7/2'nci maddesinde yazılı suç nedeniyle soruşturma yapılmakta olduğu, 

Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
dirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bu sunuşlarla ilgili, usule ilişkin bir söz almak istiyorum. Meclis 

Başkanlığının bu sunuşlarıyla ilgili, usule göre, İç Tüzük'ün, 63'üncü maddesine göre söz almak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN - Ben şu önergeyi okutayım, sonra değerlendireyim. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Efendim, Meclis Başkanlığının demin okunan sunuşlarına ilişkin 

söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Anladım, ben değerlendireceğim 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Geçmeden önce efendim, şimdi. 
BAŞKAN -Yok, değerlendireceğim, oturum devam ediyor... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bütün milletvekilleriyle ilgili fezlekeler geliyor; yolsuzluktan ge

liyor, ihaleye fesat karıştırmaktan geliyor, her çeşit yolsuzluk önergeleri geliyor. Niye bu Mecliste 
okunmuyor da, sadece, özellikle seçilmiş olarak DTP milletvekilleriyle ilgili geliyor? 

Lütfen, bu konuda söz almak istiyorum. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Hepsi okunuyor. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bu Mecliste bütün üyelere karşı eşit uygulama yapılması lazım. Ko
misyona gelen her fezleke dosyasının, hırsızlık, gasp, suça karışma, kalkışma, çete suçlarına karış
ma, ne varsa bu Mecliste, bütün halkın bunu bilme hakkı var. 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Böyle bir şey var mı? Allah, Allah, böyle bir şey 
yok! 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, lütfen... Söz almak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan... Efendim, oturur musunuz lütfen. Bakın, ben sözünüzü... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre söz almak istiyorum, İç Tü

zük çok açık efendim. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika. 83'üncü maddeyi okuyacağım, bir dakika, bir dakika... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Böyle sunuş olmaz; yapılacaksa, eşit yapılır. Ama, lütfen söz iste
dim ben, öyle şey olur mu? 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, yasama dokunulmazlığıyla ilgili 83'üncü maddeyi okuyorum... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Efendim, bugüne kadar altmış tane fezleke gelmiş Meclis Başkan

lığına, niye altmış tanesi okunmuyor? 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen efendim siz... Tamam, efendim. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bu, usule aykırı. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, böyle bir usul yok efendim, oturun siz. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - 63 'üncü madde, İç Tüzük açıktır; bununla ilgili söz istiyorum efen

dim. 

BAŞKAN - Efendim, bakınız... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Altmış tane fezleke geldi. Diğer milletvekilleri neyle suçlanıyor, 

73 milyon insanın bilme hakkı vardır. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, oturur musunuz lütfen. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Ama, bununla ilgili söz istiyorum efendim. 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Tamam, istiyorsan iste, Allah Allah. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde 83 Anayasa'nın maddesi, ikinci fıkrası: "Seçimden 

önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, 
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden 
önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki durumlar bu 
hükmün dışındadır. Ancak..." 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - 14'üncü madde hükmünde bir açıklama yok ki. Düşünce açıkla
maları bugün buraya getiriliyor efendim, düşünce açıklamaları. Hiçbirisi 14'üncü madde kapsamın
da değil. Meclis Başkanı bunu takdir yeri değil efendim. Usule göre söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, siz... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - 63'e göre istiyorum efendim. 
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BAŞKAN - Efendim, siz avukatsınız; hâkimler, savcılar konuştuğu zaman veya karşı avukatı 
hiç dinlemiyor musunuz onları? Lütfen efendim, ben bir okuyayım. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Ama efendim, bana 83'üncü maddenin... 
BAŞKAN-Efendim... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - 14'üncü maddede takdir yetkisi Meclis Başkanlık Divanında değil. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen efendim... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Gider ilgili komisyonlara, bugüne kadar dokunulmazlıklarla ilgi

li uygulama... 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen oturur musunuz. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Hayır efendim! Mehmet Ağar Susurluk çetesinden burada iki dö

nem yargılanamadı... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen. 
SUAT KILIÇ (Samsun) - Şov yapma, şov! Otur yerine! 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sen kabadayı mısın? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - .. .hırsızlıklara karışanlar yargılanamadı, cinayet işleyenler yargı

lanamadı... 
BAŞKAN - ".. .Ancak, bu hâlde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye 

Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır." 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - .. .orada cinayet işlediği mahkeme kararıyla sabit olanlar işleneme

di. Ya bu hüküm eşit uygulanacak ya da eşit uygulanacak! Anayasa bunu gerektiriyor. Yok öyle şey! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri ) - Anayasa maddesini oku! 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Düşüncesini açıkladığı zaman bir ipi çekemezsiniz. Hayır! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Otur yerine, otur! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, usule aykırı bir durum yoktur. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, 63 çok açık; 63'e göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Meclis araştırması açılmasına ait önergeleri okutuyorum. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Burada sadece DTP milletvekillerinin fezlekesini okuyamazsınız; 

eşit olacak, bütün üyeler için eşit. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
B) MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal sorunları

nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kent merkezlerinde, vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan Emniyet Teşkilatı men

subu polislerin, görev sırasındaki tutum ve davranışları kamuoyunda tartışılmaktadır. 
Asıl olarak, yasaları ihlal edenleri etkisiz duruma getirerek, yargıya teslim etmekle görevli ol

malarına karşın görev aşamasında orantısız güç kullandıkları ve hatta kolaylıkla silaha başvurdukla
rının örnekleri son zamanlarda artmıştır. Polisin, yasaları uygulayarak değil, korku salarak güvenliği 

- 1 9 -



TBMM B:43 27 .12 . 2007 O: 2 

sağlaması kabul edilemez. Ayrıca, bazı emniyet mensuplarının organize suç örgütleri ile bağlantılı ol
dukları iddiaları da zaman zaman gündeme gelmektedir. Emniyet Teşkilatına duyulan güveni önem
li ölçüde erozyona uğratan bu olumsuz gelişmeler, ortada ciddi bazı sorunların olduğunu 
göstermektedir. 

Bu sorunların, polislerin eğitimlerinin yetersiz ve yanlış olmasından ve 2559 sayılı Polis Vazi
fe ve Salahiyetleri Yasasından kaynaklandığını ileri sürenler olduğu gibi, çalışma koşullarının ağır 
olduğu ve bunun sonucu aile hayatlarının düzenli olmadığı ve geçim sıkıntısı yaşadıkları nedeniyle 
aşırı stres ve gerginliklerinden kaynaklandığı iddiaları da vardır. Gerçekten de polisler asli görevle
ri dışında, kamu ve özel binaların ve kişilerin korunmasında, bir sandviç karşılığı maçlarda, konser
lerde ve bazı düğünlerde de görevlendirilmekte ve çoğu zaman postacı olarak da görev 
yapmaktadırlar. Yani zihinsel ve fiziksel yorgunlukları gözardı edilemez. 

Nitekim, Emniyet Teşkilatında 2006 yılı sonu itibariyle, son 5 yılda 328 polis istifa etmiş, işle
dikleri suçlar nedeniyle 1306 polis Devlet Memurluğundan ve meslekten çıkarılmış, 869'u psikolo
jik tedavi görmüş ve 122 personel intihar etmiştir. Bu arada 40 personel şehit olmuştur. Kaç polisin 
aile bütünlüğünün bozulduğunun sayısı belli değildir. 

Dolayısıyla, sorunun eğitimden ve 2559 sayılı yasadaki yetkilerin ölçüsüz kullanılması dışında, 
psikolojik ve sosyal yanının da olduğu görülmektedir. Elbette, son yıllarda hızla artan siyasi ve ce
maat kadrolaşması, teşkilattaki sorunların ve huzursuzluğun üzerine tuz-biber ekmiştir. Ve giderek 
Emniyet Teşkilatında çürümeye yol açabilecek bu tehlikeli gidiş, böyle devam edemez. 

Sunulan nedenlerle, vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan Emniyet Teşkilatında
ki kadrolaşma sorunları ile polislerin orantısız güç ve silah kullanmalarının yanlış veya yetersiz eği
timden mi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasından mı, çalışma koşulları ve ücret 
dengesizliğinden kaynaklanan psikolojik ve sosyal nedenlerden mi yoksa hepsinden mi kaynaklan
dığının tespiti ve alınması gereken önlemler hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104. maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını talep ederim. 

1) Ahmet Ersin 
2) Çetin Soysal 
3) Malik Ecder Özdemir 

4) Ali Rıza Ertemur 
5) Mehmet Ali Özpolat 
6) Şevket Köse 
7) Hulusi Güvel 

8) Faik Öztrak 
9) Enis Tütüncü 
10) Muharrem İnce 
11) Eşref Karaibrahim 
12) Zekeriya Akıncı 
13) Nesrin Baytok 
14) Halil Ünlütepe 

(İzmir) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Denizli) 

(İstanbul) 
(Adıyaman) 
(Adana) 
(Tekirdağ) 
(Tekirdağ) 

(Yalova) 
(Giresun) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Afyonkarahisar) 
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15) Akif Ekici 
16) Turgut Dibek 
17) Ali Kocal 
18) Muhammet Rıza Yalçınkaya 
19) Ali İhsan Köktürk 
20) Fatma Nur Serter 

21) Şahin Mengü 
22) Esfender Korkmaz 
23) Mustafa Özyürek 

(Gaziantep) 
(Kırklareli) 
(Zonguldak) 
(Bartın) 
(Zonguldak) 
(İstanbul) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

2.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/75) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz mermercilik sektörünün gelişmesi, dünyadaki hak ettiği yere gelebilmesi ve ihracatın 

artmasıyla Ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması bakımından, mermercilik sektöründe yaşanan 
sorunların çözüm yolları için, Anayasa'nın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 
105. Maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ederim. 06.12.2007 

1) Metin Ergun 
2) Mustafa Enöz 
3) Abdülkadir Akçan 
4) Meral Akşener 
5) Murat Özkan 
6) Ali Torlak 
7) Osman Durmuş 
8) Hamza Hamit Homriş 
9) Bekir Aksoy 
10) Metin Çobanoğlu 
11) Rıdvan Yalçın 
12) Mustafa Kalaycı 
13) Mümin İnan 
14) Emin Haluk Ayhan 
15) Mehmet Şandır 
16) Ertuğrul Kumcuoğlu 
17) Alim Işık 
18) Gündüz Suphi Aktan 
19) Behiç Çelik 

20) Ahmet Duran Bulut 

(Muğla) 
(Manisa) 
(Afyonkarahisar) 

(İstanbul) 
(Giresun) 
(İstanbul) 
(Kırıkkale) 
(Bursa) 
(Ankara) 
(Kırşehir) 
(Ordu) 
(Konya) 
(Niğde) 
(Denizli) 
(Mersin) 
(Aydın) 
(Kütahya) 
(İstanbul) 

(Mersin) 
(Balıkesir) 
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21) Necati Özensoy (Bursa) 
22) Beytullah Asil (Eskişehir) 
23) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
24) Hüseyin Yıldız (Antalya) 
25) Hasan Özdemir (Gaziantep) 
26) Recep Taner (Aydın) 
27) Yılmaz Tankut (Adana) 
28) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 
29) Mehmet Günal (Antalya) 
30) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 
Gerekçe 
Gelişmiş ülkelerin bugünkü mevcut ekonomik güçlerine sahip olmalarında doğal kaynaklarını 

en etkin şekilde kullanmaları büyük rol oynamıştır. 
Ülkemizde mermer sektörünün 1985 yılından bu yana 22 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ül

kemizde faaliyet gösteren 1000 ocak, 1500 fabrika ve 7500'ün üzerinde atölyelerde toplam 250 bin 
kişi çalışmaktadır. Ülke ekonomisine 900 bin doları ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon 
dolarlık bir katma değer sağlamaktadır. 

Mermer sektörü %100'e yakın yerli girdi ile çalışmakta ve çok fazla istihdam sağlamaktadır. 
Ülkemiz zengin maden ve mermer yataklarına sahip olmasına karşın uluslararası piyasada iste

diği yere gelememiş ve yeteri kadar ihracata yönelememiştir. Doğaltaş ihracatı, maden ihracatı gru
bundan miktar olarak %17, değer olarak %37'lik bir paya sahiptir. Rezerv bakımından ise ülkemiz 
dünyada 5 milyar metreküple birinci sıradadır. Ancak mermer rezervlerinin bugüne kadar %12 ile 
%15'lik bir bölümü işletilmektedir. 

Dünya rezervlerinin %35'lik bölümüne tek başına sahip olan ülkemiz, 2010 yılında 2,5 milyar 
dolar, 2015 yılında yine 5 milyar dolar mermer ve doğaltaş ihracatına ulaşabilecektir. 

Rezerv %12 ile %15'lik bir bölümü işlenerek bu hedeflere ulaşıldığına göre ve ülkemiz ekono
misine turizm ve otomotivden sonra en fazla döviz girdisi sağlayan bu sektöre yeteri kadar destek ve 
ilgi gösterilmemiştir. 

Mermer rezervleri bakımından son derece önemli bir potansiyele sahip olan mermercilik ve do
ğaltaş sektörü uygulanan yanlış politikalar ve yoğun bürokrasi nedeniyle yeteri kadar gelişmemiştir. 
Bu sektörün gelişmesi için mevcut sorunlarının bir an evvel çözülmesi gerekmektedir. 

Öncelikli olarak yatırıma başlamadan önce ÇED Raporunu almak pek çok bürokratik engeller
le karşılaşılması firmaları yatırım yapmaktan vazgeçirmekte ve bu yüzden pek çok ocak atıl durum
da beklemektedir. Bu Ocakları faal duruma getirmek için çaba harcanmalıdır. 

Ülkemiz mermerlerine rakip olarak ortaya çıkan Çin' den ithal edilen granit miktarı her geçen 
gün artmaktadır. Mermerciliğimizin gelişimini engelleyen bu ithalatın kısıtlanması mermer sektörü
nü rahatlatacağı gibi, Ülke ekonomisi açısından da önemli bir kazanç sağlanmış olacaktır. 

Halen uygulanmakta olan Bölgesel Teşvik mermer sektörünü sıkıntıya sokmaktadır. Bugün 55 
ilde teşvik uygulanırken, bu İllerin yalnızca 5 tanesinde doğaltaş ve mermer üretilmektedir. "Bölge
sel Teşvik" yerine "Sektörel Teşvik" uygulanması gerekmektedir. 
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Sektörde motorin ve enerji ciddi girdi maliyetlerini oluşturmaktadır. Dolaylı vergiler toplam 
maliyetin içerisinde %63 'lük bir paya ulaşmaktadır. Bu oranla diğer ülkelerle rekabet edilmesi müm
kün değildir. Enerji ve motorin girdi fiyatlarındaki ÖTV oranlarının düşürülmesi sektörü oldukça 
rahatlatacaktır. 

Avrupa'da özellikle İtalya'da Mermer Fakülteleri bulunmaktadır. Pisa Üniversitesi'nde Mermer 
Jeologları yetiştiriliyor. Ülkemizde ise yeteri kadar Meslek Okulları dahi bulunmamaktadır. 

Sektörü uluslararası pazarda tanıtmak için fuar, sergi, panel, sempozyum gibi etkinlikler arttı
rılmalı ve bu etkinlikler devlet tarafından desteklenmelidir. 

3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî Parkı 'nda-
ki sorunların araştırılarak tarihî eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi için alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsanlık, Uygarlık ve Türkiye Tarihi'nin önemli bir istisnası olarak Nemrut Dağı Millî Parkı 
öne çıkmaktadır. Bu harika emanete ulaşım hiç de kolay olmamaktadır. 

Adıyaman ili Kâhta ilçesi sınırları içerisinde yer alan; İnsanlık, Uygarlık ve Türkiye Tarihi'nin 
en önemli kalıntılarından Dünya'nın Sekizinci Harikası diyebileceğimiz; Nemrut Dağı ve Komma-
gene Kralı Antiochos'a ait Tümülüs ve Kutsal Alanlar, Nemrut Dağı Millî Parkı'nın ana özelliğini 
teşkil etmektedir. Bu tarihî turistik ve çok önemli yere Millî Park özelliği kazandırılmasına karşın, 
gelecek nesillerin bu eşsiz ve benzersiz emanetlerine sahiplikte yetersiz kalınmaktadır. İvmelenmiş 
olan yok oluşunu tabiat şartlan da hızlandırmaktadır. 

İnsanlık, Uygarlık ve Türkiye'nin bu kıymetli hazinesinin layık olduğu değere taşınabilmesi, 
korunabilmesi, gelecek nesillere tahripsiz ulaşabilmesi, var olan sorunlarının giderilmesi ve gereken 
önlemlerin acilen alınması maksadıyla; Anayasa'nın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddele
rince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Mehmet Erdoğan (Gaziantep) 
2) Fehmi Hüsrev Kutlu (Adıyaman) 
3) Halil Mazıcıoğlu (Gaziantep) 
4) Fatma Şahin (Gaziantep) 
5) Özlem Müftüoğlu (Gaziantep) 
6) Mahmut Durdu (Gaziantep) 
7) Mehmet Sarı (Gaziantep) 
8) Mehmet Erdoğan (Adıyaman) 
9) Gülsen Orhan (Van) 
10) Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
11) Abdullah Çalışkan (Kırşehir) 
12) Çağla Aktemur Özyavuz (Şanlıurfa) 
13) Öznur Çalık (Malatya) 
14) Hasan Kara (Kilis) 
15) Hüseyin Devecioğlu (Kilis) 
16) Fevzi Şanverdi (Hatay) 
17) Ali Küçükaydın (Adana) 
18) Mehmet Emin Ekmen (Batman) 
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19) Hasan Ali Çelik (Sakarya) 
20) Hacı Hasan Sönmez (Giresun) 
21) Orhan Karasayar (Hatay) 
22) İhsan Koca (Malatya) 
23) Mehmet Şahin (Malatya) 
24) Mücahit Fındıklı (Malatya) 
25) Canan Kalsın (İstanbul) 
26) Mahmut Dede (Nevşehir) 
27) Hasan Fehmi Kinay (Kütahya) 
Gerekçe 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde hemen hemen tüm dünyaca bilinen, Yazılı Tarihin kayıtların

da ilk kez MÖ. 850 yıllarında karşılaştığımız, yaklaşık 3000 yıllık, farklı kültürleri, gelenekleri ve dil
leri kaynaştıran; İnsanlık, Uygarlık ve Türkiye Tarihi için son derece önemli, ayrıca tarihi ve turistik 
değeri de asla göz ardı edilemeyecek, Nemrut Milli Parkı, Dünya'nın Sekizinci Harikası olarak çok 
büyük bir öneme sahiptir. 

Bu Tarihi Tapınak 2206 metre yükseklikte yer almaktadır. Dağ, sadece yaz aylarında ulaşıma 
açıktır. Yılın geri kalan süresi boyunca kar ve buzla kaplıdır. 

Kari Sester tarafından 19. yy. da keşfedilmiş, Osman Hamdi Bey Dağdaki ilk kazıyı keşiften 
sonra başlatmıştır. 

Dağda; Doğu, Batı ve Kuzey olarak üç Teras vardır. Nemrut Dağı'nın tepesindeki Tümülüs 50 
metre yüksekliğinde ve 150 metre çapındadır. Heykel boylan 8-10 metre civarındadır. Heykellerin 
başları kopmuş, gövdelerinin önüne bırakılmıştır. Bakımsızlıktan, donuklaşmış, yıpranmış ve dökül
meye başlamıştır. Doğu Terasta Ateş Altarı geçmişte restore edilmiştir. Doğu ve Batı Terasları 85 met
re uzunluğundaki steller dizisi ile birbirine bağlıdır. Batı Terası ziyaretçilere Mezopotamya ovasını 
seyretme şansı verir. Girişinde üç başlı dev bir aslan heykeli vardı. Bugün bu heykel toprağa gömü
lü vaziyettedir. 

Üç Kral Mezarında, mezar odası Tümülüs içinde kalan masif kayanın içine oyulmuştur. 
Bu önemli eserin; beklenenin tersine, büyük tehlikeleri savarak, ümitsiz durumunun üstesinden 

gelinmesini ve uzun yıllar boyunca gelecek nesillere tanıtılması, zamanın ve doğanın tahribine diren
çli hale getirilmesi gerekmektedir. 

Bu düzenlemelerin daimi olması için aklıselim kişilerin konuyu sahiplenmeleri elzemdir. Bura
sı, bizlerin onuruna yaraşır biçimde, buraya gelen ve gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilere bü
yük bir ihtimam ve eski ihtişamıyla karşılayacak hale acilen getirilmelidir. 

Bundan maada, gelecek nesillerin hakkını korumak ve bu eseri layık olduğu seviyeye (ulaşım, 
koruma, ziyaretçilerin eserlere temasını engelleme, ziyaret, konaklama vs. gibi) taşımak, en kısa za
manda etkili ve muteber önlemler alınarak gereklerinin acilen uygulanması için Meclis Araştırması
nı önermekteyiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön gö

rüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.23 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın, 60'ıncı maddeye göre, yerinden, çok kısa bir söz ta
lebi, açıklama talebi vardır. 

Mikrofonunuzu açtırdım, buyurun Sayın Kaplan. 
VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 

2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, mahkeme başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarınca 
gönderilen ve Başkanlıkça bilgiye sunulan belgelerin, Genel Kurula sunulmadan öncelikle Anaya
sa ve Adalet Karma Komisyonuna gönderilmesi gerektiğine; yapılan uygulamanın doğru olmadığı
na ilişkin açıklaması 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Biraz önce Meclis Başkanlık sunuşlarında Parlamento üyesi arkadaşlarımızla ilgili sunum ya

pılmıştı. Aslında benim tepkim, Anayasa ve İç Tüzük gereği, yasama Meclisinin üyeleri ve iç işle
yişi ve hukukuyla ilgili bir konuda İç Tüzük hükümlerinin işletilmesi, Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonunda görüşmeler yapılması, bu görüşmeler sonrası çıkacak kararların usulüne uygun bir şe
kilde Meclise sunulması gerektiği yönündeydi. Bugüne kadar olan uygulamada sürekli olarak "güç
ler ayrılığı" ilkesi, yargı, yasama, yürütme arasında böyle işlemiştir. Böylesi bir durumda Karma 
Komisyonun ve Anayasa Komisyonunun kendi iç kurullarında halledeceği bir konuyu tartışmadan 
Meclis Kuruluna sunmanın doğru olmadığını ve diğer üyelerle ilgili de çokça bu tür gelen öneri ve 
yazılar olduğu dikkate alındığında, Anayasa 83'üncü maddesindeki "Meclise bildirilir" sözünün bil
gilenme olduğunu, Meclis Kuruluna sunulma anlamına gelmeyeceğini... Bu nedenle Başkanlık Di
vanına burada bir çağrıda bulunuyorum ve diğer tüm parti gruplarına, bu konuda, üye ve 
dokunulmazlıklar konusunda iç işleyişimize, iç hukukumuza sahip çıkalım. Bu konuyu Başkanlık 
Divanında çözmeye davet ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İş

ler" kısmına geçiyoruz. 
l'inci sırada yer alan, Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş

melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) (x) 

(x) 34 S. Sayılı Basmayazı 27/11/2007 tarihli 25 'inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmelerde söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adı

na Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'e aittir. 
Sayın Köktürk buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on beş dakika. 
CHP GRUBU ADINA ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Tanık Koruma Yasa Tasarısı'nın ikinci bölümünün kapsadığı 17'den 27'e kadar olan mad
deler üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Öncelikle, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, ulusal bağımsızlığımızın 
ay yıldızlı bayrağımızla birlikte simgesi olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm 
yıldönümü nedeniyle kendisini saygı ve şükranla anıyorum. Ankara'da yaşadığımız depremler nede
niyle de tüm Ankara halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugünkü oturumumuzun da ge
ride bıraktığımız yılın son oturumu olması nedeniyle tüm milletvekillerimizin yeni yılını kutluyor, 
gelecek yılın aydınlık günler getirmesini diliyorum. 

Tanık Koruma Yasa Tasarısı hakkında benden önce konuşan tüm milletvekillerimizin belirttiği 
üzere, çağdaş ceza yargılamasında tanıklık ve dolayısıyla tanık beyanı vazgeçilmez bir delil olma 
özelliğini korumaktadır. Yargılamanın kesin hükümle sonuçlanmasına kadar her aşamada tanık de
lili gerçeğin yakalanmasında çok önemli bir işleve sahiptir. Yine hepimizce bilindiği üzere, tanıklık 
da karşılıksız olarak yerine getirilmesi gereken zorunlu bir kamu görevidir. Buna karşılık, verdiği 
bilgilerden dolayı tanığın zarara uğramasına karşı gerekli önlemleri almak da devletin görev ve so
rumluluğundadır. Dolayısıyla, suç ve suçlulukla mücadelede önemli koşullardan birisi de tanıkların 
ve yakınlarının güvence altına alınmasını sağlamaktan geçmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün de tasarının kapsamı konusunda burada, milletvekil-
lerimizce, siyasi parti gruplarımızca tartışmalar yaşandı. Yasanın kapsamıyla ilgili öncelikle bir yar
gıya varabilmemiz için, Tanık Koruma Yasa Tasarısı'nın ilk çıktığı ülkelerdeki çıkış nedenlerine ve 
uygulama biçimlerine de kısaca bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Bugün görüştüğümüz Tanık Koruma Yasa Tasarısı, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde maf
yayla mücadele için geliştirildi. 1967 yılında mafya çatışmalarının bütün ülkeyi kasıp kavurduğu bir 
süreçte Amerika Birleşik Devletleri çözümü, mafya içerisindeki kişilerin, daha doğrusu muhbirlerin 
konuşturulmasında buldu. Ancak, mafyadan olup da konuşmak da o kadar kolay değildi. Çünkü, 
mafyaya egemen olan "suskunluk yasası" kuralını bozanlar, bu kuralın dışına çıkanlar mafya tara
fından öldürülüyordu. Dolayısıyla tek çare, muhbirlerin ve ailelerinin kimliklerinin değiştirilmesi, es
tetik ameliyatla tanınmayacak hâle getirilerek korunmaya alınmasıydı. ABD Hükümeti Federal Tanık 
Koruma Programı'nı işte bu nedenle yaptı. Bugün de Amerikan Ceza Usul Kanunu'na göre Tanık Ko
ruma Programı son derece ciddi ve organize suçlarda uygulanmaktadır. Yine, mukayeseli hukuka 
baktığımızda, Alman Tanık Koruma Uyum Kanunu'nda da tanık koruma hükümlerinin organize ve 
ciddi suçlarda uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, kapsamını tartıştığımız yasanın, günümüz
de de dünyada terör örgütlerinin ve suç işlemek amacıyla kurulmuş diğer örgütlerin her geçen gün 
artan ve gelişen etki alanları, sahip oldukları güç ve kullandıkları yöntemler karşısında mevcut ya
salar ve klasik ceza yöntemlerinin yeterli olmadığı konusunda, sanıyorum, tüm siyasi parti grupları 
olarak müttefikiz. Ülkemizde de, cumhuriyet değerlerini koruma mücadelesi veren pek çok aydını
mız örgütlü cinayetler sonucunda yaşamını yitirmiş, ancak failler çoğu zaman bilinmesine rağmen 
olaylar aydınlatılamamıştır. 
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Başta Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemi-
toğlu olmak üzere, cumhuriyet değerleri için yaşamını yitiren bu önemli kişiliklerimizi ve kanlı, bö
lücü terör örgütünün saldırıları sonucu yaşamlarını yitiren gencecik evlatlarımızı bu vesileyle bir kez 
daha sevgi ve saygıyla anıyorum. 

Ayrıca, bölücü terörün içinden geçtiğimiz süreçte de devam ettiğine üzüntüyle tanık oluyoruz. 
Yine, olayın bir başka penceresinden baktığımızda, tüm devletimizi sarmalayan Susurluk gibi 

organize çete vakaları da bugünkü belleğimizde ta ilk günkü tazeliğini korumaktadır. 

Bütün bunlara paralel olarak ve uluslararası sözleşmelerde de yer aldığı üzere, örgütlü suçlarda 
tanık koruma tedbirlerinin alınması ve buna yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi bizce de ge
reklidir. Ancak, zorunlu ve gerekli olan düzenlemelerin ihtiyaçlarla paralel olarak gerçekleştirilme
si ve ceza yargılamasının temel prensiplerinin de mümkün olduğunca korunması gerekirken, bunu ilk 
uygulayan ülkelerdeki düzenlemelerin kapsamını bile çok fazla aşacak bir şekilde Tanık Koruma Ya
sası Tasarısı'nın kapsamı genişletilerek, yerinde olmayan birtakım gerekçelerle, örgütlü olmayan 
suçların da tanık koruma yasası kapsamına alınması, pek çok adi ve alt sınırı düşük olan suç yargı
lamasının bu tasarıya dâhil edilmesi, bu şekilde tanığın dinlenmesindeki "açıklık", "silahların eşitli
ği" ve "yüz yüzelik" ilkelerinin önemli ölçüde bertaraf edilmesi, savunma hakkını büyük ölçüde 
sınırlandırdığı gibi, ceza muhakemesi hukukumuzu da önemli ölçüde otoriter hâle getirmektedir. 

Ayrıca, korunacak kişilerin kapsamının da oldukça geniş tutulması, uygulamada zorluklara ne
den olabilecek ve keyfîliği de beraberinde getirebilecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlara yönelik eleştirilerimiz ve parti görüşümüz, yasa tasarısının geneli ve birinci bölümü 
hakkında konuşan arkadaşlarımızca kapsamlı olarak ifade edilmiştir. 

İkinci bölümde de tartışmaya açık veya en azından Genel Kurulda değerlendirilmesi gereken dü
zenlemeler yer almaktadır. Genel bir bakış açısıyla, tanığın korunması kapsamında alınması gereken 
tedbirlerin uygulanma biçiminin büyük ölçüde yönetmeliklere bırakılması, harcamaların örtülü öde
nekten yapılması, Kamu İhale Yasası'nın uygulanmaması gibi unsurlar, bunlara yönelik geçmiş uy
gulamalara ve yaşanan birtakım olumsuzluklara bakıldığında bazı kuşkuları beraberinde 
getirmektedir. 

Yasa tasarısının 19'uncu maddesinde, bu kanun uyarınca alınacak koruma tedbirlerinin yerine 
getirilmesine ilişkin giderlerinin İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 24'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda karşı
lanacağı belirtilmiştir. Bu madde örtülü ödeneğe yönelik olup, 24'üncü maddeye göre örtülü öde
nek, "Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri 
ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hü
kümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. .. .Örtülü ödenek, bu 
amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda 
ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz." Bugün görüştüğümüz Tanık Koruma Yasa Tasarısı'nda da tüm 
giderlerin İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak örtülü ödenekten karşılanması öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; örtülü ödeneğin kullanılması, 24'üncü madde uyarınca 
birtakım sınırlamalara ve koşullara tabi kıhnmışsa da uygulamada bu böyle olmamış, örtülü ödene
ğin denetiminin olmaması, ülkemizde yıllardır hiç bitmeyen tartışmalara ve yasaya aykırı kullanım
lara neden olmuştur. Bu durum, devletimizin çoğu zaman ciddi zararlar görmesine yol açtığı gibi, 
bazen de yöneticilerin ağır suçlamalarla karşı karşıya kalması sonucunu doğurmuştur. Türkiye tari-
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hinde ilk örtülü ödenek harcamalarıyla ilgili dava 27 Mayıs ihtilalinden sonra açılmıştır. 1995 yılın
da ise emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesinin taklit edilmesi suretiyle, dönemin Başbakanının, 
Selçuk Parsadan tarafından aranarak 5,5 milyar lira verilmesinin istendiğini hepimiz biliyoruz ve 
anımsıyoruz. Bu para, yine hepimizin bildiği üzere, Parsadan'a Sayın Başbakan tarafından veril
miştir. Daha açıkçası, Parsadan'ın, sözde, Öztorun adına istediği bu para örtülü ödenekten, Örtülü 
Ödenek Yasası'na aykırı olarak verilmiştir. Olayın ortaya çıkması üzerine yapılan yargılama sonucu 
Selçuk Parsadan'ın mahkûmiyetini onaylayan Yargıtay 6. Ceza Dairesi örtülü ödeneğin 5,5 milyar 
lira dolandırıldığını da tescil etmiştir. Sayın Başbakanın sorumluluğu ise mahkeme safahatında dile 
getirilmiş, ancak bu fasıldan yapılan harcamalarla ilgili olarak başbakanlara suç yüklenemeyeceği için 
daha ileri bir soruşturmaya ve yargılamaya gidilememiştir. 

Yine, aynı Başbakanımızın Başbakanlık görevini bıraktığı günlerde de çok büyük miktarda bir 
örtülü ödeme yaptığı, bir siyasi parti genel başkanı tarafından dile getirilmiş "Ödemenin kime yapıl
dığını açıkla." "Hayır, açıklayamam. Açıklarsam devlet zor durumda kalır." tartışmaları uzun yıllar, 
uzun günler ülke gündemini meşgul etmiş ve kamu vicdanını yaralamıştır. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte yaşanan olumsuzlukları bugün Meclis Genel Kurulunda dile ge
tirmek bizi de mutlu kılmıyor. Ancak, görüştüğümüz yasa tasarısının en uygun biçimiyle Meclisten 
çıkması için, aynı konuya ilişkin geçmiş uygulamalardan ders almamız ve tasarının sakıncalarından 
arınmamız gerekiyor. Bugün baktığımızda ise, devletin en önemli ve gizli bazı işleri için harcanan 
Başbakanlık örtülü ödeneğinin başında, sahte belge tanzim etmekten yargılanan, Ankara 9. Ağır Ce
za Mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve bu nedenle görevden el çektiril
mesi gereken bir kişinin bulunuyor olması da bu konuda hâlen daha süregelen keyfîliği de açık bir 
şekilde göstermektedir. Oysaki, örtülü ödeneğin devletin en gizli ve ciddi faaliyetleri için düzenlen
miş olmasına karşın bu keyfîliğin var olması, bundan sonraki örtülü ödenek uygulamaları için olum
lu düşüncelerimizi ve beklentilerimizi engellemektedir. 

Ayrıca, her ne kadar bu konuda tanık koruma prosedürünün gizliliğinden yola çıkılarak düzenle
me yapılmışsa da, Başbakanlık örtülü ödeneğinde geçmişten günümüze yaşanan, daha doğrusu bütün 
bu olumsuzluklar yaşanırken bu yasa tasarısıyla İçişleri Bakanlığı bütçesine konularak yeni bir örtü
lü ödenek yaratılıyor olmasının dikkatli ve hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Ayrıca, ülkemizde 20 milyonun üzerindeki insanımızın yoksulluk sınırının altında yaşadığı, 1 
milyonun üzerindeki insanımızın her gece yatağa aç girdiği, emeklilerimizin yoksulluk sınırının al
tında maaş aldığı ve keza işsizliğin resmî rakamlara göre yüzde 9'lara, ancak gayriresmî rakamlara 
göre yüzde 15'lere ulaştığı, tarım emekçilerimizin tükendiği bir süreçten geçerken, yasa tasarısının 
kapsamının ve kapsamına aldığı suç tiplerinin oldukça genişletilerek ve örtülü ödenek kapsamına 
alınarak devlet kaynaklarının da gerekli olmayan bir şekilde kullanılmasını da vicdanen kabul etme
miz mümkün bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak değinmek istediğim konu bu kanun tasarısın
da Kamu İhale Yasası'nın uygulanmamasıdır. Kanun tasarısının 23'üncü maddesiyle 4734 sayılı Ka
mu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına "tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat 
hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alım
ları" cümlesi eklenmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesine baktığımızda, bir
takım alım ve yapım işlerinin Devlet İhale Yasası'na tabi olmadığını düzenlediğini görmekteyiz. 
Dolayısıyla, yapılan eklemeyle de tanık koruma yasası kapsamında yapılacak harcamalar Kamu İha
le Yasası kapsamı dışına çıkartılmıştır. 
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Tanık koruma yasasının kapsamına aldığı suçların genişliği, korunacak tanıkların, görevlilerin 
ve hatta müştekinin yakınlarının ve ilişki içerisinde oldukları kişilerin oldukça çokluğu ve dolayı
sıyla, yapılacak masrafların çok büyük miktarlara ulaşması göz önünde bulundurulduğunda, harca
maların, Kamu İhale Yasası dışında tutularak örtülü ödenek yaratılarak yapılıyor olması, geçmişteki 
uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda kuşkularımızı ciddi bir şekilde artırmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, az önce ifade ettiğimiz gibi, çoğu yönleriy
le bu Tanık Koruma Yasa Tasarısı'nda aşırılığa kaçılması belirttiğimiz sakıncaları doğurmakta, hu
kuk devleti normlarını zorlamakta ve bu normların dışına çıkmaktadır. Bu yönleriyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak yasaya itiraz ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köktürk. 

Şahsı adına Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MEHMET TUNÇAK (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Tanık Koruma Kanu
nu Tasarısı ikinci bölümü hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla 
selamlarım. 

Tanık, ceza ve hukuk yargılaması sırasında olayla ilgili bilgileri olan ve bu bilgiler hakkında 
beyanda bulunan üçüncü kişiler. Dolayısıyla, adil yargılama ve neticeten adaletin tecelli etmesi an
lamında tanığın yargılamanın ne kadar önemli bir unsuru olduğu açık. Özellikle tanıkların, tanık be
yanlarının sarih ve doğru şekilde alınabilmesi için ve bu beyanlara karşı herhangi bir durdurma 
eylemine girişilmemesi için, devletlerin geldiği düzeyde, çağdaş ceza yargılaması düzeyinde belli 
tedbirler alınmış. 

Ülkemizde de bu alınan tedbirlerin bazı örnekleri var, bazı kanunlarımızda tanık korumayla ala
kalı bazı düzenlemelere gidilmiş. Tanık koruma yasamızla bugüne kadar yapılmış olan düzenleme
ler belli bir çerçeveye alınmış ve az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi, çağdaş yargılama esaslarına 
uygun düzenlemeler içermekte. 

Tasarının düzenlediği alanlar neler? Özellikle 3'üncü maddesiyle "26/9/2004 tarihli Türk Ceza 
Kanununda... ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya daha fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlar, 

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen 
alt sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçe
vesinde işlenen suçlar." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek kanun metninde ifade bulan "örgüt" ibaresi, gerek
se bu kanunun görüşülmesi sırasında bazı sözcüler tarafından ifade edilen "örgüt" kelimesi siyasal 
bir örgütlenmeyi değil ya da bir siyasi partinin teşkilat ya da örgütünü değil, örnek olarak, eli kanlı, 
bölücü PKK terör örgütünü, bu şekliyle örgütleri ifade etmektedir. Bunu da buradan ayrıca belirt
mekte yarar olduğu kanaatindeyim. 

Tasarı hangi ihtiyaçlar nedeniyle düzenlenmiş? Tanıklar, sunduğu ya da sunacağı bilgiler nede
niyle suç örgütleri tarafından sıklıkla tehditlere ve saldırılara maruz kalmaktadır. Öncelikle, bu teh
dit ve saldırılara karşı tanık beyanlarını korumak asıldır, devletin asli görevidir. Düzenlemenin esas 
amaçlanndan biri budur. 
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Bununla birlikte, ülkemiz değişik milletlerarası sözleşmelere ve protokollere taraf olmuştur. 
Milletlerarası sözleşmeler ve protokoller gereği bu kanunun düzenlenmesine ayrıca ihtiyaç vardı. 

Ayrıca, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 23/3/2005 tarihli ve 5320 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 18'inci mad
desiyle yürürlükten kaldırıldığından, bu kanun kapsamında korunanlar bakımından hukuki boşluk 
meydana gelmiştir. Bu boşluğun doldurulması için de ayrıca bu kanuna ihtiyaç vardı. 

Tasarıyla, maruz kalınan tehditler veya duyulan korku nedeniyle tanıklıktan çekinen vatandaş
larımızın mahkemede tanıklık yapmasının sağlanabileceği, yapmış oldukları tanıklık nedeniyle ha
yatı veya mal güvenliği tehlike altına giren tanık ve yakınlarının devlet tarafından etkin bir şekilde 
korunmasının sağlanması, vatandaşların endişelerinin bertaraf edilerek tanıklık yapmalarının sağ
lanması ve neticeten özellikle terör suçları ve örgütlü suçların aydınlatılması ve bu suçlarla müca
dele ve örgütlerin çökertilmesinde büyük katkılar sağlanacağı öngörülmektedir. 

Şu ana kadar tanık koruma kanunu ile ilgili bazı eleştiriler, bazı katkılar oldu. Tüm eleştirilere 
ve katkılara da bu şekliyle teşekkür ediyoruz. Bazı hususları burada değerlendirmek isterim. Özel
likle, tanık koruma kanunu ile ilgili sanığın yokluğunda tanıkların ifadesinin alınmasının, savunma 
hakkını zedeleyip zedelemeyeceği konusu tartışma konusu olarak ortaya kondu. 

Takdir edersiniz, hâlihazır 5271 sayılı Ceza Kanunu'nun 58'inci madde, 3'üncü fıkrasında, belli 
şartlar dâhilinde hâkim hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir, diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tunçak, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

MEHMET TUNÇAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre, kimliği açıklanmayan tanıklar ta
rafından yapılan beyanlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-D maddesine aykırı görülme
mektedir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 20 Kasım 1989 tarihli Kosowsky Karan'nda 
ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 27 Mart 1996 tarihli Doorson Karan'nda, belli şartlar al
tında bu savunmanın ihlal edilmeyeceğine, zedelenmeyeceğine ilişkin kararlar düzenlemiştir. Dola
yısıyla, silahlann eşitliğine yönelik yapılan eleştirilerin geçersiz olduğunu ve ayrıca gizliliğe yönelik 
eleştirilerin de yeterli olmadığını, dolayısıyla tanık koruma kanununa taraf olan bir kişinin, gizliliği 
bertaraf etmeye yönelik her türlü hususu desteklemesi gerektiğini buradan ifade etmek gerekiyor. 
Tanık koruma mantığının asli unsuru gizliliktir. 

Bu şekliyle kanunun ülkemizin yargı sistemine hayırlı olması temennisiyle yüce heyeti saygıy
la selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunçak. 

Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık
tan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

17'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yabancı tanıkların korunmasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma 

MADDE 17-
BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 17 nci maddesinin 1. fıkrasının birinci 

cümlesindeki "bir yabancı tanığın" ibaresinden önceki kısmın metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hasip Kaplan Sevahir Bayındır Ayla Akat Ata 
Şırnak Şırnak Batman 

Şerafettin Halis Fatma Kurtulan 
Tunceli Van 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
AYLA AKAT ATA (Batman) - Gerekçeyi okuyalım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ceza yargılamasında ayrımcılık yapılamaz. Adil yargılama için kişinin tabiiyeti önemli değildir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
Gizlilik Kuralı 
MADDE 18.-
BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 18 inci maddesinde 1. fıkranın ikinci cüm

lesinin "Gizlilik, tedbir sona erdikten 10 yıl sonra son bulur." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasip Kaplan Sevahir Bayındır Şerafettin Halis 

Şırnak Şırnak Tunceli 
Ayla Akat Ata Fatma Kurtulan 

Batman Van 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Gizlilik sınırsız olmaz, mutlaka sınır konmalı. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 
Tanık koruma giderlerinin karşılanması ve tazminat 
MADDE 19-
BAŞKAN - Madde üzerinde dört önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanun tasarısının 19 uncu maddesindeki (İçişleri Bakanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten) ibaresindeki "İçişleri Bakanlığı" ibaresinin "Adalet Bakanlığı" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Şerafettin Halis Sevahir Bayındır 
Şırnak Tunceli Şırnak 

Fatma Kurtulan Ayla Akat Ata 
Van Batman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 19 uncu madde

sinin ikinci fıkrasındaki "İçişleri Bakanlığınca" ibaresinin ".. .İçişleri Bakanlığı ile...", "Gümrük Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kemal Kılıçdaroğlu İsa Gök Şevket Köse 
İstanbul Mersin Adıyaman 

Turgut Dibek Hulusi Güvel Ali İhsan Köktürk 
Kırklareli Adana Zonguldak 

Sacid Yıldız 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı Tanık Koruma Kanunu'nun 19. maddesinin 1. fıkrasında bu

lunan "konulacak" kelimesi dahil olmak üzere geriye kalan ibarenin metinden çıkarılarak yerine "ko
nulur." ibaresinin eklenmesini; aynı fıkraya "Bu kanunla uygulanan tedbirler ile yapılan harcama 
kalemleri hakkında bir rapor gizlilik esasını ortadan kaldırmadan ilgili bakanlıkça TBMM genel ku
ruluna sunulmak üzere TBMM başkanlığına her yıl ocak ayında sunulur" cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Behiç Çelik 
Mersin 

Akif Akkuş 
Mersin 

Faruk Bal 
Konya 

Oktay Vural 
izmir 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

Recep Taner 
Aydın 

Beytullah Asil 
Eskişehir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
34 Sıra Sayı ile görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 19 uncu maddesinin kenar başlığında yeralan 

"tazminat" ibaresi, "tazminatlar" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 
Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Turan Kıratlı 

Giresun Yozgat Kırıkkale 
A. Sibel Gönül Metin Kaşıkoğlu Orhan Karasayar 

Kocaeli Düzce Hatay 
"(3) Bu Kanun hükümlerine göre korunanın, koruma konusu tehlike sebebiyle ölümü, sakat

lanması veya malvarlığını kısmen yahut tamamen yitirmesi hallerinde oluşan zararlar, genel hüküm
lere göre devlet tarafından tazmin olunur." 

BAŞKAN - Komisyon önerge katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz efen

dim nisap olmadığı için. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, gerekçeyi mi okutayım? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Aslolan, koruma altına alınan kişilerin can ve malvarlıklarının zarar görmemesidir. Ancak ko

rumaya gerekçe oluşturan risk, korumaya rağmen veya önlemlerin gerektiği gibi alınamaması yahut 
benzeri sebeplerle gerçekleşmiş ve -söz gelimi- korunan; yaşamını veya vücut bütünlüğünü yahut 
malvarlığını yitirmiş ise, gerçek bir koruma kanunu, bu zararların tazminini düzenlemezlik edemez. 
Sorun, hizmet kusuru veya sosyal risk kuramının içtihadi belirsizliğine terk olunamaz. Duruma gö
re destekten yoksun kalma, iş göremezlik, malvarlığı giderimleri ve manevi zararlar; bu hüküm yo
luyla hukuk devletinin somut güvencesine kavuşturulmuş olmaktadır. Hükmün, yasanın 22/1 
maddesindeki koruma öznelerini de kapsadığı açıktır. "Genel hükümler" referansı, BK. 41 ve deva
mı maddelerdeki sorumluluk hukuku standartlarını anlatır. 

Düzenleme alanında öngörülen tazminat modelinin delil elde etme kapasitesini artırıcı; güven
lik duygusunu ve toplumsal huzuru besleyici özelliği gözardı edilemez. Esasen düzenleme özelinde 
tazminat, yaşama ve mülkiyet gibi iki temel hakkın ve sosyal devlet ilkesinin de kaçınılmaz sonu-
cudur.(Any. Md. 17,35,2) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı Tanık Koruma Kanunu'nun 19. maddesinin 1. fıkrasında bu

lunan "Konulacak" kelimesi dahil olmak üzere geriye kalan ibarenin metinden çıkarılarak yerine 
"Konulur." ibaresinin eklenmesini; 

aynı fıkraya "Bu Kanunla uygulanan tedbirler ile yapılacak harcama kalemleri hakkında bir ra
por gizlilik esasını ortadan kaldırmadan ilgili bakanlıkça TBMM genel kuruluna sunulmak üzere 
TBMM başkanlığına her yıl ocak ayında sunulur" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Şandır... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Önerge ile bir yandan tanığın korunmasına ilişkin gizlilik keyfiyeti muhafaza edil

mekte, diğer yandan idarenin hesap verme ve meclisin denetim yetkisi hayata geçirilmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 19 uncu madde
sinin ikinci fıkrasındaki "İçişleri Bakanlığınca" ibaresinin ".. .İçişleri Bakanlığı ile...", "Gümrük Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının 11 inci maddesine göre, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü bünyesinde de Tanık Koruma Birimi oluşturulması nedeniyle, diğer tanık koruma birimi 
oluşturulan kurumlarda görev alan personele benzer şekilde, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Mu
hafaza Genel Müdürlüğü tanık koruma biriminde fiilen görev alan personele de, yapmış oldukları gö
rev ve hizmetin hal ve şartlan dikkate alınarak tazminat ödenmesi gerekmektedir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanun tasarısının 19 uncu maddesindeki (İçişleri Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten) ibaresindeki "İçişleri Bakanlığı" ibaresinin "Adalet Bakanlığı" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün, biraz önce, dost ve kardeş Pa

kistan halkının, Pakistan devletinde elim bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Benazir Butto ve parti
li arkadaşları nedeniyle, bu acı nedeniyle Pakistan halkına başsağlığı diliyor, Pakistan'ın, bu dost ve 
tarihî kardeşliğimiz olan ülkenin bir an önce bu acı olaylardan sıyrılıp demokratik bir hukuk devle
tine evrilmesini diliyoruz. Bu duygularımı ifade etmek istedim. 

Sayın Başkan, burada, 19'uncu maddeyle ilgili, gerçekten, kafaları karıştıran bir durum var. Ya
ni, İçişleri Bakanlığı bütçesine, tanık koruma nedeniyle para ayıracaksak, bu bütçe konusunda İçiş
leri Bakanlığı bu görevi üstlenecekse, o zaman, bugün bu yasayı burada tartışırken de komisyonda 
İçişleri Komisyonunun, bakan olarak da İçişleri Bakanının olması gerekirdi. Yani, bu tanık koruma 
konusu güvenlik konusu değil, adalet konusudur. 

Tanıklık, adalete yardımcı olmak üzere ceza usulünde yer alan bir uygulamadır. Böyle olunca, 
akçeli işlerde, Adalet Bakanlığımızın, bütçenin harcanması konusundaki denetimi ve yapılan işlerin 
de aynı şekilde vazifelerin de yasaya uygun yapılıp yapılmadığı konusunda Adalet Bakanlığını güç
lendirecek bir duruma gelir bütçenin Adalet Bakanlığına ayrılması. Neden diyeceksiniz. Bu çok açık. 
Adalet reformunda, hepimiz biliyoruz, çok ciddi bir konu var, adli kolluğu oluşturacağız. Bu adli 
kolluğun içinde polis de var, jandarma da var. Avrupa Birliğinin İlerleme Raporu'nda, son İlerleme 
Raporu'nda ve daha önceki, 2005, 2003 İlerleme Raporu'nda da adli hizmetlerin hızlı ve sağlıklı gö
rülmesinde, özellikle polis ve jandarma kolluk etiği yasasının çıkarılması, kolluk etiği yasasıyla be
raber modernizasyonunun sağlanması hedeflenmiş. Eğer böyle bir düzenleme gündemimizdeyse -ki 
gündemimizdedir, yakın zamanda da bunun geçeceğini düşünüyorum- o zaman, Adalet Bakanlığı, 
kendi adli kolluğu içinde çok sağlıklı bir tanık koruma uygulaması yapabilir. Çünkü tanık koruma uy
gulamasını yapacak kişilerin, hâkim sınıfından gelmesi, savcılık mesleğinden gelmesi, hukukçu ol
ması, adalet duygusu, tecrübeleri, o konudaki daha adil karar verme sürecini hazırlayacaktır. 

Bu yönüyle Adalet Bakanlığımızı güçlendirmediğimiz zaman, eğer tanık koruma programında 
görev alacak olan adli kolluğun da terfi ve düzenlemesinde liyakat durumuna göre denetlenmesi sağ
lanmadığı zaman, bu yasanın amacına uygun işlemesi de mümkün değildir. Kaldı ki ikinci fıkrada, 
tazminat ödenmesini, yani tanık korumada görev alacak olan elemanlarla, personelle ilgili ayrıca bir 
tazminat ödenmesini anlamış değilim. Niye tazminat ödüyoruz? Farklı bir görev mi, farklı bir risk mi 
üstleniliyor? Farklı bir risk üstleniliyorsa anlaşılır bir şeydir ama eğer normal görev icra ediliyorsa 
bu normal göreve, derecelerine göre devlet memurlarının aldığı hak ve istihkaklardan görevlilerin ya
rarlanması da doğru olandır. Bunu böyle yaparsak, bu tanık koruma birimini torpilli, ayrıcalıklı, faz
la ücret alan, fazla tazminat alan, fazla para alan, herkesin torpille girmeye çalıştığı bir kurul hâline 
getiririz ki, bu kurulu başında işlemez duruma getiririz. 

Bu kaygılar nedeniyle böyle bir önerge verdik, bunun dikkate alınmasını diliyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, ek sürenizi kullanmadınız. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Bir önerge kabul edilmişti, kabul edilen önerge doğrultusunda 19'uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
Suç, yaptırım ve soruşturma usulü 
MADDE 20-
BAŞKAN - Madde üzerinde üç adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 20. maddesinin (2) nolu bendinde geçen "müs

teşarlar, valiler ve kaymakamlar hariç olmak üzere" ifadesinin bent metninden çıkarılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 20. maddesine, 
(2) bu kanun kapsamında olup da, Türk Ceza Kanununun 257 nci ve 272 nci maddelerinde be

lirtilen fiilleri işleyenler hakkında cezalar, yan oranında artırılarak hükmolunur. 
Fıkrasının eklenmesini ve fıkra numaralarının teselsül ettirilmesini arz ederiz. 

| Faruk Bal Prof. Dr. Alim Işık Hasan Çalış 
Konya Kütahya Karaman 

Abdülkadir Akçan Mümin İnan Şenol Bal 
Afyonkarahisar Niğde İzmir 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 20 nci maddesinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Şerafettin Halis Nuri Yaman 
Şırnak Tunceli Muş 

1 İbrahim Binici Aysel Tuğluk 
Şanlıurfa Diyarbakır 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Suç, yaptırım ve soruşturmasında ayrımcılık yapılamaz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 20. maddesine, 

(2) bu kanun kapsamında olup da, Türk Ceza Kanununun 257 nci ve 272 nci maddelerinde be
lirtilen fiilleri işleyenler hakkında cezalar, yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Fıkrasının eklenmesini ve fıkra numaralarının teselsül ettirilmesini arz ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının hedef aldığı suç ortamı ile mücadelede başarının sağlanabilmesi için, kamu görevli

lerinin de aynı hassasiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Bu kanun kapsamına giren suçları işle
yenlere verilecek cezanın 1/2 oranında artırılması suretiyle caydırıcılığın artırılması amacı ile bu 
önerge verilmiştir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 20. maddesinin (2) nolu bendinde geçen "müs
teşarlar, valiler ve kaymakamlar hariç olmak üzere" ifadesinin bent metninden çıkarılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Kamer Genç 

»•>- Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başka

nım. 
BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALÎ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Adı geçen bürokratlara böyle bir ayrıcalık tanınması hukuka aykırıdır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
20'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
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Tanığa rücu edilmesi 

MADDE 21-
BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 21. maddesinde geçen (b ve ç) ifadesinin (b, c 

ve ç) olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 21 inci maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Şerafettin Halis Nuri Yaman 
Şırnak Tunceli Muş 

İbrahim Binici Aysel Tuğluk 
Şanlıurfa Diyarbakır 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
AYLA AKAT ATA (Batman) - Gerekçeyi okutun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Gerçeğe aykırı tanıklık yapanlar ile ilgili hükümler TCK'da yer aldığından yeniden düzenleme 

yapılması gereksizdir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 21. maddesinde geçen (b ve ç) ifadesinin (b, c 

ve ç) olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 

İfadeye 8'inci maddenin (c) bendi de ilave edilmiştir. 

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

21'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

Tanık koruma biriminde görev yapanlar, diğer görevliler, suçun aydınlatılmasında yardımcı olan
lar ve yakınlarının korunması 

MADDE 22-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 22 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "bu Kanun 
kapsamına giren suçlara ait istihbaratta veya soruşturmada" ibaresinin "bu Kanun kapsamına giren suç
lara ait istihbaratta, soruşturmada veya kovuşturmada" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Turan Kıratlı 

Giresun Yozgat Kırıkkale 

A. Sibel Gönül Metin Kaşıkoğlu Orhan Karasayar 

Kocaeli Düzce Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 22'nci maddesinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Fatma Kurtulan M. Nezir Karabaş 

Şırnak Van Bitlis 

Nuri Yaman Ayla Akat Ata Şerafettin Halis 

Muş Batman Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Görev gereği olan korumanın, koruması olmaz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 22 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "bu Kanun 
kapsamına giren suçlara ait istihbaratta veya soruşturmada" ibaresinin "bu Kanun kapsamına giren suç
lara ait istihbaratta, soruşturmada veya kovuşturmada" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının 22'nci madde düzenlemesinde; Tasarı kapsamına, tanık koruma biriminde görev ya
pan personel, Tasarı kapsamına giren suçlara ait istihbaratta veya soruşturmada görev alan kolluk 
amir ve memurları ile diğer kamu görevlileri, bu suçlarda kullanılan gizli soruşturmacı, bu suçların 
ortaya çıkartılmasında yardımcı olan muhbirler ile bunların yakınları da dahil edilmektedir. Ancak 
bu tedbirlere kovuşturma aşamasında da hükmedilebileceği dikkate alındığında, bu evrede görev ya
pan personelin de söz konusu koruma tedbirlerinden yararlandırılmasında fayda görüldüğünden iş
bu önerge verilmiştir. 

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

Kabul edilen önerge istikametinde 22'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

Askeri ceza muhakemesinde uygulama 

MADDE 23-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

| TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısı'nın 23 üncü maddesinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Fatma Kurtulan Nuri Yaman 

Şırnak Van Muş 

Sevahir Bayındır Şerafettin Halis Nezir Karabaş 

Şırnak Tunceli Bitlis 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Yargı birliğini zedeleyen bir hükümdür. 

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

23'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

Değiştirilen hükümler 

MADDE 24-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 24 üncü mad
desinin b fıkrasındaki "... İçişleri Bakanlıklarınca" ibaresinin "İçişleri Bakanlıkları ile Gümrük Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 

Sacid Yıldız 

İstanbul 

İsa Gök Şevket Köse 

Mersin Adıyaman 

Turgut Dibek Hulusi Güvel 

Kırklareli Adana 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 24.ncü maddesinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Şerafettin Halis Nuri Yaman 

Şırnak Tunceli Muş 

İbrahim Binici Aysel Tuğluk 

Şanlıurfa Diyarbakır 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Tanıkların korunması için ayrıca ihale yasa ve yönetmeliği çıkarılmasına gerek yoktur. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 24 üncü mad
desinin b fıkrasındaki"... İçişleri Bakanlıklarınca" ibaresinin "İçişleri Bakanlıkları ile Gümrük Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Tasarının 13 üncü madde metnine bakıldığında Tanık Koruma Kurulunu oluşturan bi
rimler arasında Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün de bulunması, ay
rıca tanık koruma tedbirinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımlarının Gümrük 
Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gerçekleştirilecek olması husus
ları göz önüne alındığında, konuyla ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında Gümrük Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının da yer alması gerekmektedir. 

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

Komisyonun bir tashih talebi var, düzeltme. 

Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - "24" rakamını izleyen 
işaretten sonra "(1)" adıyla fıkra numarası eklenecek, bir de (k) bendi (1) olacak. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Komisyonun düzeltme talebi doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

Yönetmelik 

MADDE 25-

BAŞKAN - Madde üzerinde üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 25 inci maddesinde geçen "altı ay" ibaresinin 
"dört ay" olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 25 inci madde

sinde ".. .İçişleri Bakanlıkları ile..." ibaresinden sonra gelmek üzere ",Gümrük Müsteşarlığının bağ
lı bulunduğu Bakanlıkça" ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kemal Kılıçdaroğlu İsa Gök Ali İhsan Köktürk 
İstanbul Mersin Zonguldak 

Şevket Köse Hulusi Güvel Turgut Dibek 

Adıyaman Adana Kırklareli 
Sacid Yıldız 

İstanbul 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 25 inci maddesinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Şerafettin Halis Nuri Yaman 
Şırnak Tunceli Muş 

İbrahim Binici Aysel Tuğluk 
Şanlıurfa Diyarbakır 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanunla düzenlenen bir konuda, yönetmelikle düzenleme yapılamaz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde görüşülmekte olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısının 25 inci madde

sinde "... İçişleri Bakanlıkları ile..." ibaresinden sonra gelmek üzere ",Gümrük Müsteşarlığının bağ
lı bulunduğu Bakanlıkça" ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

- 4 3 -



TBMM B:43 2 7 . 1 2 . 2007 O: 3 

Gerekçe: 

Tasarının 13 üncü madde metnine bakıldığında Tanık Koruma Kurulunu oluşturan birimler ara
sında Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün de bulunduğu, ayrıca Kanun
la birlikte Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nde tanık koruma birimi 
oluşturulması ve bu kapsamda tanık koruma tedbirlerini uygulayacak olması hususları göz önüne 
alındığında, Kanun hükümlerine göre çıkanlması gereken yönetmeliklerin hazırlanmasında Gümrük 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın da görev alması gerekmektedir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 34 sıra sayılı yasa tasarısının 25 inci maddesinde geçen "altı ay" ibaresinin 
"dört ay" olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında tabii çok önemli, te
mel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kanun görüşüyoruz. Ben dün İstanbul'da bir televizyon progra
mına katılmam dolayısıyla bu kanunun müzakerelerine pek katılmadım. Birkaç tane önergem de 
vardı, onlarda da konuşma imkânını bulamadım. 

Aslında, bir Tunceli milletvekili olarak bu pişmanlık yasasının ve özellikle bu surette beyan... 
İnsanlar aleyhine, o kişilerle ilgili ifade veren insanların, zaman zaman ne kadar masum insanları 
zan altında bıraktıkları ve belli bir aşamadan sonra, aleyhine ifade verdikleri kişilerden yüklü mik
tarda para almak, talepte bulunmak suretiyle ifadelerini, yani, bir kısım ifadelerini değiştirmek için 
de para istediklerini, birçok olayı bilen bir insanım. 

Şimdi, bu tanık koruma kanunuyla acaba insanlara iyilik mi ediyoruz, kötülük mü yapıyoruz, o 
da çok müphem bir konu. Yani, Türkiye'de hakikaten gerçekleri ortaya koymak için, sağduyunun hâ
kim olacağı, doğruların söyleneceği bir sistem oluşturulmasını isteyen bir insanım, ama öyle bir ol
gu var ki Türkiye'de, işte, adamın hoşuna gitmedi mi gidiyor iftira atıyor. Bu iftira sonucunda o 
masum insanların da büyük ceza görme durumu ortaya çıkıyor. Bu, bir memlekette temel hak ve öz
gürlüklere, bana göre, vurulabilecek en büyük darbedir. Bu enine boyuna tabii, tartışılmadı. Bence, 
bu kanunu hemen de yürürlüğe de koymamak gerekir, bana göre, belli bir süre beklemek lazım. 
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Ben, tabii altı ay yerine dört ay istedim. Sebebi de şu: Mademki bu kadar insan... Temel hak ve 

özgürlüklerle ilgili bir kanun yapıyoruz. Hükümetin zaten bu konuda yeterli hazırlığı yapması la
zım. Bu kanun uygulamaya girerken bununla ilgili yönetmeliklerin de uzun zaman gecikmeden çı
karılması lazım. Ama, tabii Hükümet ve özellikle Komisyonumuz öyle bir sistem geliştirdi ki, yeni 
bir Meclis seçilmiş, yeni bir Parlamento gelmiş, "Efendim, ben daha önceki komisyonun aldığı ka
rarı uygularım, ondan sonra da Parlamentoda yasama tasarrufuna riayet ederim. Efendim, yanlışlık
lar varsa Parlamentoda düzelsin." diyor. Bilmiyorum burada kaç tane yanlışlık düzeltildi, ben yok 
olduğum için... 

Bunların hepsi bu ülkeye, bana göre, yapılacak önemli zararlardır. Yani, kelimeleri ifade eder
ken de birilerini de, tabii acıtmak da istemiyorum. Ama, yani zamanında böyle temel hak ve özgür
lükleri çok yakından ilgilendiren konularda kanun çıkarırken bence Parlamento üyelerinin çok hassas 
olması lazım. Bu hassasiyeti nasıl göstereceksiniz? Bu hassasiyeti, kendi kafanızda belirli kanunla
rı uygulayacaksınız... Mesela, şimdi birisi beğenmediği birisine iftira atabilir. Sonra, yani, işte, ge
çen gün birisi bana telefon ediyor, diyor ki: "Efendim, beni güya koruyacaklar diye atmışlar, kaç 
gündür içerideyim. Kimse benim hâl hatırımı sormuyor." Yani bu tanık koruma kanununun uygula
masının kime ne getireceği, ne götüreceği de çok açık ve belli değildir. Uygulayıcılara bağlıdır. Uy
gulayıcılar da eğer hakikaten masum insanlar aleyhine tanıklık yapan insanların tanıklık yapması 
hâlinde o masum insanların cezalandırılmasına sebep verirse onun günahı kimin olur? İşte bu kanu
nu çıkaranların olur. Bence bu konular çok enine boyuna tartışılmadı, böyle bir kanun çıkarıldı. Bi
rilerinin, işte, telkiniyle böyle kanunlar çıkarıyoruz ama bu kanunların memlekete çok fayda 
getirdiğine de inanmıyorum. Özellikle Yargıtay 9. Dairesi bu terör olayları nedeniyle hakikaten çok 
ağır kararlar vermektedir o yardım, yataklıktan dolayı. Yani, o kadar masum insanlar mahkûm oldu 
ki... Yolda gidiyor, yolda önünü kesiyor, arabasının aküsünü alıyor dağdaki terörist -almış adam, 
aküyü aldığı kesin, gidiyor kendisi de haber veriyor- ama buna rağmen, işte, orada, yardım ve yatak
lıktan üç sene dokuz ay hapis cezası veriliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kanunda -işte, bu terörle mücadele konusunda belki sağlıklı 
bir sonuç doğurabilir mi bilinmez ama onu uygulamayla göreceğiz- şöyle düşünülebilir: Evet, bir 
süre bu kanunu uygulayalım, eğer hakikaten uygulamada çok kötü sonuçlar alınırsa o zaman da de
ğiştirilme imkânları olabilir. Ama bence bu kanun hakikaten birçok insana da sıkıntı yaratabilecek 
bir kanundur. Yani, böyle, masa başında birtakım sağlıklı tedbirler aldığımız konusunda ben çok 
emin değilim. 

Dilerim, temenni ederim, bu kanunla, Türkiye'de terörün önlenmesi konusunda ciddi adımlar 
atılsın, ama bu ciddi adımlar atılırken de masum insanlar haksız yere zarar görmesin. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, geçici madde eklenmesine dair bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Turan Kıratlı 

Giresun Yozgat Kırıkkale 

A. Sibel Gönül Metin Kaşıkoğlu Orhan Karasayar 

Kocaeli Düzce Hatay 

"Kurulun oluşturulması 

Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunun 13'üncü maddesiyle kurulan Tanık Koruma Kurulunda üye 
olarak görev alacak temsilciler, maddede belirtilen kurumlar tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde belirlenerek İçişleri Bakanlığına bildirilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Tasarının 13'üncü maddeyle kurulması öngörülen Tanık Koruma Kurulu üyelerinin bir an evvel 

belirlenmesi ve atama işlemlerinin sürüncemede bırakılmaması amacı ile iş bu önerge verilmiştir. 

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

26'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 

Yürürlük 

MADDE 26-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 34 sıra sayılı kanun tasarısının 26'ncı maddesinin "altı ay" ibaresinin 

"üç ay" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Şandır Hasan Çalış Cemaleddin Uslu 

Mersin Karaman Edirne 

I Cumali Durmuş Mustafa Enöz 

Kocaeli Manisa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz için gerçekten 
önemine yürekten inandığımız bir kanun tasarısının görüşülmesinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. 
Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Önerge vererek konuşma fırsatı, im
kânı olduğu için de böyle bir önerge verdim. Bu vesileyle, bu sebeple muhterem heyetinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Tabii, önergemizde ifade ettiğimiz hususun gerekçesi, bu kanunun getiriliş sebebiyle bire bir 
örtüşmektedir. Türkiye'nin suç ve suçluyla mücadele etmek kararlılığını ifade eden, bunun teknik 
altyapısı açısından önem teşkil eden tanık koruma kanunu, suçun ve suçlunun açığa çıkartılması için 
çok önemli bir imkân olan tanıkların korunması için birlikte çıkarttığımız bu kanunun bir an önce yü
rürlüğe girmesi, bir an önce uygulamaya geçmesi, gerçekten bu kanunun esas gerekçesi. 

Türkiye'de sebepleri tartışılabilir, ama asayişsizlik konusunda, bölücülük konusunda, örgütlü 
suç konusunda istatistiğin rakamlarına baktığınızda, gerçekten Türkiye'ye, Türk toplumuna yakışmaz 
rakamlarla karşılaşırız, çok ciddi miktarda artışlar var. Dolayısıyla, bununla mücadele etmek için bir 
kararlılık göstergesi olan bu kanun, Hükümetin bu noktadaki siyasi tavrını ifade eden bu kanun bir 
an önce yürürlüğe girmelidir, önergemizin gerekçesi bu, ama, biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
bu kanunun birçok konuda yeterli olmadığını, suçtan suçluya doğru bir yöneliş getirdiğini, bunun hu
kuk mantığına, suçla mücadele mantığına, pratiğine uygun düşmediğini... Bize göre suç tanımları ya
pılmalı, bu suç tanımları için tanık korumanın imkânları ve şartları bu kanunla oluşturulmalıydı. 
Hâlbuki cezaya göre tanımlar geliştirilmiş. Aslında, ceza ve ceza kanunları bir siyasi tavır olması 
gerekir. Siyaseten hangi suça karşı kararlı bir mücadele tavrınız varsa, ona karşı cezayı belirlersiniz, 
o cezaların gerekçesini oluşturursunuz. O suçların ve suçluların ortaya çıkartılmasında katkı verme
si için tanıkları korumaya çalışırsınız. Dolayısıyla, bir siyasi tavır olarak, bence eksik olan, bizce 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak eksik gördüğümüz ve önergelerimizle tamamlamaya çalıştı
ğımız husus, siyaseten Türk toplumu için, ülkemiz, milletimiz için gerçekten önemsediğimiz bazı 
suçlan tanımlayarak, o suçlarla ilgili suçluları tanımak, yargıda cezalandırmak için ona tanıklık ya
pacak insanların korunmasının bu kanunla sağlanmasını çok önemsedik, bu yönde önergeler verdik. 

Mesela, bu insan kaçakçılığıyla ilgili, bu çocukların suça teşvik edilmesi, fuhuşta kullanılma
sıyla ilgili suçları eğer siyaseten önemsiyorsak -olumlu yönüyle bakalım- onunla ilgili cezaları biz 
bu tanık korumaya almalıydık. Ama, ceza baremlerine göre tanık korumayı tanımlarsanız... Sonuç
ta, bazı hususlar istemeden bu kanunun kapsamı dışında kaldı. Belki böyle bir arzunuz yoktu, ama 
yapılan kanun bu yönüyle eksik olmuştur. Buna rağmen yürürlülüğünün erkene alınmasını teklif edi
yoruz. Ama ne yazık ki Hükümetimiz, Komisyonumuz "katılıyorum" diyemiyor her defasında. Hâl
buki doğru doğrudur. Bu memleket, bu toplum hepimizin. Bu toplumun faydasına olan bir teklife bir 
siyasi asabiyetle "katılmıyorum" demeyi, kişilik olarak Sayın Komisyon Başkanına, Sayın Bakanı
mıza biz doğrusu yakıştıramıyoruz. Ama, bu, AKP Grubunun da maalesef veya Hükümetimizin de 
böyle bir kararı mıdır? Bunu da endişeyle izliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şandır, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bugün burada üst üste koyarsak muhtemel 50'den fazla öner

ge verildi. En fazla önerge alan kanunlardan biri bu. Ama, bu önergelerden bir tanesi dahi... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bir tanesi geçti. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bir tanesi mi geçti? Hele şükür. 
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Yani, muhalefetten katkıya bu kadar kapalı bir iktidar uygulaması, zannediyorum bu döneme has 
bir hadise. Sonra töhmet altında kalırsınız. Derler ki "Bu kanun sizin değil başkalarının, virgülüne bi
le dokunamıyorsunuz" diye sizi suçlarlar; sizi uyarıyorum. 

Sizin getirdiğiniz kanunun gerekçesine uygun bir önerge veriyoruz, üç ay sonra yürürlüğe ko
nulsun diye. Bu anlayışla bu önergeyi verdik. Kabulünü istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

Yürütme 

MADDE 27 -

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, oyumun rengini belirtmek üzere aleyhte söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Evet, ikinci bölümde yer alan maddelerin de oylamalarını tamamlamış bulunuyoruz. 

Şimdi, oyunun rengini belirtmek üzere, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Sayın Genç, buyurun. 

Aleyhte değil mi Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Aleyhte. 

BAŞKAN - Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tanık Koruma Kanunu Ta-
sarısı'nın son oylaması yapılmadan önce, bu kanuna karşı oy kullanacağım için oyumun rengini be
lirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Biraz önce de belirttiğim üzere, bu kanun temel hak ve özgürlükleri çok yakından ilgilendiren 
ve birçok masum insanın mahkûmiyetini yalan ve yalan beyanlarla, yalan şahitliklerle sağlayabile
cek bir kanun olduğu için ve çok da iyi incelenmeden burada geçtiği için ben bu kanuna karşıyım. 

Bir defa, bu "Tanık koruma tedbiri alınması gereken suçlar" konusu çok muğlak. Yani burada 
bence, hangi suçların tanık koruma kapsamı içine alındığının bu maddede ayrı ayrı belirtilmesi ge
rekirdi. İki fıkradan biri, (b) fıkrasında: "Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı iki yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar 
ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar." 

Şimdi, mesela bireysel suçlar da var, yani örgütsel kullanmadığı... Mesela birisi kara parayı ak
lıyor, ama... Kara parayı aklıyor, eroin, afyon kaçakçılığı, kaçakçılık yapıyor. Bunlar da... İcabında 
örgütsel olarak, örgüt içinde yapılmayan, ama ülkeye çok büyük zarar veren suçlar da var. Bunlar ni
ye bunların kapsamı içine alınmadı? 
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Yani, Türkiye'de kanunları çok muğlak yazdığınız takdirde uygulayıcılar bu konuda çok büyük 
sıkıntı çekiyorlar. Özellikle yargı yerlerinde de bu kanunlar, çok değişik değişik kararlar çıkarıyor
lar. İşte, bir bakıyorsunuz, bir dairede başka bir karar çıkıyor, aynı suçla ilgili olarak başka bir daire
de başka bir karar çıkıyor; birisi beraat ediyor, ötekisi ceza alıyor. Bu nedendir? Kanunların çok 
sağlıklı bir şekilde, çıkışı sırasında incelenmemesindendir, sağlıklı gerekçelerinin olmamasmdandır, 
sağlıklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla, tabii AKP Hükümetinin ve İktidarının bir hastalığı var: Kanunlar buraya gelince he
men bunların müzakeresini istemiyorlar, temel kanun kapsamına alıyorlar. Hâlbuki bu kanunun te
mel kanunla ilgisi yok sevgili milletvekilleri. Yani, burada insanların hak ve özgürlükleriyle çok 
yakından ilgisi olan bir kanunun, siz otuz maddesini bir madde hâlinde görüşür ve onların üzerinde 
tartışma açmazsanız orada, bu memlekete sağlıklı bir hizmet etmiş olmazsınız. Yani, insanın haya
tıyla, geleceğiyle, özgürlüğüyle, istikbaliyle en yakın olan bir kanunu getiriyorsunuz, ama bu kanu
nun ne olduğunu burada tartışmıyorsunuz. Bu, bana göre, bu memlekete faydadan ziyade zarar getiren 
bir taktiktir. O, işte, iki bölüm hâlinde yaptığınız bu temel kanunun, onun da kişisel sözlerini de kapa
tıyorsunuz, ondan sonra da -yani, işte, benim bu kanunun burada müzakeresine katılmamamın tek ne
denlerinden birisi de bu- bakıyoruz, orada oturuyoruz, söz sırası gelmiyor, bir şey de gelmiyor, 
dolayısıyla burada oturmanın da bir anlamı yok. Onun için, bundan sonra, bunun başka bir taktiğini bu
lacağız, sizin taktiklerinize karşı taktik geliştireceğiz, sizin bu taktiklerinizi bozmaya çalışacağız. 

Ben, inşallah, diliyorum ki bu kanunu çıkaranlar bu kanunla getirilen tuzaklara kendileri düşmez
ler. Yani, düşerseniz, o zaman "Kendi düşen ağlamaz." diyorlar ve birisi de çıkıp da, yani sizin işleme
diğiniz bir suçtan dolayı sizin aleyhinize bir ifade verir... Çünkü, o kadar bir sistem getirilmiş ki yani, 
tanıklık yapan adamın, kişinin mahkeme huzurunda ifadesi alınmayacak. Şimdi, mahkeme huzurunda 
ifade alınırken o kişinin mesela fiziki yapısına bakarsınız, bilmem, duruşuna bakarsınız, ciddi mi o ifa
de. .. Yani, bir insanın fizik yapısını, karşı taraf bunu kontrol ettiği zaman, hakikaten doğru mu ifade ve
riyor, yanlış mı ifade veriyor, iftira mı atıyor, bunu ifade sırasında anlayabilirsiniz. İki tarafı karşı karşıya, 
avukatlar veyahut da suçluyu karşı karşıya oturtacaksınız, onlar birbirine... Yani, orada bir cümleyi 
sarf edecek, o cümlenin karşıtını, insanlar, karşı taraf, yani aleyhine ifade verilen kişiye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Genç. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - .. .ona karşı savunma hakkı verilmeden alınan böyle bir ifade ben
ce adalete sağlıklı bir hizmet etmez, adalete, bilakis, sağlıklı bir adaletin tecellisine engel olan bir dav
ranış biçimidir. 

Ben bu kanunla, gerçekten, bir tane masum insan da mahkûm olsa, getirilen bu kanunla bir ta
ne masum insan da mahkûm olsa onun masumiyeti nedeniyle mahkûm edilmesine karşıyım. Bu ne
denle kanuna karşıyım. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. y 
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Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için dört dakika süre vereceğim ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tanık Koruma Kanunu Tasarısı'nın açık oylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 270 
Kabul : 230 
Ret 39 
Çekimser : 1 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Yargı camiasına ve milletimize hayırlar getir

mesini temenni ediyorum. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, kısa bir teşekkür konuş
ması yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanın kısa bir teşekkür konuşması olacak. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; iki nedenle huzurunuzdayım. Biri, bir hükümet tasarısının yasalaşmasına vermiş oldu
ğunuz destek nedeniyle iktidar-muhalefet tüm partilerimize ve bu partilerimize mensup milletvekili 
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunmak. İkincisi de büyük bir üzüntüyü sizlerle paylaşmak. Sanıyo
rum, bugün insanlık tarihi açısından çok acı bir gün. Dost ve kardeş Pakistan'da terör çirkin yüzünü 
bir kez daha göstermiştir. Pakistan'ın eski Başbakanlarından Sayın Butto, bugün, bir miting esna
sında bir terör saldırısına muhatap olmuş, kendisi ve -almış olduğumuz ilk bilgilere göre- 120'yi aş
kın Pakistanlı bu terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Kuşkusuz, Türk milleti olarak, daima dost ve kardeş olarak gördüğümüz Pakistan halkının bu 
acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden Sayın Benazir Butto ve 120'yi aşkın Pakistanlı 
kardeşimize Cenabıhak'tan rahmetler diliyoruz. Yaralılar da vardır kuşkusuz, onlara da acil şifalar te
menni ediyoruz. 

Tabii bir temennimiz de Pakistan'ın bir an önce normal bir demokratik düzene geçmesini te
menni etmektir. Pakistan, uzun süredir bunun sancılarını yaşamaktadır. Aslında oradan çıkarılacak so
nuçlar da vardır. Bunlardan bir tanesi de oturmuş, işleyen bir demokratik düzene sahip olmanın ne 
büyük bir nimet olduğu gerçeğini de görüyoruz. O bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir va
tandaşı olmaktan gurur duymalıyız ve demokrasimizi daha da geliştirmek için hep birlikte elimizden 
gelen gayreti göstermeliyiz. 

Biraz önce de ifade etmiştim. Gerçekten, uzun süredir yasalarımızda uygulanmakta olan tanık 
korumayla ilgili bir düzenlemeyi, şimdi müstakil bir yasayla düzenler hâle getirdik biraz önceki oy-

(x) Açık oylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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larınızla. Hem Terörle Mücadele Yasası'nın 20'nci maddesinde hem de Ceza Muhakemesi Kanunu-
'nun 58'inci maddesinde aslında tanık korumayla ilgili düzenlemeler vardı. Hatta, 58'inci maddesi
nin son fıkrasında, bu konuda özel bir kanunun çıkarılmasına da işaret edilmiştir. İşte, şu anda yapmış 
olduğumuz, iki sene önce yürürlüğe girmiş olan bir yasadaki bir işareti, daha doğrusu bir temenniyi 
yerine getirdik ve tabii ki altına imza koymuş olduğumuz uluslararası anlaşmaların da ülkemize, Tür
kiye'ye yüklemiş olduğu bir vecibeyi yerine getirmiş olduk. 

Bazı arkadaşlarımız endişeler ifade ettiler. Biraz önce konuşan milletvekili arkadaşımız da "Bu 
istismar edilebilir, birtakım masum insanlar yalan beyanlarla ve şahitliklerle mağdur edilebilir." ifa
desini kullandılar. Aslında bu yasa tasansı içerisinde bunların önlemleri de var. O nedenle, yasayı bir 
bütün olarak değerlendirdiğimizde, bütün bu ihtimallerle ilgili düzenlemelerin yasa içerisinde var 
olduğunu da göreceksiniz. 

Kıymetli vakitlerinizi fazla almayacağım. Çünkü, bir kanun teklifi var, sanıyorum hemen görüş
meleri başlayacak. Ben, değerli milletvekili arkadaşlarıma, sizlere, vermiş olduğunuz destekten do
layı, hoşgörünüzden dolayı yeniden teşekkür ediyorum ve Pakistan halkına hem şahsım adına hem 
Hükümetim adına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yeniden başsağlığı diliyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.52 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.17 

1 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

2'nci sıradaki Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Rapo
ru (1/437) (S. Sayısı: 54) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sıradaki Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
3.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünü-

var'ın; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın; Sağlık Hizmet
leri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 

Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayı
sı: 55) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 55 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl. 
Sayın Erdöl, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(x) 55 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçmiş Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Yeni yılınızı kutlarken, 2008 yılının tüm ülke
mize, insanlığa huzur, barış, bereket ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. 

Bugün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 88'inci yılı ve aynı zamanda İstiklal Marşı Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm yıl dönümü. 

Bu anlamlı günlerin yanı sıra, bugün çok üzücü bir olayla da karşılaştık. Maalesef, dost ve kar
deş Pakistan'da, Sayın Butto menfur bir cinayete, suikasta kurban gitti ve yanında pek çok kişi de ma
alesef yaşamlarını yitirdiler. Ben, dost, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum. 

Bugün, çok önemli iki kanunun birisini komisyonumuzda görüştük, birisini de şimdi Genel Ku
rulda görüşmeye başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu önemli kanunlardan birisi, halk arasında tinerci
ler olarak bilinen... Tiner ve diğer yapıştırıcıların ilköğretimde, ortaöğretimde ağırlıklı olmak üzere 
kullanımına tahdit getiren bir kanunu komisyonumuz kabul etti, yakında, inşallah yüce Meclisimize 
gelecektir, onda da, desteklerinizi şimdiden beklediğimizi belirtirim. 

Çok önemli, gerçekten koruyucu halk sağlığı tedbirleri bakımından yapılması gereken en önem
li kanun olduğunu düşündüğümüz tütünle ilgili kanun hakkında grubumuz adına görüşlerimizi belirt
mek isterim. 

Bizler, tabii, bu kanuna neden ihtiyaç duyduğumuzu düşünürken, nereden başladığımızı da mut
laka hatırlamamız gerekiyor. Bizler, hastanede yatan hastalara doktorların lüzum ettiği kadarıyla si
gara reçete edebileceği bir anlayıştan, bugün, insanlara çok zararlı olduğu ve birçok alanda kısıtlama 
getirilmesinin gerekli olduğu bir anlayışa geldik. Yani, 1934'teki çıkan kanunu, biz, hastalara siga
ra reçete edilebileceğine dair kanunu bu kasım ayında hep birlikte kaldırdık. Dolayısıyla, bu kanun
da da bazı şeyler çok irdelemeyince belki aklımıza yatmıyor gibi gelebilir ama bunun mantığını ve 
neden buna ihtiyaç duyulduğunu biraz sonra Genel Kurula arz edeceğim efendim. 

Kanun değişikliğinin bir sağlıkla ilgili önemli yükümlülükleri var, getirileri var, bir de ulusla
rarası sorumluluğumuz bakımından, uluslararası anlaşmalarla bizi bağlayan, yapmamız gereken hü
kümler ve yükümlülükler var. Sağlık olarak bir hekimin görevi insanların sağlığını korumaktır. Şöyle 
baktığımız zaman, şu anda ve önümüzdeki yirmi yıl içerisinde insanları en çok öldürecek olan has
talıklar kalp, damar hastalıkları. İkincisi kanserler. Peki, bunları engelleyelim, önleyelim mi? Önle
yelim. Nasıl önleyeceğiz? Engellenebilir, önlenebilir sebeplerin birincisi sigara, bütün bilim 
adamlarının söylediği bu. O zaman demek ki bundan başlamak gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz 
de zaten bu. Sadece kalp, damar hastalıkları, felçler vesair değil, aynı zamanda uyuşturucuyla da di
rekt bağlantısı var sigaranın. Yani, dünyada uyuşturucu kullanan bütün herkes, yüzde 99,9'u önce
sinde içiciliğe sigarayla başlıyorlar. Dolayısıyla, uyuşturucu bataklığının asıl membaı da sigara. 
Sigarayı önlemedikten sonra uyuşturucuyla mücadele etmek, bataklık yerine sivrisinekle mücadele 
etmek gibidir. Onun için... Sadece bu mu? Yangınlar mesela, ev yangınlarının da orman yangınları
nın da yüzde 50'si sigaraya bağlı. Bu, bilimsel bir gerçek, ama ekonomik yangın daha fazla, insan
lar ceplerinden bir sürü parayı -ki, ülkemizde yaklaşık 20 milyar doları- havayı kirletmek için 
kullanıyoruz. Bu çok ciddi bir problemdir değerli arkadaşlar. 
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Sigaraya bir başka hastalık gözüyle baktığımız zaman, görsel yolla, özentiyle bulaşan bir bula
şıcı hastalık olarak da bunu görebiliriz. Mesela, bir çocuk, önce anne, babasını görüyor sigaraya bu
laşıyor, daha sonra okulda öğretmenini görüyor, hastanede doktorunu görüyor, siyasetçiyi görüyor, 
sporcuyu, sanatçıyı görüyor, televizyonda görüyor, İnternet'te görüyor, gördükçe bulaşıyor. İşte, bu, 
elektronik yolla da bulaşabilen bulaşıcı bir hastalık, bununla da sebebini hissederek ve bilerek buna 
göre mücadele etmemiz lazım. 

Uluslararası yükümlülüklerine baktığımız zaman, 2003 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, Tütün . 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaya açtı. 2004 yılında Sayın Profesör Recep Akdağ, Sağlık Ba
kanımız, New York'ta bunu Türkiye adına imzaladı ve bu, Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Da
ha sonra, 2004 Aralıkta biz bunu Meclisimizden -bu uluslararası anlaşmayı- kanunlaştırarak geçirdik 
ve 2006 yılının ocağından itibaren, imzalayan bütün ülkelerde yürürlüğe giren bir uluslararası anlaş
ma oldu. 

Yine, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası deklarasyon, yeni bin yılda doğan her çocuğun kalp, 
damar hastalıklarına yakalanmadan altmış beş yaşma kadar yaşamasının sağlanmasını emrediyor 
amir bir hükmü olarak. Yani, bunu kabul ediyoruz. Bunun için de gerekli tedbirleri almamız lazım 
diyoruz. Bunun için, 2006 yılında Sayın Başbakanımızın imzasıyla, tütün mamullerinin nasıl önle
nebileceğine, çocukların nasıl korunabileceğine dair bir genelge yayınlandı ve yine 2007 yılında Ulu
sal Tütün Kontrol Programı'nı 12 Aralıkta Sayın Başbakanımız, Sayın Sağlık Bakanımız ilan ettiler. 
Gerçekten Türkiye için dönüm noktası bunlar. 

Yine, biz, Türk Kardiyoloji Derneğinin öncülüğünde, Sayın Sağlık Bakanımızın verdiği direk
tifler doğrultusunda, ulusal kalp sağlığı politikasını çalıştık ve burada da gördük ki, bütün bilim 
adamlarının söylediği, kalp, damar hastalıklarını engellemek için birinci sebep olarak bilinen siga
rayla mücadele etmek gerekiyor. Yine, bunu, 25 Aralık 2007'de Avrupa Kalp Sağlığı Deklarasyo-
nu'na imza koyan değerli bilim derneklerimiz de bunu Sağlık Bakanlığımızla birlikte açıkladılar. 

Bu kanunu çıkarmak için niye bunu amaçladık, niye uğraştık? Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kont
rolü Çerçeve Sözleşmesi henüz yayınlanmamışken, özellikle mahalle aralarında gençlerimize ve ço
cuklarımıza tek tek satılan sigaraları acaba engellersek nasıl olur diye. Çünkü, çoğu insan, çoğu 
çocuk, çoğu genç okuldan gelirken veya giderken bir sigara alıyor bakkaldan, ona belki daha fazla 
para veriyor, ama bakkalın da işine geliyor bu, çocuğun da işine geliyor. Annesine, babasına yaka
lanmıyor, okulda öğretmenine yakalanmıyor ve oradan bir bulaşıyor. Bulaştıktan sonra alışıyor, alış
tıktan sonra alışkanlık ve nihayet onu o tatmin etmemeye, başka alışkanlıklara, kötü alışkanlıklara 
sürüklemeye başlıyor. İşte bunu engellememiz lazım. Bunu düşündük ve televizyon yayınlarında şu 
gün ayda doksan dakika, çocukları, insanları sigaranın zararlarından, tütünün zararlarından koruma
ya yönelik yayın yapmak gerekiyor. Fakat, bakıyoruz ki, gece üçte, dörtte, iki buçukta yapıyorlar bu 
yayınları. Bunu nasıl engelleriz diye çalışmaya başladık. Pek çok bürokrat arkadaşım, pek çok Sağ
lık Bakanlığının bürokratı, Adalet Bakanlığının bürokratı çalıştık, derken, işte, bahsettiğim biraz ön
ceki süreci Sağlık Bakanımız başlattı ve amaçlarımız baktık ki örtüşüyor, her şey birbirine denk ve 
bundan sonra, bu kanun teklifini uzun uğraşlardan sonra huzurlarınıza getirmiş olduk. 

Gördüğüm şudur ki -ben yaklaşık yirmi altı yıllık hekimim, beş yıldır da Meclisteyiz milletve
kili olarak- yapmış olduğumuz sağlıkla ilgili -koruyucu hekimlik bakımından- bütün düzenlemeler
den bu tütünle ilgili yapacağımız bu kanun daha değerli, daha halkın sağlığını koruyucu daha fazla 
özelliklere sahip. 
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Yani burada yaptığımız en önemli iş, demek ki, bir kere, bulaşmasını önlemek -tütünün bu içi
cilik bulaşıcılığını engellemek- teminini güçleştirmek ve başlayan insanların bırakmasını teşvik et
mek, kolaylaştırmak. Yaptığımız aslında budur, bütün dünyanın da yapmış olduğu budur, Dünya 
Sağlık Örgütünün önerdiği de budur. 

Bunun için, tabii, sadece ceza vermek yeterli değil, mantık da ceza verme üzerine kurulu değil 
zaten. Esas itibarıyla, eğitim yapmamız gerekiyor, insanları eğitmemiz, buna inandırmamız gereki
yor, bunun zararlı bir şey olduğuna inandırmamız gerekiyor. Yoksa bu, sadece "yasak" kavramıyla 
geçiştirilecek bir kanun değil. Onun için, bizim, kesilen cezaların bir kısmının Sağlık Bakanlığına bir 
kısmının Millî Eğitim Bakanlığına bırakılmasını istememizin gayesi de, bu eğitim faaliyetini bu iki 
bakanlığımız el ele vererek yapabilsin diye. Yani yoksa, biz "yasak" kelimesine karşıyız bu kanun
da, bu, "özgürlüklerin paylaşımı" demek lazım. Ben hep öyle söylüyorum: Özgürlük, sigara içmek 
de bir özgürlüktür, ama temiz hava solumak da bir özgürlüktür. Hiçbir kimsenin, kendi çocuğu bile 
olsa, onu kanser ve kalp, damar hastalığı riski ile karşı karşıya bırakmaya hakkı yok, velev ki doğ
mamış bir bebek olsun, anne karnında bir bebek olsun. Onun için, buna bu yönüyle bakmak lazım. 

Türkiye'nin peki ödediği bedel nedir? Yani yaklaşık 20 milyar dolar yıllık bedelden bahsetmi
yorum. Günde 300 kişi beklenenden erken ölüyor. Peki, 100 bin kişi ediyor yıllık, 100 bin! 10-15 bin 
pasif içici beklenenden erken ölüyor, 5-6 bin de çocuk, masum yavrular ölüyor, sakat kalıyor, özür
lü kalıyor. 

Peki, ben size şunu sorarım: Her gün 300 kişi herhangi bir stadyumda kavga etse, bırakın Allah 
korusun ölmesini, burnu kanasa, ikinci gün yine 300 kişi kavga etse burnu kanasa, üçüncü gün yi
ne öyle olsa, dördüncü gün hangimiz o statta maç oynanmasına müsaade edebiliriz, ederiz, etmemiz 
mi gerekir veya? Dolayısıyla, buna bu gözle bakmak lazım. Türkiye'ye olan bedeli çok ağır. Bir pa
ket sigaranın ekonomiye bedeli 7,2 dolardır, uluslararası hesaplamaları budur. 

Bir başka şey söyleyeyim: Mesela, elinizde bir parfüm, böyle sıka sıka geziyorsunuz. Çocuklar 
var. Ama, biliniyor ki bu parfüm kanser yapıyor. Öyle bir parfüm olsa, hanginiz çocuğunuzun yanın
da bu güzel kokulu parfümü sıktırmak ister? Hiç kimse. E, peki, böyle çok da güzel kokmayan -kö
tü kokar demeyeyim de, sigara içenleri üzmeyelim- bir şeye niye o zaman -kanser yapıyor aynı 
zamanda- biz zevk diye bakıyoruz, zevkim var diye başkalarını riske ediyoruz, başkalarının hayatı
nı riske ediyoruz? Bu hakkı nereden buluyoruz kendimizde? "Pasif içici" dediğimiz, içenin değil de 
yanında içilen kişinin zarar görmesidir. Demek ki, çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sırf zevk
le bunu izah edemeyiz. Çünkü, biz, görüyoruz, hep misal veriyoruz, sırf zevk alıyor diye okulların 
yanından giden insanlara "bu zevk alıyor, bu süratli gitsin" diyor muyuz? Onlara tahdit koyuyoruz, 
"okul var burada, çocuklar var" diyoruz, "yavaş gitmeniz gerekir" diyoruz. Dolayısıyla, bu zevki de 
bir anlamamız lazım. Ama, hiçbir zevk insan sağlığından değerli değil. 

Değerli milletvekilleri, tekrar altını çizerek söylüyorum, hiçbir zevk insan sağlığından değerli 
değil. Bir hekim olarak bana böyle geliyor ve ayrıca, hele çocuklar için... Bir çocuğun değeri asla 
tartışılamaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Hiçbir zevk, bir çocuğun, bir masum yavrunun gülüm
semesi kadar zevkli değildir. Onun için, buna bu gözle bak... "Efendim, ben gördüm, benim Meh
met Amcam seksen yaşında, ama hâlâ fosur fosur sigara içiyor, ama hiçbir şey olmuyor." Olabilir. 
Yani, yaklaşık 20 kişi Boğaz Köprüsü'nden atlamış ve şimdiye kadar sağ kalmış, hangi yakınınıza 
siz "Boğaz Köprüsü'nden atlayın da, sağ kalma ihtimaliniz vardır." dersiniz? Bunun mantığı yok. İl
me kılıç çekilmez arkadaşlar. İlim böyle diyor. "Bu, kapalı yerlerde yasaklanmalıdır." diyor. 
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Değerli arkadaşlar, peki, en çok sıkıntımız şu olacak, söylenen: Cezalar uygulanabilir mi? Ce
zalar uygulanabilir, ama farklı farklı. İçene ceza farklı, içirene farklı, üreten firmalara farklı, bir de 
bu yayıncılara farklı farklı. Bunların cezaları kanunda açık açık yazılmıştır. Bunların neler olduğu bel
li. Ama, kapalı yerler yanında, açık olan yerlerde bir yere istisna getiriyoruz, ki açık alanlarında da 
yasak diyoruz: İlköğretim ve ortaöğretim kurumlan. Çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimizi bu
radan anlayabilirsiniz, hedefimizin ne olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Diyoruz ki: Öğretmen öğ
rencisine kötü örnek olmasın. Doktor hastanede hastasına kötü örnek olmasın. "Ben içiyorum, ama 
sen içme." Hiç kimse inanmaz buna, bir hekim olarak önce ben bunu söylüyorum. Bir hekim olarak 
benim demem lazım ki: "Ben sigara içmiyorum, siz de içmeyin." 

Dolayısıyla, burada bir diğer konu da: Efendim, şimdiye kadar uygulanmadı, kamu görevlileri 
filan, bu uygulanmasa ne olur, ne yapılır? Getirdiğimiz kanunda, eğer kamu görevlisi cezayı uygu
lamıyor ise ona ait de cezai tedbirler ve disiplin hükümleri uygulanıyor. Dolayısıyla, cezayı uygula
mayana da ceza uygulanacak. Bu işi biz sıkı tutuyoruz bu sefer. 

Burada, cezalar Kabahatler Kanunu'na göre verilecek. Belediye encümenine, belediye zabıta
sına, mahallî mülki amire, Tütün-Alkol Piyasası Denetleme Kuruluna verilen yetkiler var, RTÜK'e 
verilen yetkiler var, genel kolluğa verilen yetkiler var vesair. Yani, cezaların nasıl verileceği tadat edil
miş. Bu, 4207 sayılı, bir önceki, mevcut, değiştirmeyi düşündüğümüz Kanun'la karıştırılıyor. O Ka-
nun'daki mantık ceza vermeyi değil, caydırmayı öngören bir kanun mantığıydı. Yani, kişiye, sigara 
içene gelecek, diyeceksiniz ki: "Burada sigara içme." Bir daha söyleyeceksiniz, bir daha söyleye
ceksiniz. Olmadı, polisi çağıracaksınız, o onu oradan uzaklaştıracak. Olmadı, valiye haber verecek
siniz, vali ceza kesecek. Yani, bu, ceza kesmekten ziyade caydırıcılık mantığıyla kurgulanmıştı. Ama 
görevini yaptı mı? Yaptı. Bugün otobüslerde sigara içilmiyorsa, bugün uçaklarda sigara içilmiyorsa 
bu Kanun'a borçluyuz. O zaman, biz bu borcumuzu bir eda edelim, diyelim ki: Bu Kanun'u hazır
layanlara biz müteşekkiriz toplum olarak. Bunlar: Değerli dostumuz, bir hekim olan, eski milletve
kilimiz Doktor Ahmet Feyzi İnceöz'ü burada hatırlamadan geçemeyeceğiz. Eski Sağlık 
Bakanlarımızdan Sayın Bülent Akarcalı'yi anmadan geçemeyeceğiz. Aynı şekilde, o dönemin Ada
let Komisyonu Başkanı, çok değerli milletvekilimiz, şimdi partimizin Genel Başkan Yardımcısı Ne
cati Çetinkaya'yı anmamız gerekiyor. Kanun'u imzalayan, Cumhurbaşkanı olarak imzalayan Sayın 
Süleyman Demirel'i de anmamız gerekiyor. Çünkü, marifet iltifata tabi. Bizim, arkadaşlarımızın bu 
iyiliklerini ve değerli büyüklerimizin yaptıklarını anlatmamız gerekiyor. 

Peki, bu kanun buraya gelirken nasıl hazırlandı, onun için de bir iki kelam yapmam gerekiyor. 
Bu kanunu biz hazırlarken arkadaşlarımızla birlikte hazırladık, ben hepsinin emeğine teşekkür edi
yorum. Çok bürokrat arkadaşımız yardım etti, tek tek saymak, belki unuttuğum olursa olmaz, onun 
için hiçbirini saymayayım diyorum, hepsine teşekkür edeyim. Yalnız, Sedat Pekel ve arkadaşları var
dı, Cumhuriyet Halk Partisinin Balıkesir Milletvekili. Şimdi bunu anmasak olmaz. O arkadaşımız da 
geçen dönem kanun teklifi verdi ve biz komisyonda bunları birleştirecektik. Bir de Adana Milletve
kili Atilla Başoğlu arkadaşımızın verdiği teklif vardı. Bunları birleştirecektik, fakat Sedat Pekel Bey, 
kanunun, kırk beş gün içinde komisyonda görüşülmediği gerekçesiyle, komisyondan Genel Kurula 
inmesi için önerge verdi, Meclis Başkanlığımıza dilekçe verdi ve biz komisyonda bunu ayırmak du
rumunda kaldık. Ama, gene de bizim bunu, bu kadirşinaslığı göstermemiz lazım, anmamız lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, 22'nci Dönemde, biz, Sağlık Komisyonuna gelen bu kanunda alt komis
yon kurduk. Kocaeli Milletvekilimiz Nevzat Doğan arkadaşımız burada çok çalıştı, bunu ve diğer ar
kadaşlarımızı hatırlamamız gerekiyor. Adalet Komisyonunda alt komisyonu yöneten Recep Özel 
arkadaşımızı, İsparta Milletvekilimizi anmamız gerekiyor ve Komisyon Başkan Vekilimiz ve şu an
da burada oturan Hakkı Köylü arkadaşımızı anmamak olmaz. Ama, her şeyden önce, Adalet Komis
yonundan bunun bir bütün olarak, delinmeden ve iyi bir şekilde çıkmasını sağlayan şu andaki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanımız -o zaman Adalet Komisyonu Başkanıydı- Sayın Koksal Toptan'ı 
burada ismen zikretmek isterim. Her şeyden önce, o dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kan Vekillerini ve gruptaki tüm üyelerini, Anavatan Partisi Grubunu, Grup Başkan Vekillerini ve 
üyelerini burada bir kadirşinaslık olarak anmak istiyorum, çünkü hepsi desteklediler; açık ve net söy
lüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Partisi Grup Başkan Vekilleri çok istekli olarak bu 
kanunun çıkmasını arzu ettiler, ama, geçtiğimiz dönem, 22'nci Dönemde bunu başaramadık. Şimdi, 
eminim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Grup Başkan Vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Gru
bu ve Grup Başkan Vekilleri ve Demokratik Toplum Partisi Grubu ve Grup Başkan Vekilleri ve el
bette ki AK Parti Grubu ve Grup Başkan Vekilleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erdöl, ben de merak ettim, acaba süreyi yanlış mı verdim diye. Sonra bura

ya baktım, doğru vermişim. Tarihçe çok hızlı geçti. Neyse, bir dakika vereceğim sana. 
Buyurun. 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Ben, vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ediyorum, ama, 

Komisyon Başkanlığını yürüten Sayın Ahmet İyimaya büyüğümüze de buradan katkılarından dola
yı teşekkür ediyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarıma bu kanunun çıkması sırasında verecekleri 
desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız, ben, iki ayrı teşekkürü, lütfen bağışlayın, bunu kom
pliman olarak algılamayın ama, Sayın Profesör Recep Akdağ'a, Sağlık Bakanımıza, bu kanunun çık-
masındaki en büyük emek onundur, ona teşekkür ediyorum. Ama, Sayın Başbakanımız, gerçekten, 
siyasi iradeyi temsilen bu kanunu desteklemeseydi bu kanunun çıkması mümkün olmazdı. 

Ben, değerli arkadaşlarım, bir Trabzon Milletvekili olarak, Trabzon'da doğan bir büyük padi
şahın sözüyle sözlerimi aslında sonlandırmak istiyorum. Kanunî Sultan Süleyman, Muhibbi olarak 
divanı olan Kanuni Sultan Süleyman: 

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." 
Demiş ve en güzel ifadeyi bizce... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Neyse. Kanunî Sultan Süleyman'ın sözünü söyledin bari. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Erdöl. 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Ve nihayet, Kemal Atatürk "Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille

tindir." demiştir. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Cumhurbaşkanına teşekkür etmedin bak, darılacak Cumhurbaşka

nı, ona göre. 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Biz de milletin temsilcileri olarak sizlerden destek bekliyoruz. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
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BAŞKAN - Teklifin tümü üzerinde, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletve
kili Hasip Kaplan. 

Sayın Kaplan, buyurun. 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu

gün görüşülmekte olan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun değişikliği konu
sunda Demokratik Toplum Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Doğrusu, bu yasa tasarısının kısmen yetersizlikleri ve ceza uygulamasındaki belirsizlikleri dı
şındaki kaygılarımızla beraber, böylesi bir yasanın çıkarılmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyor, biz de 
Demokratik Toplum Partisi olarak bu yasanın lehinde oy kullanacağımızı ifade etmek istiyoruz. 

Dünya Sağlık Örgütünün ve Tütün Mamullerinin Kontrolüyle İlgili Çerçeve Sözleşmesi'nin ge
rekleriyle ilgili açıklamalar bir yana, son olarak, özellikle ABD'de, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve 
yakın zamanda Akdeniz ülkelerinde, özellikle İtalya'da, tütün mamullerinin kontrolü, önlenmesi, 
koruyucu sağlık hizmetleri konusunda ciddi önlemlerin alındığını hepimiz biliyoruz. 

Geçen 2005 Aralık ayında Stockholm'a gittiğim gün İsveç'te bütün alanlarda; iş yerleri, okul, 
hastane ve buna bağlı olarak evin içinde dahi sigaranın içilmesinin yasaklandığı bir günde ben Stock
holm'a gitmiştim. Gerçekten bunun kontrolünün ve yasağının şüphesiz koruyucu sağlık hizmetle
rinde sağlıklı birey, sağlıklı toplum açısından önemi vurgulanırken, ülkemizin de biraz gerçeklerine 
dikkat çekmekte yarar vardır. Şayet yasaklar etkili olmuş olsaydı; ki, daha önce 4207 sayılı Yasa çı
karılmıştı ve bütün resmî dairelerin duvarlarında sigara içmenin yasak olduğu ve sigara içilmeyen 
alanlarda sigara içenlere ceza kesileceği yasa hükmü vardı; ancak, takdir edersiniz ki, bu Yasa hük
mü Türkiye'de bugüne kadar sağlıklı olarak uygulanmadığı gibi, eğer, Adalet Bakanlığı bir istatis
tik çıkarırsa, 100 rakamını geçmeyecek kadar ceza ve tedbirin uygulandığı görülür. Ancak, bu tür 
zararlı alışkanlıklarla mücadelede, sağlık ve tıbbi olarak bir önceki konuşmacının belirttiği kaygılar 
bir yana, özellikle bu tür zararlı alışkanlıkların geliştirilmesinde sigara firmalarının, tütün mamulle
rini üretenlerin, sponsorluk, reklam ve özellikle yarışmalar, konserler gibi benzeri teşvik edici akti-
vitelerine karşı önlemler alındığı zaman bu teşvik isteğinin kırılacağı deneyimlerle ortaya çıkmıştı. 
Bir gerçek daha var ki, sadece Orta Doğu'da, Avrupa'yla Asya arasında yer alan ülkemizde, doğu
ya doğru gidildiği sürece bu tür sigara alışkanlığı gibi zararlı alışkanlıkların da yaygınlık kazandığı 
dikkate alındığında, bu yasa tasarısında kısmen içme alanlarının düzenlenmesi suretiyle ülkemiz ger
çekleri dikkate alınmışsa da, bir gerçeklik var ki, özellikle televizyon ve radyo, yazılı ve görsel ya
yınlarda getirilen yükümlülüğün -ki, ayda altmış dakika olarak konulandan öte getirilen 
yükümlülüğün- gerçekten etkili olabilmesinin tek koşulu yine 7'nci maddede getirilen RTÜK'ün ulu
sal ve bölgesel yerel yayın yapan bütün televizyonlarda ve radyolarda bu sürenin artırılması dışında 
bu programların da bilimsel olarak hazırlanması, yani bu programları hazırlayan kurum ve kuruluş
ların uzmanların denetiminden geçen programların yayınlanmasında büyük yarar bulunmaktadır. 
Özellikle, sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar gibi konuların dışında, bunlar, bu tür 
reklamların dışında safariler düzenlenmesi ve bazı tütün mamulü üreten firmaların, örneğin -
isimlendirmek belki doğru değil ama- bazı firmaların logolarının -tütün mamulü olarak yer alma
dan- özellikle bazı aktivitelerde, spor müsabakalarında kullanıldığı gerçeğinin altını çiziyor bilim 
insanları. Eğer, böyle bir tehlike, logoyla bu tür bir teşvik durumu varsa, yasanın caydırıcılığında 
uygulayıcıların bu konuda çok dikkatli olması gerektiği şüphesizdir. Ancak uygulamada şöyle sıkın
tılar da var: Bilindiği gibi, ülkemizde, eğer tütün yasağıyla ilgili konuşulacak olursa, Avrupa ülkele
rinden önce IV. Murat zamanında ilk tütün yasağı çıktığında, henüz ne Amerika vardı ne de 
Avrupa'daki Habsburg imparatorluğu ne de Rusya imparatorluğu, Slav imparatorluğunda bu alış
kanlıklarla ilgili henüz müeyyideler konuşulmamıştı. 

- 5 8 -



TBMM B:43 27 . 12 . 2007 O: 4 

Ancak bu uygulamada, bu, bir yönetmelik konusu ile de çözümlenebilir. Kolluk, belediye ve 
mülki amirler bu yasağı ve cezaları uyguladıkları zaman, bir hukuk devletinde, özellikle keyfîliği 
önleyici bir şekilde bir düzenleme yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor, çünkü ülkemizde yaygın olan 
bu alışkanlık konusunda sadece Sağlık Bakanlığının değil, Adalet Bakanlığının yanı sıra Sağlık, Ai
le, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun çok düzenli bir çalışmayla eğitim çalışmalarına ağırlık ve
rilmesi gerekiyor. 

Yapılan istatistikler gösteriyor ki, alışkanlık çağının ortaöğrenimde başladığı gözüküyor. Ne ya
zık ki, ortaöğrenimde sigarayla birlikte, son zamanlarda, bu zararlı alışkanlık tütünle beraber uyuş
turucu hap ve diğer alışkanlıklar kadar o yelpazede bir artma oranının ortaya çıktığı görülüyor. Bu 
da ortaöğretimde, aynı zamanda bu zararlı alışkanlıklar yanında şiddeti de özendirici, biraz da film
lere özendirici zararlı sonuçlara yöneltmektedir. 

Yasak anlayışı yerine eğitim anlayışını, tüketimde reklam yasağı yerine denetim alışkanlığını... 
Çünkü, bilinen bir gerçek var ki, tütün üreten firmaların kullandıkları çok farklı faktörlü kimyasal 
maddelerle zehir atığına kadar çok yönlü alaşımları kullandıkları bilinmektedir. 

Bir gerçeğe daha dikkat çekmek gerekiyor. Bu zararlı alışkanlık konusunda mücadele ederken, 
tütün mamullerine karşı vergi politikamızın ne kadar sağlıklı olduğu konusu da ayrıca üzerinde du
rulması gereken bir konu. Çünkü, tütün, bir devlet gelirler politikasının içinde önemli bir dilim tutu
yor ve tütün mamullerine konulan vergilerle birlikte, bu gelir kaynağı dilimiyle beraber, âdeta devletin 
maliye politikasında da bu kaynağın da kurutulmaması gibi bir anlayış hâkim. Eğer bir yerden gelir 
elde ediyorsanız onun üretim ve yaygınlaştırılması için de bir taraftan ruhsat veriyorsunuz. Bu ora
nı, bu denklemi kurmak da icra organlarının, hükümetlerin görevidir. Sadece yasa tasarısı getirmek, 
yasa yapmakla bu önlemler etkili sonuç doğurmuyor. 

Sağlıklı bir toplumda sağlık konusu tabii ki sadece cezalandırıcı, önleyici önlemlerle yeterli ol
muyor. O hâlde, bunun karşısında farklı özendirici aktivitelerin teşvik edilmesi konusunda da bir ça
banın gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda, bu yasa hükmünde böyle bir çaba yok. Ancak, bu, yine 
Hükümetin ilgili bakanlıklarının zaman zaman birtakım çalışmalar yapmalarını önleyici bir durum 
yaratmıyor. 

Özellikle Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu oluşturulduk
tan sonra ülkemizde, bunun sadece aritmetik yanıyla, gelir-gider hesabı yanıyla ilgilenen bir kurul, 
denetim ve düzenleme olmaması gerektiği de diğer bir gerçektir. Buna da dikkat çekmek 
istiyoruz. 

Bu yönüyle, getirilen yasanın toplumun sağlığına, bireyin sağlığına katkı sunacağı inancımızla, 
grubumuz lehe oy kullanacaktır. 

Saygılarımızla. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız. 
Sayın Yıldız, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SACİD YILDIZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 sı

ra sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünü açıklamak üzere 
huzurunuzdayım. Yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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Sözlerime başlarken, bugün, Büyük Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 88'inci yıl dönümü, bunu 
anıyorum. Ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm yıl dönümü. Birisi büyük ulusal kahra
manımız, bir diğeri de ulusal marşımızın yazarı, ozan. 

Ayrıca, Pakistan'daki olayları -diğer arkadaşlarımız da söyledi- ben de bu telin saldırıyı kını
yorum, Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Başta Benazir Butto olmak üzere ölenlere rahmet di
liyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, sigara tiryakiliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. Dünyada yıl
da 5 milyon kişi sigaranın zararları nedeniyle ölmektedir. Eğer önlem alınmazsa yakında bu 10 mil
yona çıkacaktır. 

Ölüm, sigara yüzünden oluşan hastalıklar sonucu gelişir. Her sigarada vücut için zehirli, tahriş 
edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde 
bulunmaktadır. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere neden olduğu ispatlanmıştır. Ama, Sayın 
Cevdet Bey'in de dediği gibi, işte, "yıllardır sigara içiyorum, hiçbir şey olmuyor..." Bunlar, yanlış 
inanışlardır, doğru değildir, bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmamıştır. 

İnsanları sigaraya bağımlı hâle getiren madde nikotindir. Nikotin, ayrıca kalp atışlarını hızlan
dırır, tansiyonu yükseltir, kanın pıhtılaşma riskini artırır, tütündeki nikotin ciddi bağımlılık yapma 
özelliğine sahiptir. Nikotin, çok güçlü, psikoaktif, yani psikolojik uyarıcı bir ajandır. Bağımlılık or
taya çıkarma özelliği açısından eroin, kokain ve alkolden hiçbir farkı yoktur. Sigarayı ilk kez dene
yen üç kişiden biri, bir sigara ile bağımlı hâle gelmektedir. Diğer uyuşturucuların önü de yine 
sigarayla başlamaktadır, diğer uyuşturuculara bağımlı olanlar da önceden sigara içmişlerdir. Duman
daki karbonmonoksit gazı kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Dokular yeterince oksijen alama
dığından egzersizde çabuk yorulma ortaya çıkar. 

Erkeklerde tüm kansere bağlı ölümlerin yüzde 35'i, kadınlarda ise kansere bağlı ölümlerin yüz
de 15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90'ının nedeni sigaradır. Siga
ra içmeyen, ancak dumanına maruz kalanlarda akciğer kanseri riski üç kat artmıştır. Bunları yüce 
heyetiniz ve herkes bunları biliyor, malumumuz. Burada getirilen şey sigara yasağı değildir, sigara 
içmeyeni dumandan korumaktır, sigara içmeyeni maruz olduğu dumandan korumaktır. Onun için, bu 
kamuoyunda sigara yasağı gibi algılanıyor. Bir yasak yok, isteyen kendisi içebilecek, ama içmeye
nin sağlığını korumak esastır. Çünkü, pasif içicilerde de önemli sağlık sorunlarının ortaya çıktığı 
gösterilmiştir. 

Sigara içenlerde akciğer kanseri dışında ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, me
sane, böbrek, rahim ağzı kanseri riski de artmıştır. Ben üroloji hekimiyim. Bunlardan mesane ve böb
rek kanserleri hakikaten benim pratik hayatımda da çok görülür. Bizim mesane kanseri gördüğümüz 
hasta eğer sigara içmeye devam ederse bu nükseder. Sigara içmediği takdirde bu mesane kanserleri
nin önemli bir kısmı nüksetmez. Çünkü, biz bu hastalara mutlaka sigarayı bırakmasını öneririz. Pra
tik hayatımızda da bunu gördüm. 

Aynı zamanda sigara, kronik bronşit, amfizem gibi nefes darlığı yapan akciğer hastalıklarının en 
önde gelen sebebidir. Sigara içiminin ve içilen sigara dumanına maruz kalmanın önlenmesiyle, top
lumun yüzde 77'si nefes borusu ve akciğer kanserinden, yüzde 52'si akciğer hastalıklarından korun
muş olacaktır. Bu hastalıklarda ölüm riski, içmeyenlerden 40 kat fazladır. Sigara içenlerde kalp krizi 
geçirme riski 3 kat artmaktadır. Kan dolaşımı ve damar üzerine etkileri nedeniyle beyin damar hasta
lıkları ve felç riski artar, bacak kangrenine neden olur, bu nedenle bacak kesilmeleri, ayak kesilmele
ri nedeniyle sakatlıklar, engellilikler ortaya çıkar. Bu da toplum için yükü ağır olan bir fatura getirir. 
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Kadınlarda düşük yapma, erken doğum, normal zamanında olsa bile düşük doğum ağırlıklı be

bek doğurma, kısırlık, doğum kontrol hapı kullananlarda kalp krizi geçirme riski yüksektir. 
Erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur. Gene bu da -benim- ürolojinin konularından bi

ri. Bu konularda, işte, paketlerde yazıyorlar, "iktidarsızlık yapar veya öldürür" diye, herkes bilir, bel
li fıkra var, onu söylemek istemiyorum, ama artık şimdi sadece yazıyla değil, yurt dışında -Belçika'da 
bunu resimlemişler; yani, sigara içen bir karı koca, işte yatakta birbirlerine ters şekilde bakıyorlar, bu, 
resimlenmiş- görüntülerle de halka ulaşmaya çalışıyorlar. 

Ülkemizde de 18 yaş üstündekilerin yüzde 33'ü sigara kullanmaktadır. Bu 18 yaş üstünde yüz
de 33 sigara kullanımı, çok büyük bir orandır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara ve tü
tüne bağlı hastalıklar yüzünden ölmektedir. 10 bin kişi de pasif içicilikten dolayı ölmektedir. Hiçbir 
günahı olmadan, sadece sigara içenlerin yanında olduğu için ölmektedir. Trafik kazalarında ölenle
rin 10-15 katıdır bu oran. Tütün dumanında bulunan binlerce kimyasal maddenin, kendisi içmeyen, 
ama içenlerin dumanını soluyan insanlara da büyük zararlar verdiğini araştırmalar kanıtlamıştır. 

Başta hamilelerin ve çocukların olmak üzere, tüm insanların sağlık ve hayat haklarını korumak 
ve kollamak devletimizin, Hükümetimizin ve hepimizin görevidir. Sigara içmeyen kişilerin, çocuk
ların, hamile kadınların, herkese açık alanlarda başkasının içtiği sigara ve tütün dumanından korun
ması gerekmektedir ve bu alanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanmalıdır. Bu yasaklar, Avrupa 
ülkelerinin çoğunda -İngiltere'de, İrlanda'da, Belçika'da vardır- başlamıştır. ABD'nin bir sürü eya
letinde, birçok eyaletinde katı şekilde uygulanmaktadır. İsveç'te iki yılını tamamlamıştır sigara ya
sakları ve iki yıl sonunda, araştırmalar göstermiştir ki, sigaraya bağlı hastalıklar önemli oranda, 
istatistiki oranda azalmıştır ve bundan yakınanlar olarak da işverenlerin sadece yüzde 6'sı memnun 
değildir. İsveç'te işverenlerin yüzde 94'ü sigara yasağına karşı çıkmamıştır. Bizde büyük bir karşı çık
ma var. Sanki işte, açık alanda bilmem falanca takım gol attığı zaman gel de sigara içmesin diye. 
Bunlara taviz vermemek lazım, alanlarının ayrılması lazım. Açık alanda veya kültürel alanlarda ge
ne ayrılması lazım. Çünkü, "Açık havada sigara içiyoruz." diyor, sizin yanınıza, önünüze geldiği za
man duman doğrudan sizin önünüze geliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. 

Fransa'da gene 1 Ocakta bütün kapalı alanlarda sigara yasağı getirilmekte ve Fransa'da sigara içen
lerin de rehabilitasyonu, sigarayı bırakmaları için devlet desteği getirilmekte. Belki önerimiz, bundan 
sonraki adım, sigara içenlere de bu şekilde bir devlet desteği getirilebilir sigara bırakma konusunda. 

Gene, sigara içilen kapalı alanlarda duyuru için özel telefon hattı, yangın hattı gibi veya işte di
ğer sağlık hattı gibi özel telefon hattı getirilmekte Fransa'da. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, gene, sigara yasağı getirilmiş, fakat karşı çıkan kuruluşlar al
tı ay sonra bu yasağı kaldırmışlar. Fakat, araştırılmıştır ki, bu sigara yasağının uygulandığı altı ay için
de kalp-damar hastalıklarında önemli oranda azalma görülmüş. Bilimsel olarak gösterilmiş bu da. 

Ülkemizde de -biz Mecliste yeni tartışıyoruz- daha yeni, yakın günlerde Aydın ili Koçarlı ilçe
si Çakırbeyli köyünde yapılan halk oylamasına katılanların yüzde 98'i kahvehanelerde sigara yasa
ğını onayladı ve beş kahvede sigara içilmesi yasaklandı. Bundan evvel -ben biliyorum, iki yıldır 
devam ediyor bu- ayrıca Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesi Sorkun beldesinde ve Sultandağı ilçe
si Yeşilçiftlik beldesinde sigara yasakları kahvelerde getirilmiş ve iki yıldır başarıyla uygulanmak
tadır buralarda da. Biz, belki de geç kaldık bu açıdan; beldelerimiz, kırsal alanlarımız daha hızlı 
davrandı. 

Kanunlar ve kanıtlanmış yöntemlerle halkın sağlığının sigara ve tütünden korunması için her
kesi göreve çağırıyorum kendim ve partimiz adına. 
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Mevcut yasa, kapalı alanların yüzde yüz dumansız hâle getirilmesi konusunda ülkemizin de im
za koyduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin 5'inci ve 8'inci maddelerini tam olarak karşıla
mamaktadır. Yani 4207 sayılı Yasa, bizim imza koyduğumuz tütün çerçeve sözleşmesini tam olarak 
karşılamamaktadır, onun için de -zaten imza koymuşuz uluslararası anlaşmaya- bunu getirmemiz ge
rekir. Bu, mesela, 8'inci maddeyi bir okuyayım. Sigara içmeyenleri tütün dumanının zararlarından 
korumak, tütün dumanından korunmak için yüzde yüz sigarasız alan gerekiyor. Pasif sigara dumanı
nı solumak kanser dâhil birçok solunum hastalıklarından sorumludur. Kapalı alanlarda bölüm ayırma
nın hiçbir faydası olmadığı gösterilmiş. Yani, kapalı alanda bir bölüm ayrılıyor, bunun sigara dumanına 
maruz kalmaya karşı bir faydası yok, bu gösterilmiş. Sigara dumanının güvenli bir dozu da yoktur. Tü
tün dumanı maruziyetini azaltan tedbirler geçersizdir. Havalandırma, filtre, sigara içilen ve içilmeyen 
bölüm ayrımı yararsız yöntemler olarak gösterilmiştir. Yasa tekliflerinin, yüzde yüz dumansız kapalı 
alanlar hedefine uygun olarak, restoranlar ve kahvehaneleri içine alacak şekilde geliştirilebilmesi, var 
olan 4207 sayılı Yasa'nın gerisine düşülmemesi gerektiğini, bilgilenme ve bu sürece müdahale etme 
gerekliliğini ve bu amaçla hepimizin çok etkin olarak her düzeyde çalışmamız gerektiğini ifade edi
yorum. Gene, yazılı ve görsel basında da bunların dile getirilmesi -zaten var- gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz on yıllık dönemde, ülkemizde tütün kontrolü bakımından 
olumlu gelişmeler gözlenmekle birlikte, bu alanda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu 
teklifin de ana amacı budur. Özellikle, uluslararası tütün endüstrisinin ülkemize yönelik etkinlikle
rinin kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır. Gene hepinizin malumudur, uluslararası tütün en
düstrisi, gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde pazar payını genişletme ve yeni pazar 
alanları oluşturmaktadır, ülkemiz de bu açıdan önemli bir pazar alanıdır onlar için. 

Ülkemizde tütün kullanımının yaygınlığı dikkate alındığında, tütün kontrolü çalışmalarının ül
kemiz açısından taşıdığı önem açıktır. Öte yandan, Türkiye'de sigara içen 20 milyon dolayındaki ki
şinin yalnızca sigara satın almak için harcadığı paranın yıllık tutarı Sağlık Bakanlığı bütçesinin çok 
üzerindedir. Sigaradan alınan vergilerin artırılmasıyla sigara içenlerin oranının azaldığı, buna karşı
lık vergi kaybının da meydana gelmediği, bilinen bir husustur. Kaldı ki, sigaranın ülkemize getirdi
ği yıllık 20 milyar dolarlık yük önemli ölçüde azaldığında birçok sektöre olumlu etki de ortaya 
çıkacaktır. Sigaraya harcanan paralar ile her gün 6 kilometre, yılda 2.500 kilometre otoyol yapılabi
lir ülkemiz için. Her gün üç-beş yeni hastane inşa edilebilir ya da bir uçak alınabilir. Sigaraya harca
nan para Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 4 katına, Çevre Bakanlığı bütçesinin ise 20 katına 
denktir. Tüm kamu sağlık harcamalarının ise 2/3'üne eşittir. Ülkemizde sigaraya bir günde harcanan 
para ile 7.500 asgari ücretlinin bir yıllık maaşı karşılanabilmektedir. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığımızın sekreteryasında Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle yürütü
len Ulusal Tütün Kontrol Programı çalışmaları ve kanun çıkması, ülkemiz insanlarının bu tehditten 
korunmasına ve ülkemizde yürütülen sigarayla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. 
Buna ek olarak, yani sigaranın doğrudan ekonomiye getirdiği yük dışında buna ek olarak, sigara kul
lanımının neden olduğu sağlık sorunları, bu sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinin yol açtığı ekono
mik yük ve bu nedenlerle olan yaşam kayıplarının neden olduğu acılar, sakatlıklar dikkate alındığında 
sigara kullanımının kontrol edilmesi çok önem arz etmektedir. İş gücü kayıpları, sakatlıklar, erken 
ölümler... Hepimiz yakın kişilerimizi biliyoruz, sigara nedeniyle ölenler çok ünlü kimseler, politika
cılar. Bunları hepimiz biliyoruz, bunların da örnek olmaması gerekiyor. Sırf Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde sigara nedeniyle olan sağlık harcamaları yılda 75 milyar dolar ve gene orada bazı sigorta 
şirketleri -bizim ülkemizde de muhtemelen bu gelecektir- sigaraya bağlı hastalıklara karşı sigorta et
memektedir, eğer kişi sigara içiyorsa, akciğer kanserine karşı örneğin veya kalp damar hastalığına kar
şı sağlık sigortası yapmamaktadır sigara içen bir kimseyi. 
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Ayrıca daha evvel Cevdet Bey de bahsetti. Birçok orman yangınının nedeni de sigaradan kay
naklanmaktadır. Sadece İstanbul'daki yangınların yaklaşık yüzde 40'ı sigara nedeniyledir. 

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sigara tüketiminde üçüncü sırada, dünya ülkeleri arasında ye
dinci sıradadır. 2003 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Küresel Gençlik Tütün 
Araştırması'nda 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 10'unun her gün sigara içtiği ve sigara içen 
çocukların yüzde 33'ünün 10 yaşından önce sigaraya başladığı tespit edilmiştir. Bu, korkunç bir şey
dir değerli arkadaşlar. 

Günümüzde, kapalı mekânlarda sigara dumanını temizleyecek yeterlilikte bir havalandırma sis
temi bulunmamaktadır. 

Sigarayı bırakmak, kişinin sağlığında belirgin iyileşmeler sağlamaktadır. Sigarayı bıraktıktan 
sonra beş yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalırken, on yıl sonra hiç içmemiş bir kişinin riskiy
le aynı orana düşmekte, akciğer kanseri riski yüzde 50 oranında azalmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya genelinde sigara tüketiminin yüzde 50 oranında az
altılması hâlinde, 2050 yılma kadar, en az 200 milyon kişinin sigaradan ölümü engellenebilecektir. 
Diğer taraftan, tütün salgını uluslararası bir sorundur ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok da
ha önemlidir, bunu söylemiştim. 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da sigara karşıtı düzenlemelerin artışı, sigara içmenin sağlık üzerin
deki olumsuz etkileri konusundaki bilinçlenme ve sigara satışlarının azalması, sigara üreten çok ulus
lu şirketlerin ve küresel tütün endüstrisinin faaliyetlerini, yeni pazarlar bulmak amacıyla, bizim gibi 
ülkelere yöneltmiştir. 

Ülkemiz, en son olarak 30 Haziran-6 Temmuz 2007 tarihleri arasında Bangkok'ta düzenlenen 
İkinci Taraflar Toplantısında Tütün Kontrolü Çevre Sözleşmesi Avrupa Bölgesi Koordinatörlüğüne 
seçilmiştir. Bu da bizim için önemli bir şeydir, önemsiyorum. 

Tütün kullanımıyla mücadelede uluslararası harekete, ulusal politikalara ve programlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla, ülkeler, tütün tüketimini, nikotin bağımlılığını ve tütün dumanına maruz 
kalmayı önlemeye yönelik uygun politikalar ve ulusal eylem planları hazırlamaya başlamışlardır. Bu 
ne gurur verici bir şey! Parlamentoda bütün gruplar da bunu benimsemiştir. Bu da onur verici, gurur 
verici bir şey. 

Yasanın hedefi, sigara içmeyenleri tütün dumanının zararlarından korumaktır, öncelikle sigara 
içmeyenleri. Mesela, bir düşünün, lokantada çalışıyor, bar sahibi veya başka, restoran sahibi; gelen 
sigara içiyor; o çalışanı korumak çok önemli, bunun için bu önemli. Neden böyle bir yasa? Temiz ha
va, temiz su gibi insanlık hakkıdır; kimsenin, başkasının havasını kirletmeye hakkı yoktur değerli mil
letvekilleri. 

Restoran, bar ve kafe çalışanları, eğlence yerleri, aynı zamanda burada çalışanların iş yeridir, iş 
güvenliği ve iş sağlığı yasalarının geçerli olduğu alanlardır. Asbest ile çalışan işçinin korunması gi
bi bu bireylerin de korunması gerekmektedir. 

Yasaya karşı çıkmak anlamsızdır çünkü yasaya karşı çıkmak, sağlığın korunmasına karşı çıkmak 
demektir, kanser yapıcı bir maddeye insanları maruz bırakmak demektir. Nasıl, çocukların aşı yapıl
masına karşı çıkılmıyorsa temiz hava soluma hakkına da karşı çıkılamaz; nasıl, başka birinin suyu
nu kirletemiyorsanız, havasını da kirletmeye hakkınız yoktur. 
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2004 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye'nin taraf olarak imza koyduğu Tütün Kontrolü Çerçe
ve Sözleşmesi'ne zaten imza attık dediğim gibi, onun için bu yasanın da çıkması önemlidir. Fakat bu 
yasanın çıkmasıyla yetmiyor tabii, bu yasanın uygulanmasında, yetkililerin, hükümetin, karar organ
larının tutarlı olması lazım, kararlı olması lazım. Tütün ve tütün mamulleriyle mücadelede kararlılık 
çok önemlidir, bu, yurt dışında da gösterilmiştir. Başbakanlar, bakanlar kararlı olduklarında bu ya
sak işlemiştir ama biz, işte, yasağı görmezden gelelim, sigarayı görmezden gelelim dersek işlemiyor, 
bu şekilde bu yasak işlemez, insan sağlığına zararlı ve önemli halk sağlığı sorunu olduğunu vurgu
lamak gerekir bütün yazılı ve sözlü basında. 

Bu mücadelede her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Sigara fiyatlarına, 
ek fon ve vergilerle yapılacak artışların sigarayla mücadelede önemli bir unsur olduğu da malumu
nuzdur. Sigara dumanına pasif maruziyetin, bizzat sigara içmek kadar tehlikeli olduğu ve bu neden
le, kahvehaneler ve restoranlar dâhil olmak üzere kapalı alanlarda sigara içilmemesinin gerekliliği sık 
sık vurgulanmalıdır, yani bunun sık sık söylenmesi gerekir. Aslolan, hiç sigaraya başlamamaktır; an
cak, içenlerin, geçen süre ne kadar olursa olsun sigarayı bırakmaları için hâlâ çok nedenleri bulun
maktadır; kendi sağlıkları, yakınlarının ve sevdiklerinin sağlıkları, ülke yararı için bu önemlidir. Bu 
nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak teklifi destekliyoruz. 

Yüce Meclis üyelerinin yeni yılını kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, teşekkür ederim. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. 

Yaklaşmakta olan 2008 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, 
yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto'ya 
Allah'tan rahmet, bu menfur saldırı sonucunda yaralananlara acil şifalar, Pakistan halkına da başsağ
lığı temenni ediyor; dost ve kardeş Pakistan halkını kendi emelleri uğruna, kendi çıkarları doğrultu
sunda kontrol etmek isteyen emperyalistlere karşı Pakistan halkının birlik ve beraberliğini tesis 
etmesini de arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya sigara üretimi 5 trilyon 771 milyar adet olup Türki
ye, yaklaşık 110 milyar adetlik üretim ve tüketim miktarları ile yedinci sırada yer almaktadır. 110 mil
yar adet, 5,5 milyar pakete tekabül etmektedir. Tütün mamulleri tüketimi, özellikle sigara tüketimi, çok 
yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, dumanında bulunan maddelerin insan sağlığı üzeri
ne yaptığı olumsuz etkiler sebebiyle dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sağlık sorunlarından biridir. 

Kanun teklifinin genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, her yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
440 bin, Almanya'da 140 bin, İngiltere'de 120 bin, ülkemizde 160 bin, dünya genelindeyse 13 milyon 
kişi sigara sebebiyle ölmektedir. 1 sigara, insan hayatından 5,5 dakika götürmektedir. Türkiye'de 
1984 sonrası dönemde sigara tüketimi yüzde 80 oranında artmıştır. Oysa, aynı dönemde Amerika 
Birleşik Devletleri'nde sigara tüketimi yüzde 30 oranında azalmıştır. Bugün dünyada, 800 milyonu 
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, toplam 1 milyar 100 milyon kişi sigara içmektedir. 
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Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği hesaplamayla, yaklaşık olarak her 1 milyar adetlik sigara tüke
timi bin kişinin vakitsiz ölümüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, tütün ma
mulleri tüketimi Türkiye'de yılda -sağlık, iş gücü ve bunun gibi- yaklaşık 3 milyar dolarlık ekonomik 
kayba ve yaklaşık olarak 160 bin kişinin zamansız ve erken ölmesine sebep olmaktadır. Bu sayı, Tür
kiye'de bir yılda ölen anne, bebek ve çocuk sayısının yaklaşık 3 katıdır. Trafik kazalarında oluşan can 
kaybını yıllık 3 bin kişi olarak kabul ettiğimizde, bu rakamın da yaklaşık 53 katıdır. Raporlarda, si
garaya başlama yaşının 12'ye kadar indiği ve sigara içmeyen akciğer kanserli hastaların yüzde 33'ü-
nün sigara içen bir kişiyle birlikte yaşadığı ifade edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sigaranın sağlık ile birlikte aile bütçesine de büyük zarar 
verdiğini ifade etmek gerekiyor. Ebeveynlerimiz sigarayı bırakarak, hem çocuklarının ileride sigara 
içmesini önlemekle kalmayıp aile bütçesine de önemli ölçüde katkıda bulunmuş olacaklardır. Günde en 
az 1 paket sigara içen bir aile reisinin aylık sigara masrafı ortalama 100 YTL'yi geçmektedir. Bu rakam, 
ev hanımının ve de yetişkin çocukların da sigara içmesiyle birlikte 2-3 katına çıkabiliyor. Sayısız za
rarlarıyla birlikte aile bütçesine böyle bir yükün de gelmesi, sigaranın ne kadar büyük bir düşman ol
duğunu ortaya koyuyor. Aile büyüklerinin bu illeti bırakarak, hem çocuklarını bu zararlı alışkanlıktan 
koruması hem de aile bütçesinin rahat bir nefes alması sağlıklı bir toplum için gereklidir. 

Sigarayı bırakma konusunda ailelere büyük görev düşmekte. Çocukların sigaraya başlamasını 
önleme konusunda Yeşilay ne kadar okullarda eğitimler verip afiş ve broşürler dağıtmakta ise de, ebe
veynlerin bu konudaki desteği büyük önem taşımaktadır. Çocuk okulda aldığı bu bilgiler ışığında bi
linçleniyor ama eve gelip anne babasının sigara içtiğini gördüğünde kafasındaki bilgiler bulanıyor. 
Başta devlet sorumlularımız olmak üzere, eğitimcilerimize, halkımıza, yazılı ve görüntülü medyamı
za bu ölümcül alışkanlıkla mücadele konusunda büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, başkalarının içtiği tütün mamullerinden dolayı kişinin tütün içeriğine 
maruz kalması "pasif içicilik" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, annenin aktif veya pasif içici olma
sına bağlı olarak çocuğun tütün içeriğine maruz kalması da pasif içiciliktir. Ülkemizde halka açık 
alanlarda pasif içicilik yaygındır ve kontrol problemleri vardır. Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim 
kurumları, özel ve tüzel iş yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, bar, pastane, kafe, kıraathane, alış
veriş merkezleri ile oteller ve diğer konaklama tesisleri, sinemalar, tiyatrolar, konser salon ve alan
ları, terminaller, spor alanlarında sigara içilmekte ve sigara içmeyen yurttaşlarımız da bu yerlerde 
pasif içici durumuna düşmektedirler. 

Avrupa Birliği Komisyonu kamuya açık yerlerde sigara yasağı uygulayan ülkeleri desteklemek
te ve diğer üye ülkelerin de bu tür uygulamaya yönelmesini teşvik etmektedir. Ürettiği ve ihraç ettiği 
purolar önemli gelir kaynağı olan Küba'da bile kamuya açık yerlerde tütün mamullerinin tüketilmesi 
7 Şubat 2005'ten itibaren yasaklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün 21 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 
56'ncı Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısı'nda kabul edilen ve Türkiye adına 28 Nisan 2004 tarihin
de New York'ta imzalanan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 30/11/2004 ta
rihindeki Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren 5261 sayılı Kanun'la da onaylanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, tütün ve tütün mamullerinin vergi
lendirilmesi ve fiyatlandırılması, sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımının önlenmesi ve te
davisi, tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi, reklam, sponsorluk ve 
promosyonlar ile paket ve etiketlemeyi de içerecek şekilde ürün düzenlenmesine ilişkin hükümler 
içermektedir. Yine, sigarayla mücadele konusunda 2005 yılında yürürlüğe giren Kabahatler Kanu-
nu'nun 39'uncu maddesi de önemli bir adım olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, tütün mamulleri, insan sağlığına zarar veren maddelerin başında gel
mektedir. Gelişmiş toplumlar bunun farkındadır. Sağlığını düşünen her insan tütün mamullerinden 
uzak durmalıdır. İnsan vücudu da toplum da artık sigarayı reddetmektedir. İnsan sağlığı ve hayat ka
litesi çok önemlidir. Tütün mamulleri tüketimi, bireylerin kendi kendilerine verdiği zararın ötesinde, 
toplum sağlığını ve toplumun geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. 

Tütün ve tütün mamullerinde arsenik, benzen, kadmiyum, amonyak, propilen glikol gibi 4 bin 
civarında kanserojen ve toksik madde olduğu bilinmektedir. Tütün mamullerinin, insan vücudunda 
zararının dokunmadığı organ yok gibidir. Özellikle hamileler, çocuklar ve hastalar tütün mamulleri
ni kendileri tüketmeseler de yanlarında içildiği takdirde pasif olarak etkilenmektedirler. Tütün ma
mullerinin kullanımı, gençler için diğer uyuşturuculara bir basamak teşkil etmektedir. Başta akciğer 
kanseri ve çeşitli hastalıkların sebepleri arasında tütün mamullerinin hatırı sayılır bir yeri vardır. 

Tütün mamulleri, ülkemizin sağlığa ilişkin zararlarının yanı sıra ülkemizde ciddi boyutta yan
gın ve çevre kirliliğine de sebep olduğu bilinmektedir. Mesela, İstanbul'da 2005 yılında çıkan yan
gınların yüzde 38'i sigara kaynaklıdır ve 2005 yılında ülkemizde sigaranın sebep olduğu 90 orman 
yangınında toplam 1.964 hektar orman yanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sigara üreticisi firmalar, sigara ile soğukkanlılık, kararlı
lık, incelik, güç ve öfkenin kontrol altına alınması arasında ilişki olduğuna insanları inandırmak için 
milyonlarca dolarlık reklam yapmakta, filmlerde önemli karakterlerin kendi sigaralarını içmeleri için 
yüz binlerce dolar ödemektedirler. Amerika gibi ülkelerde sigara içmek kontrol altına alındığından 
sigaralarını gelişmekte olan ülkelerde pazarlamakta ve insanların genç yaşta sigaraya başlayıp devam 
etmeleri için her yolu denemektedirler. Sigaraya alıştırdıkları kişinin bütçesinden her ay düzenli bir 
bölüme de el koymaktadırlar. 

Sigara kullanımı ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca diş ve diş eti hastalıkları; kulak, burun, boğaz has
talıkları; kalp ve damar hastalıkları; yüksek kan basıncı, damar tıkanıklıkları, beyin hücrelerinde tah
ribat, solunum rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları gibi rahatsızlıkların kaynağı da yine sigaradır. 

Bir araştırmaya göre, akciğer kanserinin yüzde 85'i, kronik bronşitin yüzde 75'i, kalp hastalık
larının yüzde 25'i sigaradan kaynaklanmaktadır. Uzmanlar, hiç sigara içmeyenlerin kansere yaka
lanma oranının yüzde 3-4, günde 1 paket sigara içenlerde yüzde 61, 1-2 paket içenlerde yüzde 143, 
günde 2 paket ya da daha fazla içenlerde yüzde 217 olduğuna dikkat çekmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifiyle, insan sağlığı üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkiler
de bulunan tütün ve tütün mamullerinin kullanımı sınırlandırılmakta, tanıtımı ve reklamı önlenmek
tedir. Sigara içmemeyi özendirmek, sigara içmeyenlerin tütün dumanına maruz kalmalarını önlemek 
için yasa çıkarmak halk sağlığı için gereklidir. 

Sigara yalancı mutluluk sağlar, geçici huzur verir. Yoksunluk etkileri nedeniyle çok hızlı olarak 
sigaraya geri dönülebileceğinden, kişinin her zaman yeniden başlamak için zayıf anını kollar. Baş
latmak için bir yöntem bulacağı da göz ardı edilmemeli. Bir nefes çekmek bile tedavinin sıfırdan ye
niden başlamasına yol açar. Stres faktörü olduğunda kişiler eskisinden daha yoğun kullanma 
alışkanlığına başlıyor. Çok hassas bir dönemde olduklarına inananlar ise uzmana gittiklerinde yeni
den başlamadan bu dönemi atlatabilirler. 

Sigara bırakılınca kilo alınıyor, aslında yanlış da değil. Sigara içmenin kilo almayı engelleyici 
bir etkisi olduğu biliniyor. Nikotin beyindeki iştah merkezini etkisi altına alıyor ve yemek yeme zev
kini de köreltiyor, fazla kalori harcanması konusunda metabolizmayı harekete geçiriyor. Neyse ki 
vücudumuzdaki tüm bu değişimler zaman içinde kendiliğinden yok oluyor ve metabolizma bir süre 
sonra normal temposuna dönüşüyor. 
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Kanun teklifinin genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Anayasa'mızın 56'ncı maddesinde 
herkesin sağlıklı ve dengeli yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 

Sigara kullanımıyla mücadelede eğitim son derece önemlidir. Diğer bir deyişle, sadece polisiye 
tedbirlerle, yasaklayıcı yasalarla sigara kullanımını önlemek mümkün değildir. Sigaranın zararları ko
nusunda, gençlere, okul yönetimlerine, ailelere ve toplumun tümüne yönelik eğitimler verilmesi ge
rekmektedir. 

Bağımlılık yapıcı maddelere karşı verilecek mücadelede uygulanacak stratejiler gençliğin cay
dırma, bilgilendirme, kişisel ve sosyal becerileri artırma gibi faaliyetlerle bu zararlı maddelere kar
şı yönelmesinin önlenmesi, bu zararlı maddelere ulaşılabilirliğin zorlaştırıİması ve bulaşmışsa bundan 
kurtarılması yani rehabilite edilmesi hususlarını içermektedir. 

Tütün ve tütün mamulleri bağımlılığıyla mücadele, Millî Eğitim, Sağlık, İçişleri Bakanlıkları
nın işbirliğiyle sistemli ve etkin bir şekilde yapılmalıdır. 

Okul müfredatı gözden geçirilerek uyuşturucu bağımlılığı, alkol ve sigara kullanımı gibi konu
larda yılda bir iki saatlik dersler değil, sürekli bir eğitim tercih edilmelidir. 

Anayasa'mızın 58'inci maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu mad
delerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli ted
birleri alır." denilmektedir. Anayasa'daki bu emredici hükmün gereği olarak on sekiz yaş altındaki 
kimselere alkol ve sigara satışının mutlaka önüne geçilmelidir. 

Resmî Gazete'de yayımlanan "Ulusal Tütün Kontrol Programı" hakkındaki Başbakanlık genel
gesine göre 2010 yılına kadar toplumun yüzde 90'ında sigara karşıtı turum oluşturmak amacı güdül
mektedir. Genelgede, 2010 yılına kadar toplumda sigara bırakma oranını yüzde 40'in üzerine 
çıkarmak, 2008 yılı sonuna kadar sağlık personelinde bırakma oranını yüzde 50'nin üzerine çıkar
mak, 2010 yılına kadar öğretmenler, din görevlileri ve yönetici görevde bağlantılı meslek mensup
larında sigara bırakma oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak, 2008 yılına kadar da hamilelik 
döneminde sigarayı bırakmış olma oranını yüzde 90'in üzerine çıkarmak hedeflenmektedir. 

Tütün alışkanlığı dünyada görülen en yaygın alışkanlıktır. Dünya Sağlık Teşkilatının yayınları
na göre kişi başına en fazla tütün tüketen ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Bu kanun tekli
finin, tütün ve tütün mamulleri kullanımının, bağımlılığının azalmasına katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Unutulmamalıdır ki, her insan için temiz hava solumak bir haktır. Sigarasız alan tam si
gara yasağıyla sağlanır. Bu bağlamda, havalandırma sistemlerinin işe yaramadığı görülmüştür. Bu se
beple, yasa metnindeki "kapalı alanlarda izin verilen yerler" ibaresi kesinlikle yasadan çıkartılmalı, 
tam sigara yasağı sağlanmalıdır. 

Sigara endüstrisinin promosyon ve sponsorluk istemi reklam amaçlıdır. Kesinlikle izin veril
memelidir. Zaten sigara şirketlerinin her tür reklam, promosyon ve sponsorluğu hâlen yürürlükte 
olan 4207 sayılı Yasa'yla yasaklanmıştır. Sponsorluk bir reklamdır. Eğer, sigara endüstrisinin sahip
leri para ödemek istiyorlarsa Maliye Bakanlığının vergileri yükseltmesine karşı çıkmamalıdırlar. Oy
sa biz biliyoruz ki her yıl Maliye Bakanlığıyla vergilerin indirilmesi konusunda pazarlık 
yapmaktadırlar. 

Sigara satışları tümüyle görünmez olmalıdır. Sigara endüstrisinin önerisi olan satış noktası ser
gileri de bir reklamdır. Kesinlikle izin verilmemelidir. 

Sonuç olarak, sigaranın sağlığa zararları bütün millet tarafından bilinmekte olup bu konuda alı
nacak tedbirlere bütünüyle destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. 
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Ayrıca, bir önemli konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemizde Marmara, Ege, orta 
ve doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de tütün üretimi yapılmaktadır. Tü
tün, üretim, tüketim, ihracat, ithalat bakımından ayrı ayrı değerlendirildiğinde Türk ekonomisinin 
vazgeçilmez parçalarından biri olduğu da tartışılmaz bir üründür. 

Tütün mamullerinin sağlığa zararlı olduğu nasıl bir gerçekse diğer bir gerçek de 70 milyonluk 
nüfusuyla ülkemizin büyük bir tütün pazarı olduğudur. Ne yapılırsa yapılsın, ülkemizde ve dünyada 
insanlar sigara içmeye ve tütün tüketmeye devam edecektir. O hâlde tüketilen tütünü ülkemizde üret
mek, ithal edilen tütünü de ülkemizde üretmeye çalışmak ülkemizin temel hedefi olmalıdır. Aynı şe
kilde, ihracat payımızı düşürmeden, hatta artırmaya yönelik kaliteli tütün ve tütün mamullü üretimine 
devam etmeliyiz. 

Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi uygulamaları yapılırken bu durumlar göz ardı edilmemeli
dir. Tütün üretimi devam etmeli ve ülkemiz ekonomisine zarar verebilecek uygulamalara dikkat edil
melidir. Tütün üreticisi olmayan ülkelerin çok sert önlemler öngördüğü, bazı ülkelerin daha ılımlı 
yaklaştığı sözleşmeye, son derece dikkatli ve uygun çözümlerle katkıda bulunma gayreti içerisinde 
olmamız gerekmektedir. 

Dolayısıyla, tütün üretiminden geçimini temin eden Türk üreticisinin de hakları korunmalı ve 
vermiş olduğu zahmetlerin karşılığı da kendilerine ödenmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yunusoğlu, devam edin. 
SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Devamla) - Bu kanun teklifinin tütün mamulleri kulla

nımını ve bağımlılığını azaltmasına katkı sağlayacağına inanıyor, bu konuda Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubunun destek vereceğini ifade ediyor ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yunusoğlu. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Pakistan'da meydana gelen menfur saldırıyla ilgili olarak 

Mecliste temsil edilen grubu bulanan veya bulunmayan milletvekili arkadaşlarımızın, grup başkan ve
killerimizin bu hassasiyetlerini ifade etmek için Başkanlığa bir müracaatları olmuştur. 

Ben, şimdi, kısaca, arkadaşlarımın mikrofonlarını açacağım ve kendilerinin bu husustaki duy
gularını alacağım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, kürsüde konuşsunlar. v 
BAŞKAN - Sayın Canikli buyurun efendim. 

| IX.- TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYELER 
/.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Milletvekili 

Kemal Kılıçdaroğlu, Van Milletvekili Fatma Kurtulan, İzmir Milletvekili Recai Birgün ve Tunceli 
Milletvekili Kamer Genç 'in, Pakistan 'da bir suikast sonucu vefat eden Benazir Butto 'ya Allah 'tan 
rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dileyen konuşmaları 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bugün dost ve kardeş Pakistan'da eski siyasetçilerden 

ve aynı zamanda Pakistan siyasetinin ileri gelenlerinden Sayın Butto'nun ve 120 Pakistan vatanda
şının ölümüyle sonuçlanan menfur bir terörist saldırı meydana gelmiştir. Öncelikle, bu saldırıyı, AK 
Parti Grubu olarak, bütün samimiyetimizle kınıyoruz, telin ediyoruz. 
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Uluslararası ilişkilerde çıkar esastır ama bizim Pakistan'la ilişkilerimiz çok farklı bir ortamda ve plat
formda, düzlemde yürütülür. Bir dostluk, bir samimiyet, bir kardeşlik... Hiçbir çıkar ilişkisi olmadan, bek
lemeden bütün Türk milletini ve Türk milletinin tüm unsurlarını samimiyetle bağrına basan bir toplum. 
Gittiğiniz zaman, gördüğünüz zaman, kendi kardeşinden daha yakın gören bir toplum. Böyle bir kardeş
lik örneği hiçbir yerde yoktur uluslararası ilişkilerde. Böyle yakın dost bildiğimiz bir ülkede, son dere
ce acı, benzer bu tür bir terör saldırısı elbette hepimizi, bütün Türk milletini derinden yaralamıştır. 

Temenni ediyoruz, inşallah, birlik beraberliği hedef alan, Pakistan'ın birlik ve beraberliğini he
def alan bu tür saldırılar amaca ulaşmaz ve demokrasi ve hukuk içerisinde, Pakistan, barış içerisin
de bu birlikteliğini yürütür. 

Biz de AK Parti Grubu olarak, bu mücadelesine destek veriyoruz. Başta Sayın Butto, yakınla
rına ve hayatını kaybeden 120'den fazla Pakistan vatandaşına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz, bü
tün Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah, Pakistan 
bir daha böyle acılı günler yaşamaz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, kardeş ve dost Pakistan'da yaşanan bu terör olayını şid

detle kınıyor ve bu menfur olayı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden, baş
ta eski başbakanlardan Sayın Benazir Butto olmak üzere, tüm Pakistan vatandaşlarına yüce Allah'tan 
rahmetler, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. 

Terör, sebebi ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın, bir insanlık suçudur. Kardeşimiz Pakistan'ın 
yaşadığı terör bizim de düşmanımızdır. Terör örgütlerini, teröristleri, terörü destekleyenleri, teröre ya
taklık yapanları bu olay dolayısıyla bir kere daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 

Pakistan'ın birlik ve bütünlük içerisinde sorunlarını çözeceğine olan inancımızı yeniliyoruz ve 
kendilerine güveniyoruz. Tüm insanlığın ve Pakistan halkının başı sağ olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. • „ : 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Pakistan'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel ve önemli bir yeri var. Pakistan, ulusal Kur

tuluş Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir karşılık beklemeden destek veren, üstelik hem 
maddi hem manevi destek veren bir ülke. Dolayısıyla, dost, kardeş Pakistan'da bu denli büyük bir te
rör olayının meydana gelmesi ve sadece Pakistan için değil, bütün dünya için önemli olan bir siyaset 
liderinin, bir kadının terör saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi gerçekten de bizleri derinden üzmüştür. 

Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı ortak tavır takınmak insanlığın bir borcu
dur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de teröre karşı ortak duruş, ortak bir karar sergilemesi, terör 
konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulaması açısından çok önemlidir. 

Ben de bu vesileyle, CHP Grubu olarak dost Pakistan halkına başsağlığı diliyorum; ölenlere Al
lah'tan rahmet diliyoruz, yaralıların da bir an önce tedavi olup aileleriyle beraber yine demokrasi 
mücadelelerini vermelerini diliyor ve temenni ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın Kurtulan, buyurun. 
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FATMA KURTULAN (Van) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Biz de DTP olarak, yıllardır yorulmadan, bıkmadan, korkmadan büyük bir mücadelenin sahibi 

olan bir kadını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Olayın sorumlusu olarak... Demokrasiden medet 
beklemeden, yıllardır dikta rejimlerinin uyguladığı, başvurduğu bir yöntem olarak, bir acizlik olarak 
değerlendiriyoruz. 

Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, bu olaydan sonra tüm dünyada ve ülkemizde de eksik de
mokrasimizin bir an önce tesisinin sağlanması temennisinde bulunarak, tüm Pakistan halkının ve biz 
kadınların başı sağ olsun diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Birgün, buyurun. 
RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Demokratik Sol Parti adına, tüm tarih 

boyunca, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde Kurtuluş Savaşı'mıza maddi, manevi destek veren Pa
kistan halkının iç düzenini bozmaya yönelik olan bu terör saldırısını esefle kınıyor ve Pakistan halkı
na başsağlığı diliyoruz. Bu saldırının Pakistan halkı için bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. 

Terörü, her kim tarafından yapılırsa ve nerede yapılırsa yapılsın, karşı olma bilinciyle lanetli
yoruz. Terörden çok çeken bir toplum olarak, her zaman Pakistan halkının yanında olduğumuzu da 
belirtmek istiyoruz. 

Pakistan halkının dışarıdan yapılan tahriklere gelmemesini ve iç huzurunu bir an önce sağla
masını diliyor, aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Pakistanlılara da başsağlığı diliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Birgün. 
Sayın Genç, bağımsız üyeler adına bir konuşma talebiniz var galiba. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, Sayın Başkan. 
Ben de gerçekten yıllarca dost ve kardeş Pakistan halkının... Bu elem verici, bu insanlık dışı sal

dırısını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu bir terör ve kökten dinciliğe dayanan bir terör. Kadına top
lumda hayat hakkı tanımayan bir terör. İşte, kökten dinciliğe dayalı bir anlayışın, toplumlarda ne 
kadar acımasız olarak masum insanları öldürdüğünün çok bariz bir örneği. Sayın Butto bir hanım ola
rak başbakanlık yapmıştı ama, maalesef bazı kökten dinciler "Hanımdan imam olmaz." düşüncesiy
le, bu nedenle, bu kökten dinci ve insanlığa uymayan bu anlayışla bu hanımı ve onun yanında birçok 
masum insanı katletmişlerdir. Şiddetle kınıyorum. Allah rahmet eylesin. 

Diliyorum ki dünyada artık, İslam dininin, o kutsal, o mukaddes İslam dininin böyle hunharca 
yorumlamasına giden... Kitleler bunu her yerde lanetlerler, bir daha bunun benzeri olaylar olmaz. 

Yine, Pakistan halkının başının sağ olmasını diliyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Mecliste grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partile

rimize mensup grup başkan vekili ve milletvekili arkadaşlarımızın ortak bir çalışması, duyuru met
ni Başkanlığımıza intikal etmiştir. 

Şimdi, grup başkan vekili arkadaşlarım ve bu metne imza atan arkadaşlarımız adına bu hassa
siyetlerini dile getiriyorum. 
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VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERGELER 

1.- AK Parti, CHP, MHP, DTP Grubu başkan vekilleri ile İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün; 
dost ve kardeş Pakistan 'da düzenlenen menfur bir terör saldırısı sonucu, çok sayıda Pakistan vatan
daşıyla birlikte, eski başbakanlardan Benazir Butto 'nun da hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeş 
Pakistan 'in birlik ve bütünlüğünü, demokrasi ve istikrarını hedef alan bu menfur saldırıyı ve bütün 
terör saldırılarını şiddetle lanetlediklerine; Pakistan halkının huzur, barış ve ülke istikrarını bozmak 
isteyenlere fırsat vermeyeceğine, bütün sorunlarını demokrasi ve hukukun içinde kalarak çözeceği
ne olan inançlarını bir kez daha vurgulamak istediklerine ve başta Benazir Butto olmak üzere haya
tını kaybedenlere Allah 'tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dilediklerine ilişkin 
müşterek bildirileri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dost ve kardeş Pakistan'da düzenlenen menfur bir terör saldırısı sonucu çok sayıda Pakistan 
vatandaşı ile birlikte eski başbakanlardan Benazir Butto'nun da hayatını kaybettiğini büyük bir üzün
tüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kardeş Pakistan'ın birlik ve bütünlüğünü, demokrasi ve istikrarını hedef alan bu menfur saldı
rıyı ve bütün terör saldırılarını şiddetle lanetliyor ve Türk milletinin temsilcileri olarak Pakistan hal
kının acısını yüreğimizde hissediyoruz. 

TBMM olarak; dost ve kardeş Pakistan halkının her zaman birlik ve bütünlüğüne sahip çıkaca
ğına, huzur, barış ve ülke istikrarını bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğine, bütün sorunlarını de
mokrasi ve hukukun içinde kalarak çözeceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. 

Saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını diliyor; başta Benazir Butto olmak üzere hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. 

Nurettin Canikli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Şandır 

Giresun İstanbul Mersin 

AK Parti Grup Başkan Vekili CHP Grup Başkan Vekili MHP Grup Başkan Vekili 

Bekir Bozdağ Oktay Vural Fatma Kurtulan 

Yozgat İzmir Van 

AK Parti Grup Başkan Vekili MHP Grup Başkan Vekili DTP Grup Başkan Vekili 

Recai Birgün 

İzmir 

BAŞKAN - Tekrar Pakistan halkına ve bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında, bu üzüntünün Pakistan Parlamentosuna bil
dirilmesi gerektiği konusunda bir ibare olması lazım. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı kanalıyla Pakistan Meclisine... 

BAŞKAN -• O hususta gerekenler de yapılır Sayın Genç. 

Teşekkür ederim duyarlılığınız için. 
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VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
I GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
5.- Trabzon Milletvekili Cevdet ErdöVün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayı
sı: 55) (Devam) 

BAŞKAN - Evet, şahsı adına, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik. 
Sayın Özçelik, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 55 sıra sayı

lı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sigara kullanımı ve pasif olarak sigara dumanına maruz kalmak halk sağlığı açısından ciddi so
nuçları olan küresel bir problemdir. Zehirli ve kanserojen olduğu ortaya konan sigara kullanımı ve 
sigara dumanına pasif maruziyetle pek çok ölümcül hastalık meydana gelmektedir. 

Dünya genelinde yılda 5 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölmekte, mevcut eğilim her
hangi bir müdahale olmaksızın devam ederse 2030 yılında ölümler yılda 10 milyona çıkacak ve bu 
ölümlerin yüzde 70'i de gelişmekte olan ülkelerde görülecektir. 

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sigara tüketiminde üçüncü sırada, dünya ülkeleri arasında ise 
yedinci sıradadır. Ayrıca, ülkemizde çok sayıda insan hiç sigara kullanmadığı hâlde sigara dumanı
na pasif olarak maruz kalmaktadır. 2006 yılında gerçekleştirilen aile yapısı araştırmasına göre, Tür
kiye genelinde 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 33,4'ü sigara kullanmaktadır. Erkeklerde 
sigara kullanım oranı yüzde 50,6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 16,6'dır. Araştırma sonuçlarına gö
re, ülkemizde yaklaşık 17 milyon kişinin sigara içtiği ve her yıl 160 bin kişinin de sigaraya bağlı ne
denlerle hayatını kaybettiğini biliyoruz. 

2005 yılında Avrupa Birliği kamuoyu araştırması çalışmasına göre, Türk halkının yüzde 80'i 
pasif olarak sigara dumanına da maruz kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ben çok fazla vaktimi doldurmak da istemiyorum. Birçok, gruplar adına yapılan 
konuşmalarda da çok geniş kapsamlı bir şekilde ifade edildi. Kısa kısa notlarımı aktarmak istiyorum. 

Sigara içiminin ve sigara dumanına pasif maruziyetin önlenmesiyle toplumun yüzde 77'si ne
fes borusu ve akciğer kanserinden, yüzde 46'sı yemek borusu kanserinden, yüzde 52'si kronik akci
ğer hastalığından ve yüzde 16'sı kalp-damar hastalığından korunabilecektir. 

Sigaradan alınan vergilerin artırılmasıyla sigara içenlerin oranının azaldığı, buna karşılık vergi 
kaybının da meydana gelmediği bilinen bir husustur. Kaldı ki sigaranın ülkemize getirdiği yıllık 20 
milyar dolarlık yük önemli ölçüde azaldığında birçok sektöre olumlu etki de meydana gelecektir. Si
garaya harcanan paralar ile her gün 6 kilometre, yılda 2.500 kilometre otoyol yapılabilir. Her gün üç 
veya beş yeni hastane inşa edilebilir ya da bir uçak alınabilir. 

Sigaraya harcanan para, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 2 katına, Sağlık Bakanlığı bütçe
sinin 4 katına, Çevre Bakanlığı bütçesinin ise 20 katına denktir. Tüm kamu sağlık harcamalarının ise 
üçte 2'sine eşittir. 

Ülkemizde sigaraya bir günde harcanan para ile 7.500 asgari ücretlinin bir yıllık maaşı karşılanabilir. 
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Peki, dünyada sigara yasağı koyan ülkeler, arkadaşlarımız biraz önce ifade ettiler: Kenya, Uru
guay, Brezilya, İtalya, İsveç, İngiltere, İskoçya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda. Bu 
ülkelerde sigara nerelerde yasak? Kapalı alanlarda yasak, açık yerlerde dahi yasak Kenya'da ve tak
silerde yasak Bangkok'ta. 

Sigara içimlerinde "bağımlılık" ifadesi farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. "Ağır bağımlı" 
ifadesi şu manaya gelmektedir: Uykudan uyanır uyanmaz sigara içmek isteyenler ağır bağımlı ola
rak da ifade edilmektedir. 

Sigara yasağı konmak istendiğinde, birçok alanlarda mazeretler üretilir. Biraz önce de, bu tasa
rı görüşülmeye başlayınca, sigara içen arkadaşlarımızdan bazıları gelerek, bu kanunun bazı madde
lerinin içeriğinde değişiklik yapılması gibi teklifleri olabileceğini ifade ettiler. Tabii bunlar, bu kanun 
görüşülürken, diğer ülkelerde de yasak konur iken, mazeret olarak ortaya konulmuş şeyler. Bakın, ne
ler söylenmiş: "Yerel ve genel seçimlerde oy kaybedersiniz." , "Sadece içki satılan yerlerde yasak ge
tirilsin." demişler. "İki yıllık geçiş süresi, üç yıllık geçiş süresi bırakın." demişler. "5'ten fazla kişi 
çalışmayan yerler, küçük yerler kanun dışı tutulmalıdır." demişler. "Yasaklanacak yerlerde bilimsel 
araştırmaların mutlaka yapılması gerekli." demişler. "Sigara içilen iş yerlerinin gelirleri düşer." de
mişler. Kapalı yerlerde iyi havalandırmalarla bu işin çözülebileceğini ifade etmişler. 

Sigara yasağına en büyük destek: Mutlaka medya desteği şart fakat medyanın da reklamla, sigara 
endüstrisiyle reklam parası konusunda çok büyük ilişkileri olduğu için, bu ayrıca değerlendirilmeli. De
netim yeteri kadar olmalı, denetimciye yeterli güç verilmeli. En önemlisi değerli arkadaşlar, bakanlar, 
özellikle Sağlık Bakanı, Başbakan, siyasi parti liderleri, kesinlikle bu yasaya destek verdiklerini ifade et
melidir -ki, biz, malum, Hükümetimiz tüm desteğini bu yasaya vermektedir- ve halk desteği de şarttır. 

Sigara yasağı kanununda amaç, insanların içinden gelen hareketleri değiştirmedir, sigara bıra
kanlara yardım etmektir, pasif içicilere yardım etmektir ve çocuklara yönelik adımları atmaktır. Pe
ki, bunu önlemek için en önemli sıralama nedir? Her şeyden önce, sigaranın fiyatı üzerinde çok iyi 
bir değerlendirme yapılmalıdır, fıyatlama çok önemlidir. İş yeri, kapalı alana yasak getirilmelidir. 
Reklam yasağı mutlaka olmalıdır. Eğitim mutlaka gerçekleştirilmelidir ve sigara uyarı yazısı ve bi
raz önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bazı ülkelerde, Belçika'da, sigara uyarı yazısından ziya
de şimdi fotoğraflarla -geçen yıldan itibaren- uygulanmaya başlamış. 2008 yılından itibaren de 
İngiltere'de de aynı şekilde resimlerle sigara yasağı uygulamaya başlanmış. 

Türkiye'de en fazla tartışılan konu, kahvehanelerde acaba bu uygulanabilir mi diye düşünülü
yor. Ki, kahvehaneye giden insanların özellikle büyük bir çoğunluğunun da, Anadolu'da, oyun oy
namaya gittiğini de hepimiz biliyoruz. 

Sigara firmalarının sahipleri, değerli arkadaşlar, üst düzey çalışanlarının bile sigara içmediği 
görülmüştür. 

İkinci Dünya Savaşı'nda 413 bin kişi ölürken -biraz önce ifade edildi- Türkiye'de yılda 160 bin 
kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 440 bin kişi sigaradan ölmektedir. 

Tabii, sigara içenlerin sigaranın içerisindeki dört bine yakın zehirli maddeyi bildiklerini düşü
nüyoruz veya mutlaka bir yerlerden okumuşlardır. Ben, sadece, tütünün içerisindeki dört bine yakın 
zehrin birkaç tanesini ifade etmek istiyorum. Nikotin, kanserojen madde; polonyum 210, kanserojen; 
radon, radyasyon; metanol, füze yakıtı; toluen, tiner; kadmiyum, akü metali; bütan, tüp gaz; DDT, bö
cek öldürücü; hidrojen siyanür, gaz odaları zehri; aseton, oje sökücü; naftalin, güve kovucu; arsenik, 
fare zehri; amonyak, tuvalet temizleyicisi; karbon, egzoz monoksit gazı ve bunun yanında 3.885 ay
rı toksik madde. 
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Sigara kullanımına giderek... Özellikle Türkiye'de, tütün kontrolü çalışmaları konusunda, ge
leceğe yönelik planlar yapmak bakımından geçmişten bugüne yaşanan olayların değerlendirilme
sinde yarar vardır ve Türkiye'de tütün kontrolü konusunda yaşanan olaylar içinde en önemlisi, 1996 
yılında çıkarılan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlü
ğe girmiş olmasıdır. 

Ben, bu kanun teklifinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özçelik, teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına, Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yok. 

BAŞKAN - Yok. 

Sayın Recai Birgün... 

Sayın Birgün, buyurun. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Siz sigara içmiyor musunuz? 

RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 55 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında 
şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Ben oradan yürürken bir arkadaş "Siz sigara içmiyor muydunuz?" dedi. Sigara içen herkes, ben
ce, sigara içilmesine karşı içmesine rağmen. Evet, ben sigara içen birisiyim maalesef, ama sigara 
içilmesine de karşıyım. 

Şimdi, Meclise geldiğimiz günden beri ilk defa hem muhalefetin hem de iktidarın hemfikir ol
duğu ve herkesin de çok güzel konuşmalar yaptığı bir kanun tasarısı üzerinde söz aldığım için de ay
rıca mutluyum. Çünkü sigaranın öyle veya böyle yasaklanmasını, sanıyorum bütün herkes 
memnuniyetle karşılayacaktır, sigara içenler dâhil, ben de sigara içenlerden birisiyim. 

Yalnız, burada birkaç maddede belki biraz değişiklik yapmak gerekebilir diye fikirlerimi beyan 
etmek istiyorum. 3'üncü maddede birçok şey sayılmış ve burada ".. .sağlığını tehlikeye düşürmeye
cek tarzda ve kullanım alanının yarısından az olmamak üzere, tütün dumanından ve kokusundan ha
valandırma ve benzeri yollarla arındırılmış ayrı yerler düzenlenir." deniliyor. Bence, bu "yarısından" 
tabiri biraz daha artırılmalıydı yani sigara içilmeyen alanları biraz daha artırmak gerekiyordu, siga
ra içilen alanları daraltmak gerekiyordu. Çünkü, lokantalara gittiğimizde, lokantaların yarı yarıya 
bölündüğünü görüyoruz ve yarı tarafta sigara içenlerin dumanları sigara içmeyen tarafa aynı şekilde 
geliyor. Yani, sigara içilen alanları toplu kullanım alanlarında biraz daha azaltmak gerektiği 
kanaatindeyim. 

Yine, 3'üncü maddede bir sürü şeyler sayıldıktan sonra "Bu fıkra hükmü, belediye sınırları dı
şındaki kahvehanelerle ilgili olarak uygulanmaz..." Doğrusu, ben neden böyle bir madde konuldu
ğunu algılayamadım. Eğer bu gerçekten sağlığa zararlıysa -ve buraya gelen bütün herkes de sigaranın 
zararlarını, hem maddi zararlarını hem ekonomiye zararlarını hem sağlığa zararlarını saydı- burayı 
niye ayırdık? Onu anlamış değilim. Belki, buradan çıkartılabilir bu. 
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Yine, çok uzun süreden beri uygulanan bir sigara yasağı var. Bu bahsettiğimiz tabelalar her yer
de var. Özellikle Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmelerine, yani AŞTİ'ye gittiğinizde o yazıları 
bol bol görürsünüz her yerde. Fakat, herkes, âdeta inadına o tabelaların altında sigara içerler ve on
lara da kimse müdahale etmez. Çünkü, kim müdahale edeceğini bilmez orada, polis mi müdahale ede
cek, belediye zabıtası mı müdahale edecek yoksa oranın kendisinin oluşturduğu özel güvenlik birimi 
mi müdahale edecek? Bu konuda ben kanunda bir açıklık göremedim. Hiç değilse içenlere yasak ge
tirildiği gibi, içenleri engellemekle görevli olanlara da bir cezai müeyyide getirilirse belki -AŞTİ'den 
örnek veriyorum sadece- orada özel güvenlik görevlilerinin görevi aynı zamanda sigara içenlere ce
zai müeyyide uygulamaksa bunu yapmıyorsa, yerine getirmiyorsa orada da bir cezai müeyyide uy
gulanmalıydı diye düşünüyorum. 

Ben, hayatımda 2 kere sigara bırakmaya karar verdim. Bunlardan birisinde Sigarayla Savaşan
lar Vakfı diye bir vakıfla tanıştım. Vakfa bunun için bilgi almaya gittiğimde -sanıyorum bundan altı 
sene önceydi- benden çok fahiş bir para istendi. O zamanki ekonomik gücüm benim oradaki tedavi
yi almaya yetmediği için ertelemek zorunda kaldım. Eğer gerçekten buna inanıyorsak -ki hepimiz ina
nıyoruz, bunda hemfikiriz- o hâlde -bir konuşmacı bahsetmişti, devlet desteği diye bir şey- belki 
devlet hastanelerine bu alet getirilebilir. Çok basit bir alet, ben gördüm de. Bu alet vasıtasıyla günde 
sadece yirmi dakikadan... Toplam altmış dakikadır tedavi süresi. Sonradan ben bunun için paramı 
ayırdım ve gittim oraya da, yine o parayı ödedim. Gerçekten çok büyük bir paraydı benim için, hâ
len de büyük bir para ve ben on ay yüzde yüz sigarayı bıraktım. Daha sonra sigaraya başlamamın se
bebi de sadece sigara içenlerdir, onu da belirtmek isterim. Belki bu devlet desteğini, hiç değilse tedavi 
aşamasında, devlet hastanelerinde sağlamak mümkün. 

Tabii, toplumda yer alan birçok deyişler var, burada çok detaya girmedim ama, "Sigara erkeğin 
süsüdür." gibi laflar var. Ne yazık ki, artık, toplumda görüyorum ben, bayanlar daha çok sigara içi
yorlar erkeklerden ve önceden bayanların yolda yürürken sigara içmeleri pek hoş karşı lanmazdı, ama 
son günlerde görüyorum ki, son zamanlarda erkekler artık yolda yürürken çok az sigara içiyorlar, 
ama sanki bayanların sayısında bir artış var gibi. 

Tabii, bu kanun muhakkak çok önemli bir kanun. Ancak, bu kanun görüşülmeden önce sırası at
lanan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ilgili bir kanun tasarısı vardı, o atlanarak buna geldi. Keş
ke o atlanmadan buna gelebilseydik belki daha iyi olurdu. Çünkü, onda da yine toplumun başka 
kesimlerini rahatsız eden kısımlar var. Umarım, o zaman yine bunları konuşma şansımız olur. 

Tabii, burada herkes sigaranın zararlarından bahsetti, içmemek gerektiğinden bahsetti, ama si
garayı toplum ne için içiyor, bunun cevabını kimse aramadı. Yani, bir insan niye sigara içer? Bu ya
sağı getirmekle sigara içmeyi gerçekten durdurabilecek miyiz? Çünkü, insanlar sigara serbest olduğu 
için sigara içmiyorlar, onun altında yatan psikolojik sebepler var. İşte, gençler bir erkeklik gösterge
si olduğu için sigara içiyorlar, birbirlerini tahrik ediyorlar "Sen erkek adam değil misin, yak bir si
gara." diye. Bu sebepleri belki ortadan kaldırmak lazım ve yine ucuz olduğu için de insanlar sigara 
içmiyorlar. 

Sayın Başbakanımız geçenlerde sigaraya yapılan zammı soran bir gazeteci arkadaşa "Ben hal
kımı seviyorum, sigaraya zam yapıyorum ki vatandaş sigara içmesin, böylece sağlıklı kalsın diye." 
Tabii, insanlar sigaraya gerçekten ucuz olduğu için içmiyorlar, başka sıkıntıları var, onun için içiyor
lar. Onun için, eğer, gerçekten halkın sağlığını düşünen bir Başbakanımız varsa, o zaman halkın ra
hatlığını, huzurunu sağlayacak tedbirleri de alması gerekir. 
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Bu kanun tasarısı görüşülürken dışarı bir çay molasına çıkmıştım. Bir arkadaşımız bana sordu, 
dedi ki: "Sizin verdiğiniz bir yazılı soru önergesi vardı. Emniyet teşkilatına verilen zamlar, Sayın 
Başbakanın verdiği sözler vardı. Bu sözler hâlen yerine gelmedi. Ne oldu? Siz sormuşsunuz, cevabı 
geldi mi?" Ben de "Cevabı gelmedi, zaman aşımına da uğradı, artık cevap da gelmeyecek. Onun 
için, siz, bu zam işini unuttun." dedim arkadaşlara. "Tüh" dediler ve hemen birer sigara yaktılar. Ya
ni, insanlar bazen üzüldüğü zaman da sigara yakıyor. Sayın Başbakandan, bu arada, bu vesileyle de, 
emniyet teşkilatına verdiği sözü yerine getirmesini talep ediyorum ki, belki, aldıkları zammı sigara
ya değil, başka şeylere harcarlar ve "Tüh, desene bir zam daha suya yattı." diye sigara yakmazlar. 

Evet efendim, saygılar sunuyorum hepinize. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birgün. 

Saygıdeğer milletvekilleri, madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Akçay... 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
4207 sayılı Kanun uyarınca sigara içme yasağına uyulmaması nedeniyle bugüne kadar kaç ki

şiye, toplam ne tutarda para cezası verildi, ne kadarı tahsil edildi? 
Yine, bu teklif ile, ülkemizdeki tütün üreticileri bir gelir kaybına uğrayacak mı? Doğabilecek ge

lir kaybını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz ve bu kanunla ilgili düzenleyici etki analizi yapılmış 
mıdır ve bu analizin sonucu nedir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay. 

Sayın Bulut... 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, Türkiye'de üretilen sigara miktarı ile 

ithal edilen sigara oranı nedir? Sigara ithalatına ödediğimiz miktar ne kadardır? 
Bir de, bu sigara içmenin önlenmesi konusunda belediyelerde belediye encümenleri görevlen

diriliyor. Halkın oyuyla seçilmiş bu kişilerin halkın yapacağı bu cezalara uygulanabilirliği ne dere
cedir? Şimdiye kadarki yürürlükte olan yasada uygulanabilirlik oranının çok düşük olduğu 
değerlendirilirse bunun yaptırımı nasıl olabilir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın Asil... 
BEYTULLAH ASÎL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, sağlık sektöründen hizmetin çok büyük bir bölümünü devlet satın almaktadır. 

Tütün ürünlerinin, başta kanser olmak üzere kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon gibi rahatsız
lıklara neden olduğu bilinen bir gerçektir. Sigara üreticilerine, sigaranın neden olduğu hastalıklara ya
kalananlara devletin ödediği tedavi masrafları veya hayatını kaybedenler için bugüne kadar herhangi 
bir kamu davası açılmış mıdır veya Bakanlığınızın bu konuyla ilgili bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. 
Sayın Enöz... 
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MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma soruyorum: Kaçak ve sahte sigaradan dolayı 
devletimiz her yıl 2,5 milyar dolar vergi kaybına uğrarken insanlarımız sağlıklarını kaybediyor. Öbür 
yandan ise yasa dışı örgütler bu yöntemle ciddi lojistik destek sağlıyor. Bu bağlamda, ülkemize özel
likle ve en çok nereden ve hangi yollarla kaçak sigara girmektedir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Enöz. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma sormak istiyorum. 

Sayın Bakanım, sigara içme oranı ülkemizde istatistiki verilere göre yüzde kaçtır? Bu yasa ne
ticesinde kısa vadede ve uzun vadede yüzde kaçlara düşürmeyi hedefliyoruz? 

İkinci sorum: Bu yasa gönlümüzdeki gibi hedefini bulursa, görülüyor ki, tütün ekicilerimiz sıkın
tıya düşecek. Tütün ekimiyle geçimini sağlayan çiftçilerimizi koruyacak tedbirlerimiz nelerdir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. 

Sayın Akçan... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, ben de Sayın Ça
lış'in sormak istediği soruyu sormak arzusundaydım. 

Sigara içmek tütüne taleptir. Bir de bunun arz boyutu vardır. Talebi kıstığınız zaman, arz edilen 
tütünün üretimine alışmış olan çiftçinin ne duruma düşeceğini düşünmek lazım. Bu çerçevede hem 
sigaranın zararları hem de tütünün yerine alternatif olarak ekilebilecek bitki çeşitlerini Türk çiftçisi
ne ektirir hâle getirmek için, özellikle RTÜK tarafından yasaklanmış yayın dönemlerinde televiz
yonlarda eğitim programı yaptırılması hususunu Hükümet bir çalışma olarak düşünür mü? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akçan. 

Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben bu kanuna karşı değilim de, yalnız, tabii, bu kanunla yasaklama getirilirken... Biliyorsunuz, 
eskiden Bafra vardı, Gelincik vardı, Samsun vardı ve bunlar Türk köylüsünün ürettiği mahsullerdi. 
Keşke, bu kanunla Türkiye'de üretilen sigaralarda Türk tütünü kullanma zorunluluğu getirilseydi 
daha isabetli olurdu. 

Efendim, kanun, bir defa kanun tekniği bakımından çok hatalı. Mesela, "Ceza hükümleri" diyor. "Bu 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında... 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında..." 

Ben, 2'nci ve 3'üncü maddelerde fıkra görmedim. Yani, biliyorsunuz, kanun tekniği bakımın
dan (1) benttir, (l)'den sonra gelen (a), (b), (c) alt benttir. Burada, zaten, madde 2(1) ile başlamış. 
Dolayısıyla, bu, benttir. Yani, bu, uygulayıcılar bakımından çok hatalı bir düzenlemedir. O bakımdan, 
ya bu (l)'leri kaldırmak lazım... (l)'i kaldırdıktan sonra, işte.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. ; ' * 
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Arkadaşlarım da bilgi veriyorlar. Bu kanun tekniğiyle ilgili olarak Avrupa Birliği uyum yasala
rı çerçevesinde bu maddelerin de sıralanışı ve düzenlenişinde bir kısım numara alınmasında deği
şiklikler olmuş, daha doğrusu oldu. Onu da heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Evet, Sayın Bakanım... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
"Şu anda, türünle ilgili kanun itibarıyla kaç kişiye para cezası verilmiş ve kaç lira tahsil edilmiş

tir?" Rakamlar bende yok. Bunu Sayın Milletvekilimize yazılı olarak verebiliriz. Ancak, şunu ifade 
etmeliyim ki, şimdi yapılan yeni kanunla, aslında ceza tahsil etmek de mümkün hâle gelebilecek. 
Birincisi, kanunun mevcut hâlinde hem ceza çok yüksek hem de tahsiliyle ilgili birçok zorluk var. 
Şimdi Kabahatler Kanunu ile de bir ilişki kuruluyor hem ceza da aşağıya çekiliyor, uygulanabilir bir 
ceza hâline getiriliyor. Dolayısıyla, cezalar uygulanabilir hâle gelecektir, ama tabiî kanundan mak
sat, aslında, herhangi bir vatandaşımıza ceza vermek değil. Sonuç itibarıyla kanunun ruhu da ceza ver
mekten çok, sigara içmeyenlerin özgürlük alanını genişletmekle ilgili. 

"Tütün üreticileri bir gelir kaybına uğrayacak mı?" Aslında, Çerçeve Tütün Kontrolü Sözleş
mesi'ne bütün dünyada -biz de buna imza attık- hemen hemen bütün ülkeler imza koydular, tütün üre
tilen alanların belli bir süreç içerisinde, üreticilere de zarar vermeden daraltılmasıyla ilgili hükümler 
getiriyor. Aslında, Sağlık Bakanlığı olarak oluşturduğumuz tütün kontrol programında, Tarım Bakan
lığımızın bu hususta çalışmalar yapacağı ve ne şekilde çalışmalar yapacağının da ilkeleri belirlenmiş 
durumda. Kuşkusuz, tütün üreticilerimizi mağdur etmeyecek ve zaman içerisinde alternatif ürünler
le de bu mağduriyeti önleyecek ciddi bir program yürütülecek. Aslında, ifade etmeye çalıştığım gi
bi tütün kontrolü bir program hâlinde yürütülecek bir iş Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı, diğer 
bakanlıklar, birçok kurum bu programa katkı verecek. Bugün birlikte oluşturduğumuz, yaptığımız bu 
kanun da bu programın önemli parçalarından biri. Yani, kanun her şeyi bitiren veya her şeyi düzen
leyen bir kanun değil. Kuşkusuz, öyle olmasını da beklemiyoruz. 

Türkiye'de üretilen ve ithal edilen sigara miktarları ve ödenen parayla ilgili hususta da yazılı ola
rak milletvekilimize cevap verelim. 

"Halkın oyuyla seçilen meclisler acaba ceza verebilir mi?" diye bir soru geldi. Aslında beledi
ye meclisleri, benzeri birçok konuda ceza uygulamaları yapıyorlar. Diğer konularda nasıl yapıyor
larsa, bu konuda da bu uygulamaları yapabileceklerini düşünüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclisin değil, encümenin yapması lazım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sigara üreticilerine bir kamu davası bugüne 

kadar açılmış değil. Bakanlığımızın da bir çalışması yok, ama bu soru aslında gerçekten enteresan 
bir soru, önümüze yararlı ufuklar da açabilecek bir soru. Çünkü, gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı tazminat davaları açıldığını ve bunlardan sonuç alındığını da 
biliyoruz; üzerinde çalışmaya değer bir konu olarak değerlendirdiğimi ifade etmek isterim. 

Kaçak ve sahte sigaradan dolayı vergi kaybının -tabii, bu tahminî bir değerlendirme olacaktır-
ne kadar olduğunu da yine yazılı olarak cevaplandırmaya çalışalım. Ancak, şunu ifade edeyim, bu 
kanun Meclisimize, komisyonlarımıza geldiği günlerde Maliye Bakanlığımız da bir bandrol uygula
ması başlatmak üzere bir çalışmaya başladı. Öyle zannediyorum ki, 2008'in ilk aylarında sigarayla 
ilgili bu bandrol uygulaması yürürlüğe girecek. Üretimden itibaren, ithal edilmiş ürünün Türkiye'ye 
girişinden itibaren bu bandrollerle sigaralar satıldıkları yerlerde takip edilecekler. Bunun da bu ka
çak ve sahte sigarayla mücadelede çok önemli bir araç olacağını düşünüyorum. 
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Sigara içme oranı Türkiye'de, maalesef-bunu "maalesef diye ifade etmem lazım- erkeklerde 
yüzde 50, kadınlarda da yüzde 16'lar civarında. Farklı araştırmaların farklı sonuçlar da verebildiği
ni biliyoruz, ama 2006'da yapılmış son bir araştırmada sonuçlan erkek ve kadın birlikte düşündü
ğümüzde yüzde 33 civarında bir oranda vatandaşımızın sigara içtiğini gösteriyor. Biraz önce yine 
ifade ettiğim gibi, Ulusal Tütün Kontrol Programı'yla -ki, bu yasa tasarısı da bu programın bir par
çası olarak değerlendirilmelidir- 2010 yılına kadar ülkemizde on beş yaş üzerinde sigara içmeyenle
rin oranını yüzde 80'lere ulaştırmak istiyoruz. Yani, bu yüzde 33'lük sigara içme oranını yüzde 
20'lere kadar çekmeyi planlıyoruz. Bu, tabii, iddialı ve büyük bir hedef. Bunun için çok ciddi çalış
malar yapmamız gerekecek. On beş yaşın altında ise sigara içmeyenlerin oranını yüzde 100'lere yak
laştırmak istiyoruz. Çünkü, gerçekten sigara içenlere sigarayı bıraktırmak zor, ama başlamamış 
yavrularımızın, gençlerimizin, bu açıdan alman tedbirlerle onların sigaraya başlamamalarını temin et
mek biraz daha kolay görünüyor. 

Birtakım cezalar veriliyor medya organlarına, televizyonlara. Bu cezalandırmaların yapıldığı, ya
yının yasaklandığı dönemlerde tütün veya benzeri konularda halkı bilgilendirici yayın yaptırması 
konusunda RTUK'le bir çalışmamız var. Esasen bu kanunda da dikkatinizi mutlaka çekmiştir, bir 
önergeyle bunun artırılmasının düşünüldüğünü de biliyorum. Her bir yayın kuruluşuna ayda altmış 
dakika -ki, önergeyle bu artırılacak, öyle ümit ediyorum, doksan dakikaya çıkarılacağını ümit ediyo
rum- bir süreyle, yine Sağlık Bakanlığıyla ortak hazırlanmış programlar çerçevesinde sigaraya kar
şı programlar yaptırılması da bir esas olarak getiriliyor. Bunun çok yararlı sonuçlar vereceğini 
düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum Değerli Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, maddelerine geçilmeden önce karar yeter sayısı is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

l'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Da
ir Kanunun adı "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Ah
met Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Tekin Bingöl; şahıslar adına, 
Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Düzce Milletvekili Celal Erbay ve İstanbul Milletvekili Hasan Ma-
cit'in söz talepleri vardır. 

İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'a aittir. 

Sayın Orhan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA AHMET ORHAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 
sıra sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi'nin 1 'inci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tütün tüketimi, Amerika Kıtası'nın keşfinden sonra Avrupa'da 16'ncı yüzyılda başlamış ve ora
dan alınarak tütün üretimi ve kullanımına yönelik çalışmalar sonucunda tüm dünyaya yayılmıştır. 
Avrupalı tacirler, Osmanlı topraklarına, 17'nci yüzyılın başlarında, ticaret gemileriyle tütünle ilgili 
birtakım ürünler getirmişler ve bunun sonucunda, insanlarımızın tütün tüketim alışkanlıkları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Tütünü, uluslararası anlamda, dört ana başlıkta değerlendirmek faydalı olacaktır. Bunlar sağlık, 
sosyal konum, ekonomi ve çevredir. Sağlık alanında tütün ve tütünden elde edilen sigara hakkında 
herhangi bir şey söylememize gerek olmamakla birlikte, tütünün ve tütün mamulü olan sigaranın in
san sağlığı için ne kadar zararlı olduğu bilinmekte olup, ama her zaman bu zararları tekrar etmenin 
de faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu telkin, sigarayı kullanan sevdiklerimizi bu hastalık verici kö
tü alışkanlıktan kurtarmamızda belki etkili olabilecektir. 

Dünyada 1,5 milyar insan sigara içmektedir. Buna karşılık, bu sigara içen insanların içerisinde 
yılda toplam 5 milyon insan sigaradan ileri gelen hastalıklar sonucunda ölmektedir. Ülkemizde ise 
yılda 150 bin insanımız sigaradan ve sigaranın neden olduğu hastalıklardan dolayı maalesef hayatı
nı kaybetmektedir. Koroner kalp hastalıklarından ölen kırk elli yaş arasındaki genç diyebileceğimiz 
erkeklerde hastalık nedeni yüzde 80 sigaradır. Sigara içen babaların çocukları kanseri önleyici gen
den mahrumdur. Bunlar bilimsel birer tespittir. Ayrıca, hamileyken sigara kullanan annelerin doğan 
bebekleri yüzde 10-15 oranında hem kilo eksikliğiyle dünyaya gelmekte hem de yine yüzde 10-15 
oranında zekâ eksikliği göstermektedir. 

Ülkemizde yetişkin nüfusun yüzde 60'ı sigara içmektedir, hâlbuki bu oran Avrupa'da ve geliş
miş ülkelerde, Amerika'da yüzde 20 civarındadır. Genç nüfus maalesef erken dönemlerinde, on dört 
yaşın altında sigara alışkanlığına maruz kalmaktadır. Ülkemizde bununla ilgili olarak 1996 yılında 
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır, ancak bu Kanun 
bilindiği üzere çok iyi uygulanamamıştır. Tabii, burada ekonomi açısından konuya bakıldığında, ül
kemizde tütün ve sigaranın birtakım olumsuz yönlerinin olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, o ülkede yaşayan insanların yüzde 60'ı yıllık gelirlerinin 
yüzde 5'ini sigaraya ayırmaktadır. Tütünün insan sağlığına olan zararları ve bunun için alınan ted
birler, yapılan tedaviler sonucu ülkemizde yılda 3 milyar dolar para harcanmaktadır ki, bu da ekono
mik açıdan ülkemiz adına oldukça büyük bir kayıptır. 

Tütün kullanımının dünya çapında sağlığı tehdit etmesi, tütün şirketlerinin, özellikle gelişmek
te olan ülkelerde pazar oluşturma konusundaki stratejik uygulamaları, uluslararası alanda bir düzen
leme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 1999 yılında başlanılan ve hazırlanan bir sözleşmeyle tütü
nün zararları önlenmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde 4207 sayılı Kanun'dan sonra en önemli adım 
bu sözleşmenin imzalanması olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, tütünün üretiminin kontrol altına alınmasına bağlı olarak bazı endişeler 
ve gerçekler de vardır. Bugün, ülkemizde, sayıları giderek düşmekle birlikte 300 bin civarında aile 
tütün üretimi yapmaktadır. Bu 300 bin aile -her bir aileyi beş kişi olarak hesaplarsak-1,5 milyon nü
fus etmektedir. 
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Tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinden toplum korunması amaçlanmakla birlikte, konu
nun diğer bir tarafının, yani tütün üreticilerinin durumunun gözden geçirilmesi bu vesileyle faydalı 
olacaktır. Özellikle, kırsal kesimin susuz tarım alanlarının en önemli geçim kaynağı olan tütün tarı
mı, uygulanan politikalar neticesinde terk edilme, tamamen bırakılma noktasındadır. 

Ülkemizin tütün üretiminin en önemli bir kısmı Ege Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Dünyada 
şark tipi tütün türünün en aranan çeşidi olan Türk tütünü, esasen Ege Bölgesi'nde üretilen tütündür. 
Manisa ilimiz Ege Bölgesi'nin en büyük tütün üreticisi olma özelliğini korumakla birlikte, gerek üre
tim miktarı gerekse tütün ziraatı yapan nüfus itibarıyla azalmalar devam etmektedir. 2003 yılında 
110 bin olan tütün üreticisi sayısı, 2006 yılında 80 bin seviyelerine gerilemiştir. 1997 yılı baz alındı
ğında, Ege Bölgesi tütün üretimi 159 bin ton iken 2007 yılında alımı tamamlanan sözleşmeli üretim 
rakamlarına bakıldığında 54 bin tona gerilediği görülmektedir. Henüz alımı başlanmayan 2007 mahsu
lünün ise 45-46 bin ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Oysa, konuyla ilgili olanların bildiği gibi, 
Ege Bölgesi tütünlerinin 100 bin tonluk ihracat kapasitesi söz konusudur. Netice olarak, 1997 yılı üreti
mi ile 2006 yılı üretimi kıyaslandığında, tütün miktarlarında yüzde 70'lik azalma söz konusudur. 

Tütün tarımı yapan nüfusun yüzde 65'lere varan oranlarda azalmasının temel nedeni, destekle
me alımlarının kalkması ve yürütülmekte olan sözleşmeli üretime geçilmesidir. Tüm bunların yanı 
sıra, yaprak tütün fiyatlarındaki artış oranlarının tarımsal girdi fiyatlarının artış oranlarının altında kal
ması da tütün üreticileri için indirici darbe olmuştur. Uzun yıllardır yerli tütün üreticilerini koruma
ya yönelik olarak uygulanmasına devam edilen Tütün Fonu nedeniyle, şark tipi tütün ve sigara ithal 
etmek ekonomik açıdan kârlı olmadığı için dış alım yapılmamıştır, ancak şimdi, yani onun, Tütün Fo
nunun kaldırılması gündemdedir. Birkaç tür tarımsal ürün dışında olduğu gibi, Türk çiftçisi kaderi
ne terk edilmektedir. Tütün üreticileri için ifade edilen, "kıraç toprakların yarı aç insanları" tabiri, 
"kıraç toprakların aç insanları" hâline gelmiştir. Birçok ilimizin yanı sıra Manisa da bundan ziyade
siyle etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Manisa'nın geri kalmış yoksul bölgeleri Gördes, De
mirci, Selendi başta olmak üzere Kula, Köprübaşı ve Gölmarmara'da yaşayan, geçimini temin 
edemeyen insanları bölgeyi terk etmeye zorlamaktadır. Maalesef, hiç arzu edilmemekle birlikte si
gara tüketimi yurdumuzda artmaya devam etmekte, tütün üreticisi Türk çiftçisinin bundan aldığı pay 
da azalmış, Türk çiftçisi alternatif tarım ürünlerinin ikame edilmesinin oldukça zor olduğu söz ko
nusu bölgelerde süratle yoksullaşarak evini barkını terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu yeni göç 
şekli, kişi başına millî gelirin 2 bin dolar seviyesinde olduğu Manisa'da, il içi diye tanımlanabilecek 
bir tür olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar siyasi iktidar tarafından sanayileşmenin sonucu ola
rak hatta, tarımdan geçinen nüfusun azaltılması olarak takdim edilse bile, bu gelişme, ihtiyaç duyu
lan sektörlerin talebi sonucunda ortaya çıkmamaktadır. Bu, tamamen, Türk tütünü yerine Amerikan 
tütünü tüketiminin teşvik edilmesi sonucunda yoksullaştırman Türk çiftçisinin, köklerinden, evin
den, yurtlarından koparılmasından başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sigaranın bağımlılık yapıcı özelliklerini de içeren ve sağ
lık risklerini belirten, onları ifade eden etkili ve kapsamlı eğitici çalışmaların yapılması zorunluluk
tur. Bu programların da yaygın bir şekilde bütün insanlarımıza ulaştırılması da büyük bir gerekliliktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Orhan, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 
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AHMET ORHAN (Devamla) - Bu amaçla, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Yasa konusunda yeni bir düzenlemenin, kuvvetli yaptırımları ihtiva etmesi bakımın
dan faydalı olduğunu, tekrar yüce Meclisin çatısı altında vurgulamak isterim. 

Ayrıca, eğitim kurumlarımız, sağlık hizmeti veren kurumlarımız, iş yerleri ve spor merkezleri 
gibi yerler ile eğlence merkezlerinde, tütün kullanımını bırakmayı özendirici etkin uygulamalar ya
pılmalıdır. İnsanlarımız bu tür yerlerde göreceği yazılı veya görsel birtakım mesajlarla tütün ve si
garanın zararları konusunda aydınlatılmalı ve bu manada kendilerinin tütünden uzak durması için 
gayret gösterilmelidir. 

Sağlıklı bir Türk milleti ve sağlıklı bir dünya umuduyla, sizleri saygıyla selamlıyorum. (MHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Orhan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Tekin Bingöl. 
Buyurun Sayın Bingöl. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tü

tün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunun 1 'inci maddesi üzerinde söz almış bulunu
yorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar konuşan tüm milletvekili arkadaşlarım tütün mamulleri ve 
tütün mamullerinin yol açtığı zararlarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundular. Şu ana kadar dün
yada binlerce bilimsel araştırma ve on binlerce yazı söz konusu tütün mamulleri ve zararları üzeri
ne. Bu bilimsel araştırmaların tamamında ama tamamında görülmüştür ki, tütün mamulleri insan 
sağlığına son derece zararlı maddeler içermektedir. Bu maddeler, telaffuz edildiğinde dahi insanı ür
küten zehirli maddeler, toksinlerdir. Polonyum, radyum, arsenik, metanol, nikotin, naftalin, DDT, 
karbon, siyanür gibi insan hayatına kasteden çok önemli zehirli maddeler ihtiva etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilimsel araştırmaların karşısında sigara şirketleri de "Acaba sigaranın 
birtakım yararlarını bulabilir miyiz? Biz de bu zararları öne çıkaran sağlık örgütlerinin karşısında 
bunu kullanalım." diye araştırmalar yapmışlar, ama hiçbir sigara şirketinin yapmış olduğu araştır
manın sonucunda sigaranın en ufak bir yararının olduğu tespit edilememiştir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan bu araştırmalar sonucunda tütün mamullerinin 3.885 adet zehir
li madde ihtiva ettiği ortaya çıkmıştır. Düşünün ki, sigara içme özgürlüğünü kullanan bir vatandaş bu 
zehirleri soluduğu gibi, etrafını, kendi ailesini ve insanları bu zehri solumakla karşı karşıya bırak
maktadır. Hiçbir kimsenin ama hiçbir insanın, başkasının yaşama hakkını engelleyecek bir tavır koy
maya hakkının olmadığı da bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, kapalı mekânlarda sigara kullanmak, tütün mamullerini kullanmak son 
derece zararlıdır. Zira, az önce bahsettiğim bu zehirli maddeler çok uzun süre o kapalı mekândaki eş
yalara sinmekte ve o eşyalar üzerinde uzun süre etkisini sürdürebilmektedir. Bir kapalı ortamda içi
len sigaranın yaydığı zehir oradaki perdede sekiz saat muhafaza olmakta ve orada yaşayan insanlar 
tarafından solunabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sigarayla ilgili bu yasaların çıkarılması son derece önemlidir. Ama, as-
lolan, çıkarılan bu yasaların uygulanabilirliğinin olmasıdır. Bu nedenle, bu yasalar doğrultusunda 
halkın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve duyarlı kılınması çok daha önem arz etmektedir. 

Bu yasa önemlidir ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasayı destekliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, 550 milletvekilinin sigara içmediği bir Parlamento özlemiyle hepinizin 
yeni yılını kutluyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 
Biz de sizin temennilerinize canıgönülden iştirak ediyoruz. 
Şahsı adına Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili. 
Sayın Özçelik, buyurun. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
40 ülkenin imzalamasını takiben 27 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyi 26 Kasım 

2007 tarihi itibarıyla 151 ülke imzalayarak sözleşmenin tarafı hâline gelmiştir. Türkiye sözleşmeyi 
imzalayan 43'üncü ülkedir. 

Ülkemiz, sözleşme görüşmelerine başladığı 1998 yılından itibaren tüm görüşmelere Sağlık Ba
kanlığı başkanlığındaki heyetlerle aktif olarak katılmıştır. 

"Sigara iç dedene kavuş, sigara içme torununa kavuş." 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Düzce Milletvekili Celal Erbay. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CELAL ERBAY (Düzce) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Efendim ben, sigara içme olgusunun hukuki tahlilini yapacağım. Bir kere, Anayasa'mızın bize 

tanımış olduğu en temel hak yaşama hakkıdır, hayat hakkıdır. Buna ilaveten Anayasa'mızın 56'ncı 
maddesi: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." diyerek, yaşamış oldu
ğumuz ortamın özelliğini belirlemiştir ve bunun altını çizmiştir. Tabi-
i ki bu doğrultuda yine Anayasa'mızın 56'ncı maddesi, her birimizin yaşamış olduğumuz çevreyi 
yaşanabilir kılma sorumluğunu bize yüklemektedir ve yine Anayasa'nın 56'ncı maddesi, çevre sağ
lığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek sorumluluğunu ve görevini hem devlete yükle
mektedir hem fert olarak bize yüklemektedir. Dolayısıyla, sigara içmemek suretiyle bulunmuş olduğu 
yeri yaşanabilir kılmak Anayasa'mızın bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur, bir görevdir. Nitekim, 
7/11/1996 tarih, 4207 sayılı Kanun, belli yerlerde sigara içmenin yasak olduğunu belirlemek sure
tiyle belli yerlerde sigara içme olgusunun, fiilinin suç olduğunu deklare etmiştir ve ilan etmiştir. 

Peki, niçin suçtur? Çevreyi kirletiyor, bir. Bir de bizim yaşama olgumuzu, hakkımızı zedeliyor. 
Elbette ki, her birimiz, çok güzel, temiz, nezih bir havayı teneffüs etmeyi arzu ederiz. Nitekim, tatil
lerde, efendim, sahillere, ormanlık diyarlara gitmek suretiyle, şöyle kolumuzu gerip ciğerimize ciğe
rimize nefes aldıktan sonra, oh dediğimizi her birimiz hatırlıyoruz. Tabii ki gönlümüz arzu eder ki, her 
yerde derinden nefes alalım ve ondan sonra oh hava ne temizmiş yahu diyelim, fakat diyemiyoruz. 

Tabip arkadaşlarım meseleyi ortaya koydular. Onların sahası, ben fazla girmek istemiyorum, 
başaramam. Pasif içicilerin kanser ve benzeri hastalıklara yakalanma oranının da yüzde 40 olduğu
nu altını çizerek ifade ettiler. Hiç kimsenin, bakın, hiç kimsenin, yaşadığı yeri, çevreyi kanser gibi 
zararlı bir hastalığın üretim organı zemini kılmaya hakkı yoktur, velev ki bu oran yüzde 40 dahi ol
sa. Kaldı ki bu çevrede bizim sevdiklerimiz var, babamız var, anamız var, oğlumuz var, torunumuz 
var. Biraz önce arkadaşımın ifade ettiği gibi, iç dedene kavuş, içme torun sana kavuşsun. 
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Şimdi, çok enteresan, bir arkadaşımız -bundan yirmi beş sene önce yaşanmış bir hadise- otuz ya
şında, gençliğin, delikanlılığın vermiş olduğu rahatlık içerisinde çıkartıyor sigarasını çakmağıyla 
-beraber- yakıyor. Dört yaşında çok uyanık bir çocuğu var yanında. Oğlu diyor ki: "Baba, bir tane de 
bana verir misin?" Arkadaşın kafası duvara yanaşmadan duvara vuruyor. Diyor ki: "Evladım, siga
ra içmek çok zararlıdır." "Öyleyse, baba, sen niçin içiyorsun?" "Peki evladım, şu andan itibaren ben 
de içmiyorum." diyor, hakikaten -tabii, o zaman kalorifer falan filan gelişmemiş- sigarasını sobaya 
atıyor ve sigara içmiyor, çocuğuna örnek oluyor. 

Bu kanunun getirdiği en önemli yenilik, bir eğitimci olarak şunu söylüyorum ki, eğitim kurum
larının, efendim, sağlık kurumlarının, ibadethanelerin hem dâhilinde hem de müştemilatında sigara 
içmeyi yasaklıyor. 

Biz öğretim üyesi olarak, öğretmen olarak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CELAL ERBAY (Devamla) - .. .sağlık hizmeti sunan ekip olarak ister doktor ister hemşire, han

gi kademede olursa olsun, efendim, ibadethanede, insanı yaratıcıya yönlendiren, onun ruhunu nezih 
bir ortamda canlı tutma görevini üstlenen kişiler olarak bir kere çevremize, etrafımıza örnek olmak 
mecburiyetindeyiz. Ben öğretmen olarak öğrencime örnek olmak mecburiyetindeyim. 

Biraz önce vermiş olduğum misal doğrultusunda babanın, öğretmenin, eğiticinin, tabibin hasta
sına, talebesine, oğluna, evladına "Sigara içme." demesi yeterli değil. Oğul babasını sigara içmeye
rek görecek, hoca talebesinin sigara içmesini istemiyorsa önce sigara içmeyen bir hoca olarak, 
öğretmen olarak ona örnek olacak, tabip hastasına örnek olacak ve böylece bulunmuş olduğumuz 
ortam güzelleşecek, yaşamaya uygun vaziyete gelecek, Türkiye güzelleşecek, hepimiz güzelleşece-
ğiz, hep birlikte gönül huzuru içerisinde istikbale doğru gideceğiz. Yolunuz açık olsun. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Soru-cevap işlemi var Sayın Genç, daha vakit var. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Asil... 
BEYTULLAH ASÎL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, sorumu dikkate alarak üzerinde çalışacağınızı ifade etmenizden kamu adına 

mutluluk duydum. Gösterdiğiniz hassasiyete de yine kamu adına teşekkür ediyorum. 
Sigaranın yol açtığı hastalıklar nedeniyle sektöre ödenen tedavi masraflarının kamuya maliye

tiyle ilgili bir çalışma bugüne kadar yapılmış mıdır? Yapılmamış ise bu tür çalışmaların yapılarak ka
muoyuna açıklanmasının sigara üzerinde caydırıcı etkisi olacağını düşünür, bu konuyla ilgili bir 
çalışma yapacağınızı da ifade edebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Asil teşekkür ediyorum. 
Sayın Gök... 
İSA GÖK (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sıra gelmeyeceği için ileri maddelerin sorularını ben soracağım. 
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Sayın Bakan, çerçeve madde 4, kod madde 3'ün altıncı fıkrasında, televizyonda yayınlanan film
lerde tütün ürünleri görüntülerine yer verilemez diyor. Bu durumda, ünlü sanat yapıtı, Humphrey 
Bogart'ın, "Kazablanka" filmini yasaklayacak mısınız? Belgesel olarak ise Büyük Önder Atatürk'
ün sigaralı belgesellerini televizyonlarda göstermeyecek misiniz? 

Diğer bir sorum, çerçeve 8'inci madde, kod 7'nci madde de müsadere maddesi. Bu maddede, 
mahalli mülki amir tarafından müsadere kararı verileceği beyan ediliyor. Oysa ki, sigaralar biliyor
sunuz paket, kutu, box olarak geçiyor. Müsadere konusunda -kaçakçılıkla mücadele- 5607 sayılı Ka-
nun'daki sistemi uygulayarak, yani cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza mahkemesince 
müsadere kararı verilmesi konusunda bir önerge gerekirse buna tavrınız nasıl olur? Zira, bu madde
de hakikaten müsadere çok yanlış noktalara gidebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gök. 
Sayın Barış... 
TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Öncelikle, terör saldırısında hayatını kaybeden Benazir Butto'ya Allah'tan rahmet diliyorum ve 

Pakistan halkının başı sağ olsun diyorum. 
Sayın Bakanım, yasa teklifini tüm kalbimle destekliyorum. 
Benim sorum çok kısa ve net. Bu kadar konuşmadan sonra, bu kadar güzel konuşmadan sonra 

sorum: "Bakanlar Kurulunda kaç bakanımız sigara içiyor?" 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Barış. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Asil'in yine bence katkı verici, değer

li bir sorusu oldu. Doğrusu kamuya ait, metodolojisi çok iyi planlanmış bir araştırma yapılmış değil. 
Farklı araştırmalar var, çünkü, burada sigaranın doğrudan ve dolaylı etkilerinin ne olduğunu tespit et
mek lazım. Yani, şimdi sigara içen birinin yirmi sene sonra kanser olması da sonuçta veya yirmi se
ne önce sigara içen birinin bugün kanser olması da kamuya bir maliyet, ama gerçekten üzerinde 
çalışılmaya değer. Yani diğer bahsettiğiniz konuyla birlikte biz bu konuyu çalışalım. Zaten, Ulusal 
Tütün Kontrolü Programı'mızda ölçme ve değerlendirmeyle ilgili özel çalışmalar yapacağımıza da
ir eylem planımız var. Bunu da onun içine alabiliriz diye düşünüyorum. 

Saym Gök "Televizyonlarda gösterilen filmlerde veya diğer gösterilerde tütün ürünlerinin gösteril
memesi lazım. Nasıl olacak bu?" dediler. Aslında, bugün de bu kısmen yapılıyor biliyorsunuz. İşte, bu
lanık bir şekilde, buzlanma vesaire suretiyle. Artık, bir şekilde, yönetmelikler yapılırken bunların detayları 
mutlaka belirlenecek. Ama şunu kastediyorsanız, yani işin sanatsal tarafını yok etmemek açısından bun
lar yerinde dursun diyorsanız, biz burada daha çok çocukları ve gençleri koruma amaçlı yapıyoruz. Do
layısıyla, televizyon, çocuk ve gençlerin, herkesin birlikte seyredebileceği, görebileceği bir alan olduğu 
için, bir iletişim alanı olduğu için buna benzer tedbirleri almak gerektiğini düşünüyorum. 

Bu müsadereyle ilgili olarak, burada mülkiyetin kamuya geçirilmesi konusu var. Kabahatler Ka-
nunu'nun 18'inci maddesine göre mahalli mülki amir bu kararı verecek. On beş gün içinde de 26'ncı 
maddeye göre sulh ceza mahkemesine itiraz hakkı var. Dolayısıyla burada bir yargı güvencesi yine 
devam etmiş oluyor. 
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"Bakanlar Kurulunda kaç bakan sigara içiyor?" Şunu söyleyebilirim: Türkiye'deki yüzde 33'lük 
sigara içme oranıyla kıyasladığınızda hemen hemen hiç kimse sigara içmiyor diyebilirim. Ben ümit 
ediyorum ki, -biraz önce değerli Komisyon Başkanımızla konuştuk, Meclisimizde de bu oran düşük 
aslında, yani toplumla kıyasladığımızda- bir anket çalışması Meclisimize de yapacağız. Bu soru ha
tırımıza onu da getirdi. 

Yani bizim, tabii, topluma -çok haklısınız- siyaset yapan kişiler olarak veya siyasi önderler ola
rak mutlaka örnek teşkil etmemiz gerekiyor. 

Ben sorularınız için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 4207 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, 

bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve ted
birleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili Sa
yın Osman Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Di
bek; şahsı adına Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in söz talepleri vardır. Bu süre içerisinde bir arkadaşıma söz ver
me durumu var. 

İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili Sayın Osman Durmuş'a 
ait. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunun 2'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, benden önce konuşan tüm arkadaşlarımız sigaranın ekonomik, sağ
lıkla ilgili zararlarından bahsettiler. İzninizle, ben, birkaç tane görüntüyü size göstermek istiyorum. 

Sigara gerçekten dünya ekonomisinde ciddi bir yer işgal ediyor. Şu saatte bu kanun burada çık-
mıyorsa, çıkamıyorsa, korkarım ki, çıkamayabilir. Çünkü, burada, samimi, gönüllü, Türk insanının, 
gençliğimizin, geleceğimizin sağlığını korumak isteyen temennilerle bir kanun tasarısı gelmiş durum
da. Ama tütünden ve sigaradan geçinen lobiler o kadar büyük ki, Türkiye'deki tütüne dayalı ekono
mik kaynakların birçoğunu ele geçirdiler. 

Sayın Erdöl bu konuda gayret gösterenlerden bahsederken herhalde dikkatinden kaçtı. Bakın, 
Türkiye'de bir Formula yarışı var. Bu Formula yarışlarıyla ilgili öyle baskılar aldık, öyle baskılar al
dık ki... Biz bir şart koştuk: "Türkiye Formula yarışlarında tütün ve mamullerinin reklamı yapıla
maz." Bu şartla "evet" dedik. İzleyin, bir tek, Türkiye'de Formula yarışlarında sigara reklamı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Tekelin belli bölümleri, kârlı bölümleri satıldı, birileri aldı. 
Keşke zaman yeterli olsaydı da, bu kanun şurada çıksaydı, ama kanunları çıkarmak her zaman ye
terli olmuyor. 
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Sigarayla ilgili birçok örnek verildi. Bunun içindeki nikotinin 1 gramının ellide 1 'i, yani 20 mi
ligramı, damar yoluyla tiryaki olmayan kime verilirse verilsin, birkaç dakika içinde ölür. Zehrin kuv
vetini ifade için söylüyorum: 1 gramın ellide 1 'i, yani 20 miligram, damar yoluyla verilirse, tiryaki 
olmayan birkaç dakika içinde ölür. Tehdidin boyutunu bilmeniz bakımından, ne kuvvetli bir zehir ol
duğunu bilmeniz bakımından... 

Bir diğer örnek: Benim evimde sigara içilmez. Çocuklar dört-altı yaş grubundaydı. Misafirim 
geldi. Bizde kül tablası da yoktur. Misafir, cebinden sigarasını çıkardı, yaktı, ama sigarayı gerçekten 
içmedi, yedi resmen. Öyle bir içim, öyle bir haz, öyle hoş bir görüntü ki, bir baktım hem kızım hem 
oğlum gıptayla misafire bakıyorlar. "Eyvah" dedim, "Kaybettik çocukları." Gözünün içine bakıyor
lar, dikkatlerini ayırmıyorlar. "Keşke benim babam da böyle olsa" der gibi bir hâl. "Misafir, bir si
gara da bana ver." dedim. Sigara yok bizde. Verdi, yaktık. "Kızım gel, -küçük- al bu sigarayı iç." 
Gıpta ediyor, onu orada test etmem lazım. Verdim, üflüyor, bilmiyor. "Olmaz, sigaranın dumanını içi
ne çekeceksin, em." dedim. Emdi, öksürdü, gitti. O -çocuk yaştaki- tadı ve lezzeti çok çirkin, onun 
damak tadı ona uygun değil. Sonra, "Oğlum, sen gel." dedim. Hiç itiraz etmedi, o da geldi. "Hadi oğ
lum iç." O da üflüyor. "Hayır, emeceksin, içine çekeceksin." dedim. Çekti, öksürdü, bağırdı, gitti. O 
gün bugündür içmiyorlar. 

İkinci bir tablo: Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, vefat ettiyse rahmet eylesin, Profesör Dok
tor Orhan Bumin Hocamız, polikliniğe aldı bizi götürdü. Stajyeriz genel cerrahide; bir Kastamonu
lu hasta, hastanın iki bacağı yok. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Başka yerliymiş Hocam. 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Kastamonulu. 
İki bacağı yok. İki elinin parmaklarının büyük ekseriyeti siyahlaşmış, kangren başlamış. Bizle

re sordu: "Bu hastalığın adı ne?" Genel cerrahi eğitimi alanlar biraz bilir. Damarları tıkayan, uçtan 
merkeze doğru tıkayan bir hastalığımız var, tromboanjitis obliterans diyoruz biz, Latincesi. Yani, da
marı trombüslerle merkeze doğru tıkayan, diğer adıyla da burger. 

Şimdi, adamcağıza sordu: "Sana sigara içme demedi mi doktorlar?" "Hayır." dedi. Adamın ön
ce ayakları kesilmiş, sonra bacakları kesilmiş, sıra kollarına gelmiş; takoz olacak, sigara için yalan 
söylüyor. Başka bir şey için söylemez. İnanın söylemez. Hanımını boşar, ama o evlendiği sigarayı as
la boşayamaz. 

Değerli arkadaşlarım, şu gördüğünüz bizim havamız, tertemiz, beyaz bir kâğıt. Şimdi, bunu bir 
katlayalım. Alışkanlıklar katlanmış kâğıt gibidir değerli arkadaşlarım, ne kadar ütüleseniz izi kalır. 

Sigara tiryakileri sözüm size. Sigarayı bırakabilirsiniz. Bu kampanyalarda, bırakma kampanya
larında yüzde 24'ün kalıcı olarak bıraktığını biliyoruz. Ancak bir şey var, sizin müthiş propagan-
distleriniz var. Kimdir bunlar? Bunlar sigara içicileri, arkadaşlarınız, yakınlarınız. "Bırak kardeşim, 
sigara içen de ölüyor içmeyen de ölüyor. Al şu sigarayı yak." Zorlarlar. Askere gidersiniz, alıştır
maya çalışırlar. Ben bir şey söylüyorum. Bu iz, sizinle mezara gidecek. Ama, sizin iradeniz bunu bı
rakmaya yeter. Arkadaşınızı sigara için reddedeceksiniz: "Hayır kardeşim, dostum değilsin." 

Bir şey daha söyleyeyim: Samimiyetle, bırakacak mısınız bırakmayacak mısınız? Bunun kara
rını siz vereceksiniz. Hekim size faydalı olamaz, akupunktur olmaz. Karar sizin. Bunu bırakacaksa-
nız, bilin ki, tekrar başladığınızda bıraktığınız yerde sizi kabul etmeyecek, nikotine alıştığınız dozun 
biraz daha üstünde, 2 paketse 2,5 yapacak. "Efendim, ben incesini içiyorum, bunun nikotini azmış." 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - İncesi daha zararlı. 
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OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Kardeşim, sen, onun o nikotin doyum oranı kadar paketini 
artırırsın. Bu inandırıcı değil. Çünkü, seni bağımlı yapan nikotin. Peki, sana elektronik nikotin siga
rası versek, o bağımlı olduğun şeyi bir süre kullansan, ama, kanser yapan katrandan vazgeçsen. Ya, 
olur mu, falan... Ya, bunun ucu da kızarıyor, dumanı da çıkıyor. Senin alıştığın ne var? İki parmak, 
tutacaksın. Onu da öyle gösterişli tutar ki. 

Bu sigarayı en güzel içen kişi kimdir? İnşallah, dinlemiyordur, Sayın Devlet Bahçeli'dir. Kar
deşim, bir sigara içişi var, imrenirsiniz. Bu kadar güzel bir sigara içilebilir mi? Yanında da bir kah
ve söyler. 

Sayın Bölükbaşı diyor ki -sürem de bitiyor- sigara bırakma kampanyası başlattık... "Sayın Bah-
çeli'nin yanına girdi. Otuz saniyede geri çıktı." diyor. "Sordum, sigara bıraktırmak için gelmişler, çı
karttım dışarı dedi." diyor. Şimdi, Bölükbaşı sigarayı bırakmamak için gerekçe arıyor. Keşke, o gün 
Bahçeli bıraksaydı, keşke bugün Bölükbaşı bıraksa. 

Ben, şimdi -Başkanım, biliyorum, yoklama yapma hakkı senin- bir anket yapmak istiyorum, sa
mimi bir anket. 

BAŞKAN - Bir dakika o zaman Hocam, birkaç saniye... 
Evet, Sayın Durmuş'un konuşmasının tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sigara içenlere de söz hakkı doğuyor Sayın Başkan. 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Efendim, Meclis Genel Kurulunda sigara içmeyen -içen der

sem yanlış anlaşılır- arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sigara içenleri değil, sigara içmeyenleri söylüyorum. Maşal

lah! İşte Türk milletinin sizi örnek alması lazım. (Alkışlar) 
O içen arkadaşlardan istirham ediyorum. O sigara içen arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Top

luma örnek olacaksınız. Geleceği siz burada kararlaştırıyorsunuz ve bu kanunla netice alacaksınız. 
O hâlde, burada sigara içenler, Türk milletinin huzurunda -eğer iradenize güveniyorsanız, güvenmi
yorsanız bunun pazarlığı olmaz- bize bir söz verebiliyor musunuz? Bu sözü istiyoruz. 

Bakın, çok geç olacak. Size benim meslektaşlarım bu sigarayı bıraktıracak. Ne zaman? Koro-
ner damarlarınız tıkanacak, böbrek damarlarınız tıkanacak, tansiyonunuz yükselecek "sigarayı bı
rak" diyecek, bu sefer sıkıyönetimle bırakacaksınız. Niye sağlıklı iken bırakmıyoruz? 

Bizi izleyen gençler varsa, sevgili gençler, modernliğin ölçüsü sigara içmek değildir. Dün, 12-
18 yaş grubu "Ben artık büyüdüm, erkek oldum, hanım arkadaşım olabilir." diye birbirimize caka sat
mak için sigaraya başlıyorduk. Ama bugün modernliğin ölçüsü, temiz havada bir kız arkadaşla sigara 
içmeden gezebilmek, yürüyebilmektir. Bugün modern Batı toplumları elinde sigara olan insanı uzak
tan bakarak ayıplıyor. 

Sözümü bitiriyorum Sayın Başkanım. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bahçeli'nin sigarayı bıraktığını da ifade et. 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sayın Bahçeli sigarayı bıraktı. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sıkıyönetimle mi? 
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OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Bıraktı. Kaynaşlı'da, önünde pirzolalar falan yiyor "Osman 
Bey, altı tane sigara içmeyecektim, beni niye ameliyat ettirdin?" dedi. Öfkenizi anlıyorum efendim, 
isterseniz gelin beni bir tokatlayın... "Estağfurullah" dedi, çok kibar bir insan. 

Bir şey söylüyorum: Yarın geç olmadan, bazı mazeret ve savunma imkânlarına müracaat etme
yin, gelin -hanımefendileri de kastediyorum- bir erkekçe tavır gösterin "Boşadım sigara seni." de
yin ve topluma da burada bir söz verin. Bulunduğunuz her toplumda sigara sadece sağlığa zararlı 
değil, aldanmayın, sigara öldürür. Ölen bir nesil istemiyorsanız sigaraya başlatmayın ve bunun arka
sından Sayın Bakandan da istirham ediyorum... Bu kararlılık ister. 

Ameliyathaneye girdim, göz gözü görmüyor. Levha var "Sigara içilmez burada." diye, Gazi 
Üniversitesinde. Sabah, ameliyathanenin bir kantini vardır, oraya girdim, göz gözü görmüyor. Yani, 
ben eğer erken ölürsem sigara içen arkadaşlarımın kirlettiği havadan çok soludum, gerek kahveha
nede gerek oturdukları yerde, onların da payı olacaktır, bundan emin olunuz. 

Ben burada şunu söylemek istiyorum: Sigarayı bırakalım. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Doktorlar niye içiyor? 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Doktor olamamışlar. 
Kararlılıkla arkasında durursak zararlı ve öldürücü olanın peşinden gitmeyiz. Ama sigara mad

dedir, alışkanlık yapan bir maddedir. Tüm alışkanlık yapan maddelerin öncüsü sigaradır. Yeşilay ya
zar "Bütün kötülüklerin anası içkidir." diye; hayır, anası da babası da sigaradır, onlar arkadan gelir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Durmuş. 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Onun için sigara içmeyen, sigara içirtmeyen bir toplum 

diliyorum. 

Varşova'da yapılan toplantıda elli bir ülke var, sigarasız bir dünya için toplanmışız, Alman Sağ
lık Bakanına rica edildi "Ben ülkemde sigara makinelerini kaldıramam. Siz benim ülkemin bağım
sızlığına müdahale ediyorsunuz." dedi. Umarım Meclisimiz, çarşamba günü geldiğinde bu kanunu 
bitirir. Sayın Başkanım, istirham ediyorum, bu kanunu, sigara lobilerine karşı, bitirebilecek bir Mec
lis gücü gösterelim diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Yeni yılın sigarasız bir dünya getirmesini diliyorum. ^ 
Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, biz de bütün dünyaya sigarasız bir dünya temenni ediyoruz. 
Evet, bu vesileyle, idrak edeceğimiz 2008 yılının milletimize, insanlığa hayırlar getirmesini di

liyorum. 
Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Ocak 2008 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.06 
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X.- OYLAMALAR 

1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 
S. Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Açık Üyelikler 
Toplam 

16.40 
34 

550 
230 

39 
1 
4 
2 

274 

! 

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 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Atılgan 
Çelik 
Erbatur 
Fırat 
Gürkan 
Güvel 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Seyhan 
Tankut 
Ünüvar 
Varlı 
Vural 
Yıldırım 
Aydın 
Erdoğan 
Gürsoy 
Köse 
Kutlu 
Açba 
Akçan 
Aslan 
Aydoğan 
Eroğlu 
Koca 
Unlütepe 
Alır 
Aydemir 
Eryılmaz 
Kaya 
Salman Kotan 
Erdemir 
Gülle 
Unsal 
Akıncı 
Aksoy 
Asan 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Baytok 
Bingöl 
Bölükbaşı 

Adı 
Kürşat 
Ömer 
Nevin Gaye 
Dengir Mir Mehmet 
Fatoş 
Hulusi 
Vahit 
Ali 
Tacidar 
Yılmaz 
Necdet 
Muharrem 
Mustafa 
Recai 
Ahmet 
Mehmet 
Şevket 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Sait 
Abdülkadir 
Zekeriya 
Halil 
Veysel 
Ahmet 
Halil 
Mehmet Hanefi 
Abdulkerim 
Yaşar 
Cemal 
Fatma 
Avni 
Akif 
Hüseyin 
Zekeriya 
Bekir 
Aşkın 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Nesrin 
Tekin 
Ahmet Deniz 

Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AKP 
AKP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
DSP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

Kahul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kahul 
Kahııl 
KaNll 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katliamdı 
Katliamdı 
Kabul 

Red 
Katılmadı 
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İli 

Ankara 
Ankara 
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 

Soyadı 

Çağlayan 
Çiçek 
Dağı 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
Halıcı 
İpek 
İyimaya 
Kapusuz 
Kayatürk 
Koca 
Okay 
Özcan 
Özdalga 
Paçacı 
Pehlivan 
Sav 
Türkeş 
Yazıcıoğlu 
Arıcı 
Badak 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Çöllü 
Emek 
Günal 
İrbeç 
Kaptan 
Süner 
Şahin 
Toskay 
Yıldız 
Arifağaoğlu 
Çolak 
Atay 
Çerçi oğlu 
Erdem 
Ertürk 
Koç 
Kumcuoğlu 
Taner 
Uzunırmak 
Akbaş 
Aydoğan 
Bulut 
Özgün 
Öztaylan 
Pazarcı 
Şali 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Ataoğlu 
Coşkun 
Yılmaz 
Ergezen 

Adı 

Mehmet Zafer 
Cemil 
Zeynep 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Mehmet Emrehan 
Haluk 
Ahmet 
Salih 
Burhan 
Faruk 
Hakkı Süha 
Mehmet Zekai 
Nazmi Haluk 
Mustafa Cihan 
Mücahit 
Önder 
Yıldırım Tuğrul 
Mustafa Said 
Abdurrahman 
Sadık 
Deniz 
Mevlüt 
Hüsnü 
Atila 
Mehmet 
Yusuf Ziya 
Osman 
Tayfur 
Mehmet Ali 
Tunca 
Hüseyin 
Metin 
Ertekin 
Mehmet Fatih 
Özlem 
Mehmet 
Ahmet 
Atilla 
Ertuğrul 
Recep 
Ali 
Ayşe 
Ergün 
Ahmet Duran 
İsmail 
Mehmet Cemal 
Hüseyin 
Ali Osman 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Kazım 
Yusuf 
Cevdet 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
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 
Çankırı 
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 

Soyadı 
Karabaş 
Kiler 
Taşar 
Coşkunyüıek 
Metin 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Büyükataman 
Candemir Çelik 
Çakmak 
Çelik 
Demirel 
Homriş 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Koyuncu 
Kul 
Ocakden 
Öymen 
Özensoy 
Özer 
Tunçak 
Tutan 
Cengiz 
Daniş 
Kuşku 
Küçük 
Akman 
Bukan 
Kınıklıoğlu 
Aydoğmuş 
Bağcı 
Günday 
Kafkas 
Yıldırım 
Ayhan 
Ekici 
Erçelebi 
Erdoğan 
Ertemür 
Kavaf 
Yüksel 
Arslan 
Arzu 
Aslan 
Birdal 
Demirtaş 
Eker 
Kışanak 
Kurt 
Merdanoğlu 
Tuğluk 
Budak 
Çakır 
Paçarız 

Adı 
Mehmet Nezir 
Vahit 
Cemal 
Yüksel 
Fatih 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
İsmet 
Canan 
Hayrettin 
Faruk 
Kemal 
H. Hamit 
Mehmet Altan 
Sedat 
Ali 
Ali 
Mehmet 
Onur Başaran 
Necati 
Abdullah 
Mehmet 
Mehmet Emin 
Mustafa Kemal 
Mehmet 
Müjdat 
Ahmet 
Nurettin 
Ahmet 
Suat 
Ahmet 
Cahit 
Derviş 
Agah 
Murat 
Emin Haluk 
Mithat 
Hasan 
Mehmet Salih 
Ali Rıza 
Selma Aliye 
Mehmet 
M. İhsan 
Kutbettin 
Osman 
Akın 
Selahattin 
Mehmet Mehdi 
Gültan 
Abdurrahman 
Ali ihsan 
Aysel 
Necdet 
Rasim 
Bilgin 

Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İsparta 

Soyadı 

Uslu 
Çetinkaya 
Işbaşaran 
Oztürk 
Septioğlu 
Yanılmaz 
Karakelle 
Tınastepe 
Yıldırım 
Akdağ 
Aksak 
Aydın 
Dağcı Çığlık 
Ertugay 
Gülyurt 
Kavaz 
Asil 
içli 
Mercan 
Oztürk 
Sönmez 
Unakıtan 
Ağyüz 
Durdu 
Ekici 
Erdoğan 
Mazıcıoğlu 
Müftüoğlu 
Ozdemir 
Sarı 
Şahın 
Şimşek 
Canikli 
Karaibrahim 
Özkan 
Sönmez 
Temür 
Aydın 
Doğan 
Geylani 
Özbek 
Zeydan 
Çay 
Çirkin 
Durgun 
Ergin 
Kahya 
Karasayar 
Oztürk 
Şanverdi 
Yazar 

Yılmaz 
Bilgiç 
Coşkuner 
Dilek 
Korkmaz 

Kurt 

Adı 

Cemaleddin 
Mehmet Necati 
Feyzi 
Tahir 
Faruk 
Hamza 
Sebahattin 
Erol 
Binali 
Recep 
Muhyettin 
Saadettin 
Fazilet 
Zeki 
Muzaffer 
İbrahim 
Beytullah 
Hüseyin Tayfun 
Hasan Murat 
Emin Nedim 
Fehmi Murat 
Kemal 
Yaşar 
Mahmut 
Akif 
Mehmet 
Halil 
öz lem 
Hasan 
Mehmet 

Fatma 
Mehmet 
Nurettin 
Eşref 
Murat 
H. Hasan 
Ali 
Kemalettin 
Yahya 
Hamit 
Abdulmuttalip 
Rüstem 
Fuat 
Süleyman Turan 
Gökhan 
Sadullah 
Abdülhadi 
Orhan 
Mustafa 
Fevzi 
Abdulaziz 
izzettin 
Süreyya Sadi 
Mevlüt 
Mehmet Sait 
Süleyman Nevzat 

Haydar Kemal 

Parti 

MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

MHP 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 

AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kahı.l 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Mersin 
Mersin 
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 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Akkuş 
Çelik 
Er 
Gök 
İnan 
Oksal 
Öztürk 
Seçer 
Şandır 
Tüzmen 
Ural 
Üskül 
Ağırbaş 
Aksu 
Akşener 
Akşit 
Aktan 
Arat 
Atas 
Ayva 
Bağış 
Bahcekapılı 
Başeskioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Birinci 
Bol 
Büyükkaya 
Çamuroğlu 
Çubukçu 
Dedegil 
Denizolgun 
Dinçer 
Domaç 
Ekren 
Elekdağ 
Erdoğan 
Güllüce 
Günay 
Gündüz 
Hacaloğlu 
İncekara 
Kaçır 
Kalsın 
Kaya 
Keleş 
Kesici 
Kılıçdaroğlu 
Kıyıkhk 
Koral 
Korkmaz 
Kuzu 
Macit 
Melen 
Memecan 
Meral 
Mert 

Adı 
Akif 
Belıiç 
Ali 
İsa 
Ömer 
Ali 
Ali Rıza 
Vahap 
Mehmet 
Kürşad 
Kadir 
Mehmet Zafer 
Ayşe Jale 
Abdülkadir 
Meral 
Güldal 
Gündüz Suphi 
Necla 
Mustafa 
Lokman 
Egemen 
Ayşe Nur 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Necat 
Fuat 
Alaattin 
Reha 
Nimet 
Alev 
Mehmet Beyazıt 
Ömer 
Mehmet 
Nazım 
Mustafa Şükrü 
Recep Tayyip 
İdris 
Ertuğrul 
İrfan 
Algan 
Halide 
Ünal 
Canan 
Atıla 
Birgen 
İlhan 
Kemal 
Feyzullah 
Recep 
Esfender 
Burhan 
Hasan 
Mithat 
Mesude Nursuna 
Bayram Ali 
Hüseyin 

Parti 

MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
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 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
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 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Müezzinoğlu 
Öktem 
Özpolat 
Özyürek 
Piltanoğlu Türköne 
Sekmen 
Serter 
Sevigen 
Soysal 
Sözen 
Şafak 
Şahin 
Tamaylıgil 
Tan 
Topuz 
Torlak 
Tuncel 
Uras 
Yağız 
Yağmurdereli 
Yardımcı 
Yazıcı 
Yıldız 
Yiğit 
Aksoy 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Ayhan 
Bal 
Baratalı 
Birgün 
Ersin 
Erten 
Gönül 
Hasgür 
Hotar Göksel 
Kalkan 
Katmerci 
Mumcu 
Oyan 
Öztürk 
Sipahi 
Susam 
Tanrıkulu 
Tekelioğlu 
Vural 
Yemişçi 
Dağdaş 
Güven 
Karabayır 
Altan 
Köylü 
Serdaroslu 
Sıvacıoğlu 
Çakmakoğlu 
Elitaş 

Adı 
Mehmet 
Şinasi 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Özlem 
Mehmet 
Fatma Nur 
Mehmet 
Çetin 
Edibe 
Ümit 
İdris Naim 
Bihlun 
Ahmet 
Ali 
Durmuşali 
Sebahat 
Mehmet Ufuk 
Süleyman 
Osman Gazi 
Hasan Kemal 
Hayati 
Sacid 
İbrahim 
Taha 
Kıvılcım Kemal 
Canan 
Mehmet 
Selçuk 
Şenol 
Bülent 
Recai 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Mehmet Vecdi 
İbrahim 
Fatma S. Nükhet 
Erdal 
İsmail 
Şükran Güldal 
Oğuz 
Harun 
Kamil Erdal 
Mehmet Ali 
Ahmet Kenan 
Mehmet Sayım 
Oktay 
Tuğrul 
Gürcan 
Mahmut Esat 
Zeki 
Hasan 
Hakkı 
Mehmet 
Musa 
Sabahattin 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
CHP 
MHP 
DTP 
ÖDP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
DSP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DSP 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Karayel 
Kulkuloğlu 
Öksüzkaya 
Yakut 
Yıldız 
Barış 
Dibek 
Sarıçam 
Arslan 
Çalışkan 
Çobanoğlu 
Ayar 
Baştopçu 
Durmuş 
Erenkaya 
Ergün 
Gönül 
Işık 
Pepe 
Selvi 
Angı 
Bal 
Büyükakkaşlar 
Candan 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Kabakçı 
Kalaycı 
Kart 
Öksüz 
Özkul 
Öztürk 
Tuna 
Tüfekçi 
Türkmenoğlu 
Aksoy 
Biçer 
Işık 
Kinay 
Ordu 
Tuğcu 
Aslanoğlu 
Çalık 
Fındıklı 
Koca 
Ölmeztoprak 
Öz 
Şahin 
Akçay 
Arınç 
Berber 
Bilen 
Çerçi 
Enöz 
Meneü 
Orhan 

Adı 
Yaşar 
Mehmet Şevki 
Ahmet 
Sadık 
Taner 
Tansel 
Tursut 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Abdullah 
Metin 
Eyüp 
Muzaffer 
Cumali 
Hikmet 
Nihat 
Azize Sibel 
Fikri 
Osman 
Mehmet Cevdet 
Hasan 
Faruk 
Ahmet 
Muharrem 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Mustafa 
Mustafa 
Atilla 
Özkan 
Kerim 
Ali 
Hüsnü 
Harun 
Ayşe 
Soner 
İsmail Hakkı 
Alim 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Hüseyin 
Ferit Mevlüt 
Öznur 
Mahmut Mücahit 
İhsan 
Fuat 
Ömer Faruk 
Mehmet 
Erkan 
Bülent 
Recai 
ismail 
Mehmet 
Mustafa 
Şahin 
Ahmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
MHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
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İli 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize _ 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
Tanrıverdi 
Yetenç 
Arı kan 
Doğan 
Kaynak 
Ozbolat 
Fakdıl 
Paksoy 
Sağlam 
Tatlıbal 
Ayna 
Bekin Şahkulbey 
Çelebi 
Demir 
Türk 
Yüksel 
Arslan 
Ergin 
Ergun 
Hıdır 
Özden 
Topuz 
Karayağız 
Sakık 
Yaman 
Yılmaz 
Dede 
Feralan 
Köybaşı 
Göksel 
inan 
Selamoğlu 
Fatsa 
Güler 
Güner 
Hamarat 
Yalçın 
Yılmaz 
Yılmaz 
Bayramoğlu 
Çırakoğlu 
Yılmaz 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Kutluata 
Üstün 
Yıldırım 
Binici 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Oztürk 
Şahinoğlu 
Yeni 

Adı 
Hüseyin 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Avni 
Veysi 
Durdu 
Nevzat 
Mehmet Akif 
Mehmet 
Cafer 
Emine 
Gönül 
Süleyman 
Mehmet Halit 
Ahmet 
Cüneyt 
Ali 
Gürol 
Metin 
Mehmet Nil 
Yüksel 
Fevzi 
Seracettin 
Sırrı 
M. Nuri 
Medeni 
Mahmut 
Ahmet Erdal 
Rıtvan 
İsmail 
Mümin 
Muharrem 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Rahmi 
Mustafa 
Rıdvan 
Ayhan 
Enver 
Bayram Ali 
Lütfı 
Ahmet Mesut 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Münir 
Ayhan Sefer 
Recep 
Suat 
Osman 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Ahmet Haluk 
Fatih 
Birnur 
Ahmet 

Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Siirt 
Siirt 
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 

Soyadı 
Demirkıran 
Helvacıoğlu 
Ozçelik 
Al tay 
Dodurgalı 
Tıngıroğlu 
Açıkalm 
Kılıç 
Ozdemir 
Uzun 
Yazıcıoğlu 
Yeriikaya 
Akbulut 
Nalcı 
Oztrak 
Taylan 
Tütüncü 
Aslan 
Ayaları 
Demir 
Diren 
Doğru 
Gülsün 
Yüksel 
Aykan 
Cumur 
Erdöl 
Göktaş 
Hamzaçebi 
Ozak 
Seymenoğlu 
Yunusoğlu 
Genç 
Halis 
Akman 
Başak 
Binici 
Cevheri 
Eyyüpoğlu 
Gülpınar 
İzol 
Kuş 
Önen 
Özyavuz 
Yetkin 
Coşkunoğlu 
Çetin 
Uslu 
Altun 
Çelik 
Dinçer 
Kurtulan 
Orhan 
Türkmenoğlu 
Üçer 
Akgül 
Bozdağ 

Adı 
Afif 
Memet Yılmaz 
Osman 
Engin 
Abdurrahman 
Kadir 
Mehmet Mustafa 
Osman 
Malik Ecder 
Selami 
Muhsin 
Hamza 
Tevfik Ziyaeddin 
Kemalettin 
Faik 
Necip 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
Osman 
Orhan Ziya 
Reşat 
Hüseyin 
Dilek 
Asım 
Mustafa 
Cevdet 
Kemalettin 
Mehmet Akif 
Faruk Nafiz 
Safiye 
Süleyman Latif 
Kamer 
Şerafettin 
Yahya 
Ramazan 
İbrahim 
Sabahattin 
Seyit 
Eyyüp Cenap 
Zülfıkar 
Mustafa 
Abdulkadir Emin 
Çağla Aktemur 
Abdurrahman Müfit 
Osman 
Mustafa 
Nuri 
Kerem 
Hüseyin 
İkram 
Fatma 
Gülsen 
Kayhan 
Ozdal 
Abdulkadir 
Bekir 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
BBP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Coşkun 
Çiçek 
Ekici 
Öztürk 
Erdoğan 
Kocal 
Köktürk 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Ertuğrul 
İnceöz 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çalış 
Elvan 
Durmuş 
Erdem 
Kıratlı 
Özbayrak 
Akat Ata 
Ekmen 
İnal 
Yıldız 
Bayındır 
Kaplan 
Şeyda 
Tunç 
Yalçınkaya 
Kaya 
Öğüt 
Buldan 
Güner 
Evcin 
İnce 
Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioğlu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
Doğruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Osman 
Mehmet 
Mehmet 
Mehmet Yaşar 
Fazlı 
Ali 
Ali İhsan 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Osman 
İlknur 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Hasan 
Lütf'ı 
Osman 
Vahit 
Turan 
Mustafa 
Ayla 
Mehmet Emin 
Ahmet 
Bengi 
Sevahir 
Hasip 
Abdullah Veli 
Yılmaz 
Muhammet Rıza 
Saffet 
Ensar 
Pervin 
Ali 
İlhan 
Muharrem 
Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Hasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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XI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ceyhan ilçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/416) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Adana ilinin Ceyhan ilçesinin, artan nüfus da göz önüne alındığında, yeni bir adliye binasına 

ihtiyaç duyduğuna dair haberler gelmektedir. 

1) Bakanlığınız Ceyhan ilçesi dahilinde yeni bir adliye binasının açılmasına gerek olduğu 

kanaatinde midir? 

2) Ceyhan'da yeni bir adliye binası yapımı önümüzdeki yıllar içinde planlanmakta mıdır? 

Planlanmakta ise başlangıç tarihi ne zamandır? 
T.C. 

ADALET BAKANLIĞI ; * 2U.L2J2O07 
Bakan 

68%/t ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31/10/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/416-940/2561 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 12/11/2007 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-12-6/4270 sayılı yazı, 

c) 26/11/2007 tarihli ve 1313 sayılı yazı. 
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İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Adana Milletvekili Prof.Dr.Nevin Gaye Erbaıur tarafından Sayın 
Basbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/416 Esas No.lu soru önergesine 
ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş 
olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Saym Basbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/416 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Adana îli, Ceyhan İlçesine yeni adliye binası yapılması konusunda Ceyhan 
Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlığımızdan talepte bulunmuş olup, talep değerlendirme 
aşamasındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali 
Bakan) 

»AHİN 
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2.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/491) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Fatma Nur Serter 
istanbul Milletvekili 

Şemdinli'de yaşanan olaylar için Van Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından hazırlanan 

iddianame çeşitli hukuksal ve siyasi tartışmalara neden olmuş, İddianame 

çerçevesinde Anayasal kurumlarımızın yıpratılmak istendiği bir süreç yaşanmıştır. 

Gelişmeler sonrasında adı geçen savcı meslekten ihraç edilmiştir. Şemdinli olaylarına 

ilişkin İddianamenin hazırlanma aşaması da kamuoyunda çeşitli soruların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda; 

1. Şemdinli İddianamesinin Adalet Bakanlığının yönlendirmesi ile bir 

Üniversitemizde görev yapan akademik kadroya hazırlatıldığına ilişkin bir bilgi 

ya da belge tarafınıza iletilmiş midir? Eğer belirtilen konuda tarafınıza bir bilgi 

ulaştırıldı ise, bilginin doğruluğunu araştırmak üzere ne gibi çalışmalar 

yapılmıştır ve bu çalışmaların sonucu ne olmuştur? 

2. Eğer böyle bir çalışma yapılmadı ise, Anayasal kurumlarımızın kamuoyunda 

yıpratılmasına ilişkin bir kampanyaya dönüşen Şemdinli İddianamesinin 

akademisyenlere hazırlatıldığına ilişkin iddiaları araştırmak üzere herhangi bir 

işlem yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2-3\/.<. 2/2007 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31/10/2007 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/491-1053/2815 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 12/11/2007 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-11-6/4269 sayılı yazı, 

c )26/ l 1/2007 tarihli ve 1315 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter tarafından Sayın 
Basbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/491 Esas No.lu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla 
ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş\\HIN 
Bakan 

Sayın Fatma Nur SERTER 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Basbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/491 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Dönemin Van Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılan Van eski 
Cumhuriyet savcısı hakkında, Bakanlığımıza gönderilen şikâyet dilekçeleri gereğince 
soruşturma başlatıldığı; şikâyet dilekçelerinde, soru önergesine konu Şemdinli iddianamesinin 
ilgili savcı tarafından akademisyenlere hazırlattırıldığına ilişkin iddia ve isnada yer 
verilmediği gibi bu yönde bilgi ve belgeye de rastlanmadığı, soruşturma dosyası kapsamından 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3&Q/ 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Bakan 
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S.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Torbalı ilçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/575) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

" Bülent B Al* AT ALI 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in Torbalı ilçesinin nüfusu merkez 60.500 olmak üzere belde ve 
köyleri ile birlikte 120 bine ulaşmaktadır.Gündüz nüfusu ise çalışma 
yaşamının yoğunluğu ve sanayiden dolayı 150 bin civarında olmaktadır. 
Ayrıca Torbalı, İzmir'in verdiği verginin % 45'ini karşılamakta, bu 
boyutuyla Ülkemizde birçok Büyükşehir ' in önünde yer almaktadır. Ama 
buna karşın Torbalı'da müstakil bir Adliye binası yoktur. Adalet hizmetleri 
hükümet konağının zemin katında görülmeye çalışılmaktadır. Yatırım 
programına alınmasına ve Adliye Sarayı yapılması şartıyla 3000 
metrekarelik arsa bağışlanmasına karşın bugüne kadar hiçbir çalışma 
yapılmamıştır. Bu bağlamda ; 

1- Torbalı Adliye Sarayı'nın yapımına ne zaman başlanacaktır ? 
Çalışmalar ne aşamadadır ? 

2- Adliye Sarayı için bakanlığınız 2008 bütçesinden ne kadar 
harcama yapmayı planlamaktadır ? 

3 - Torbalı Adliye Sarayı projesi diğer yatırımlarınız arasında kaçıncı 
sırada bulunmaktadır ? Bu adliye sarayı ne zaman tamamlanarak 
hizmete sunulacaktır ? 

4- Çalışmalara bir an önce başlanılması ve tamamlanması konusunda 
bir girişimde bulunacak mısınız ? 

T.C. , 
ADALET BAKANLIĞI "<Ç. .föjlÜOl 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 09/11/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-1219 sayılı yazı, 

b) 19/11/2007 tarihli ve 431/1295 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/575 Esas No.lu soru önergesine ilişkin cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : Mehmet Ali ŞAHİN 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/575 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Torbalı Adliye Sarayının; 2005 yılında yatırım programına alındığı ve mimarî 
projelerinin Torbalı Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımız kontrolünde 2006 yılında 
hazırlandığı, ancak sonradan, artan işlem hacmi ve ilçe nüfusu dikkate alınarak daha büyük 
bir bina yapılması gerektiğinin anlaşılması üzerine 2007 yılı içerisinde yeni proje çalışmasına 
başlanılarak Torbalı Mahallesi, 39 ada, 197 Parselde inşa edilmek üzere Torbalı Adalet 
Sarayının mimarî projelerinin tamamlanmış olduğu, diğer mühendislik projelerinin devam 
etmekte olduğu, 2008 yılının başında bitirilmesinin planlandığı, 

Söz konusu Adalet Sarayının kaynağının, tşyurtları Kurumu bütçesinden sağlanacağı, 
toplam ödenek ihtiyaç miktarının ise devam eden proje çalışmalarının sonunda belirleneceği, 
yatırım programında 4.600.000,00-YTL ödenek planlamasının yapıldığı, 

öte yandan, Bakanlığımıza ait yatırım programlarının, aciliyet arz eden ihtiyaçlar 
dikkate alınarak hazırlandığı, bu anlamda, Torbalı Adalet Sarayının öncelikli ihtiyaçlar 
kapsamında yer aldığı, yapım ihalesinin 2008 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi halinde 
Adalet Sarayının 2009 yılı sonunda hizmete girebileceği, 

Yatırım programındaki diğer işlerle birlikte, Torbalı Adalet Sarayının da ilgili 
birimlerin kontrolünde öngörülen planlamaya göre devam etmekte olduğu, planlamada 
herhangi bir aksamanın bu aşamada beklenmediği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞfHİN 
Bakan 

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in, emeklilerin sendikalaşmasına yönelik düzenleme çalış
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/576) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki gerekçesi açıklanan konunun Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 01.11.2007 

- 1 0 5 -



TBMM B:43 27 . 12 . 2007 

Ekonomik sıkıntılardan en çok bunalan kesim olan emeklilerimizin seslerini duyurabilmek 
ve insanca yaşayabilmek için ve sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla kurmuş oldukları 
Emekli-Sen'in kapatılması emeklilerimizin örgütlenme özgürlüğünü ellerinden almıştır. 
Anayasanın 60'ıncı Maddesinde "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu 
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar" demesine rağmen ve yine aynı 
şekilde taraf olduğumuz uluslar arası antlaşmalarda sendikal örgütlenmelerden yararlanmak 
esas olduğu halde emeklilerimize karşı yapılan bu demokrasi ayıbı devam etmektedir. 

Soru: Emeklilerimizin sendikalarının kapatılması konusunda düzenleyici bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 21..A^2007 

Bakan 

(an/ )^L 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 09/11/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-1219 sayılı yazı, 

b) 26/11/2007 tarihli ve 482/1312 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Edirne Milletvekili Rasim Çakır tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/576 Esas No.lu soru önergesine ilişkin cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 1 0 6 -



TBMM B:43 27 .12 . 2007 

Sayın Rasim ÇAKIR 
Edirne Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/576 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği gibi, Anayasanın "Sendika kurma hakkı" başlığını taşıyan 51. maddesinde, 
çalışanlar ve işverenlerin, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin alınmaksızın üst kuruluşlar kurma 
hakkına sahip olduklarının belirtildiği, 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 1. maddesinde ise, çalışma ilişkilerinde ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından 
meydana getirilen oluşumların sendikal kuruluşlar olarak tanımlandığı, işçi statüsü dışında 
kalanların ise 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında değerlendirildiği, 

Ülkemizde işçi ve işveren ilişkilerinin 4857 sayılı İş Kanununda, sendikal hak ve 
özgürlüklere ilişkin faaliyetlerin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ile 2821 
sayılı Sendikalar Kanununda, toplu iş hukukuna ilişkin faaliyetlerin ise 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda düzenlendiği, 

Ayrıca Sendikal açıdan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun en önemli 
sözleşmelerinden biri olan Teşkilâtlanma Hürriyeti ve Bu Hakkın Korunması Hakkındaki 87 
sayılı uluslararası Sözleşmenin ülkemiz tarafından 1992 yılında kabul edildiği, Sözleşme ile, 
çalışan ve çalıştıranların hiçbir biçimde ayrım gözetmeksizin ve önceden izin almaksızın tüm 
çalışanların sendika kurma, teşkilâtlanma hakkı ve bu hakkın ne şekilde korunacağının 
belirlendiği, 

Öte yandan, yukarıda anılan mevzuatın sendika ve üst kuruluşlar kurma hakkının iş 
sözleşmesine göre çalışanlar bakımından işçilere ve işverenlere tanınmış olduğu, bu 
kuruluşların önceden izin almaksızın kurulması yolundaki hükümlerin ilgili yasaların temel 
özelliği olduğu, Anayasa ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanununda sendika ve üst kuruluşlar kurma hakkının sadece işçilere, memurlara 
ve işverenlere tanındığı, ayrıca gerek işçi ve gerekse işveren sendikalarının işkolu esasına 
göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunma amacını taşımalarının zorunlu 
tutulduğu meslek ve işyeri esasına göre sendika kurulmasının mümkün olmadığı, 

Nitekim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Tüm Emekliler Sendikası ile ilgili 
2006/11979 Esas ve 2006/14232 sayılı Kararında; aktif çalışma hayatından ayrılmış olanların, 
Dernekler Kanununa göre önceden izin almadan dernek veya vakıf gibi dayanışma örgütleri 
kurarak amaçlan doğrultusunda faaliyette bulunma hakları olduğu, bunun yerine yasalarla 
sadece çalışanlara yönelik olarak düzenleme altına alınmış olan "sendika" şeklinde 
örgütlenmelerinin mümkün olmadığı, 

Ayrıca, emekli sendikalarının kapatılması konusunda Bakanlığımız tarafından 
yürütülen bir çalışmanın bulunmadığı, 

Hususlarını, bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Bursa Senfoni Orkestrasına müzik aleti alım ihale
sindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı 
(7/822) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.11.2007 

^^Muhar r em İNCE 
i ^ ^ Yalova Milletvekili 

31.08.2007 tarihinde tarafınızca yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 
verdiğim 7/149-330 Esas No'lu yazılı soru önergesinde Bakanlığınız Güzel Sanatlar eski 
Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel hakkında açılan soruşturma konularını sormuştum. 

Soru önergeme istinaden tarafıma gönderilen cevap metninde anılan Genel Müdür 
hakkında açılan soruşturmalar sayılmıştır. Ancak bu cevap metninden, bazı soruşturma 
konularının tarafınızca sayılmadığı, gizlendiği yada müfettiş raporlarına rağmen bazı 
soruşturmaların kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

Bursa Devlet Senfoni Orkestrasına yaklaşık 462 Bin YTL'Iik (KDV Dahil) enstrüman 
alımının 4734 sayılı Kamu İhale Yasası'na aykırı bir şekilde 20 parçaya bölünerek ve 
doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

Doğrudan Temine İlişkin açıklamalar konulu Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili 
bölümlerinde "İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin d bendinde belirtilen ve Kamu 
İhale Kurumunca güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri İle 
temsil, ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal 
ve hizmetlerin temin edilmesinin mümkün olduğu, 4734 sayılı Kanunun 19. maddesine göre 
açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22. maddesi d bendi için öngörülen 
parasal eşiğin altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer 
alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımlarının, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle 
aynı kanunun 22. maddesinin d bendine göre temininin Kanunun temel ilkelerine aykırı 
olduğu" ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, söz konusu enstrüman alımlarının 3 firmadan yapıldığı, alımların 
yüzde 80'inin yapıldığı Desin Müzik Organizasyon Medikal Gereçler Sağlık Hizmetleri San. 
ve Ltd. Şti., Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin adres, telefon ve faks 
numaralarının aynı olduğu, 91 Bin YTL'lik alımın yapıldığı Tesa Teknik Tıbbi Malzemeler 
Taahhüt Tic. Ltd. Şti'nin Ankara Ticaret Odası kayıtlarına göre "tıbbi cihaz ve 
malzemeleri satıcıları ve özel hastaneler tıbbi cihaz ve malzeme satıcıları" grubunda 
olduğu, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında, şirketin amaç ve faaliyet konulan arasında müzik 
aletleri ticareti yapmak gibi bir hususun yer almadığı da bakanlığınız müfettiş raporlarına 
girmiştir. 
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Yine müfettiş raporlarında, gerçekte alımların Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti.'nden gerçekleştirildiği halde, yaklaşık 462 bin YTL tutarındaki alımın 3 ayrı 
firmadan yapılmış gibi işlemler tesis edildiği, alımlara ilişkin faturalann tarihlerinde tahrifat 
yapıldığı faturalann tahrifatsız şeklindeki tarihin ihale onay tarihinden bir gün önceye ait 
olduğu yine müfettiş raporlanna konu edilmiştir. 

Bu enstrümanların hiçbirinin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yada Bursa Devlet 
Senfoni Orkestrası Müdürlüğü tarafından teslim alınmamış olduğu halde, teslim alınmış gibi 
14.02.2006 tarihinde sizden önceki Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atila Koç'un 
olmayan enstrümanların devrine ilişkin "Onay" verdiği, ancak müzik aletlerine ilişkin 
irsaliyelerin tarihlerinin 01.03.2006 olduğu müfettiş raporlarında bulunmaktadır. 

Enstrümanlar için ödenen para ile Ankara Ticaret Odası fıyatlannın karşılaştmldığı, bu 
karşılaştırmada devletin zarara uğratıldığı da yine müfettiş raporlanndan bilinmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Müfettiş raporlanna konu olan Bursa Devlet Senfoni Orkestrasına enstrüman alımı 
sürecinde yapılan usulsüzlükler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise hangi 
tarihte açılmıştır? Soruşturma hangi aşamadadır? Enstrüman alımında ilgili firmalara 
ödenen para ile, Ankara Ticaret Odasfnm o tarihte belirlediği yaklaşık tahmini 
bedeller arasındaki farkm tutarı kaç YTL'dir? 

2- Bakanlığınız tarafından bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuş mudur? 

3- Bu alımlar İle ilgili soruşturma açılmamış ise, açılmamasının gerekçesi nedir? 
4- Bu konuda müfettiş raporlan doğrultusunda soruşturma açılmış ise, 31.10.2007 tarihli 

soru önergesi yanıtında tarafınızca bu soruşturmadan bahsedilmemesinin ve 
dolayısıyla gizlenmesinin, örtülmesinin gerekçesi nedir? 

5- Tarafınızca imzalanan soru önergesi yanıtında bu soruşturmadan bahsedilmemesi, 
gizlenmesi sizin bilginiz dahilinde ve talimatlarınız doğrultusunda mı yapılmıştır? 

6- Bu konuda sizin bilginiz ve talimatınız var ise, bu durum sizin sizden Önce AKP 
döneminde Bakanlığınız birimlerinde yapılan usulsüzlüklerin gizlenmesi, örtülmesi 
yönünde bir tutumunuz olduğunun bir göstergesi midir? 

7- Soru önergesi yanıtında bu soruşturmadan bahsedilmemesinden sizin bilginiz yok ise, 
bu soruşturmayı gizleyerek sizi, beni eksik bilgilendiren bürokratlar hakkında bir 
soruşturma yapacak mısınız? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

I Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.01.610-2-^kS j 2 4 > / / 2 / 2 0 0 7 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/11/2007 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10,00.02/1485 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 7/822 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

I Ertuğrul GÜNAY 
I •>; Bakan 

I 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/822 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Müfettiş raporlarına konu olan Bursa Devlet Senfoni Orkestrasına enstrüman 
alımı sürecinde yapılan usulsüzlükler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise hangi tarihte 
açılmıştır? Soruşturma hangi aşamadadır? Enstrüman alımında ilgili firmalara ödenen para ile, 
Ankara Ticaret Odasf nın o tarihte belirlediği yaklaşık tahmini bedeller arasındaki farkın tutarı kaç 
YTL'dir? 

SORU 3: Bu alımlar ile ilgili soruşturma açılmamış ise, açılmamasının gerekçesi nedir? 

CEVAP 1 - 3: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin teftişi sırasında Bursa 
Devlet Senfoni Orkestrası enstrüman alımı sürecinde bir takım usulsüzlükler olduğu tespit edilmiş 
olup ilgili Müfettişlerce söz konusu hususların incelenmesi gerektiği yönündeki talep üzerine Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca Bakanlık Makamından alınan 21/11/2006 tarih, 2800 sayılı Onayla bahse 
konu hususların incelenmesi, gerekirse soruşturulması uygun görülmüştür. 

Jt* 
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Müfettişlerce konuyla ilgili olarak yapılan soruşturma Başkanlığımız çıkışlı 28/11/2007 
tarih, 3716 sayılı Bakan Onayıyla sonuçlanmıştır. Söz konusu Bakan Onayıyla. Yalova Milletvekili 
Sayın Muharrem İnce'nin belirttiği konularda, 

a) Disiplin yönünden; Dönemin Genel Müdürü hakkında "Aylıktan Kesme" ve diğer bir 
kısım memurlara ise "Uyarma" ve "Kınama" cezaları ile "Yazı ile Dikkat Çekme", 

b) Mali yönden; Ortaya çıkan 223.481.-YTL tutarındaki kamu zararının dönemin Gene! 
Müdürü ile diğer sorumlu memurlara ödettirilmesi, 

c) Adli yönden; Dönemin Genel Müdürü hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılması teklifleri 
uygun görülmüştür. 

SORU 2: Bakanlığınız tarafından bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuş mudur? 

CEVAP 2: Yukarıda da bahsedildiği üzere anılan ön inceleme tamamlandığında, adli 
yönden konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecektir. 

SORU 4: Bu konuda müfettiş raporları doğrultusunda soruşturma açılmış ise, 31.10.2007 
tarihli soru önergesi yanıtında tarafınızca bu soruşturmadan bahsedilmemesinin ve dolayısıyla 
gizlenmesinin, örtülmesinin gerekçesi nedir? 

SORU 5: Tarafınızca imzalanan soru önergesi yanıtında bu soruşturmadan bahsedilmemesi, 
gizlenmesi sizin bilginiz dahilinde ve talimatlarınız doğrultusunda mı yapılmıştır? 

SORU 6: Bu konuda sizin bilginiz ve talimatınız var ise, bu durum sizin sizden önce AKP 
döneminde Bakanlığınız birimlerinde yapılan usulsüzlüklerin gizlenmggj^ftTîrmesi yönünde bir 
tutumunuz olduğunun bir göstergesi midir? 

SORU 7: Soru önergesi yanıtında bu soruşturmadan bahsedilmemesinden sizin bir bilginiz 
yok ise, bu soruşturmayı gizleyerek sizi, beni eksik bilgilendiren bürokratlar hakkında bir 
soruşturma yapacak mısınız? 

CEVAP 4-5-6-7: Cevap 1' de belirtildiği üzere; 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin teftişi sırasında Bursa Devlet Senfoni 
Orkestrası enstrüman alımı sürecinde bir takım usulsüzlükler olduğu tespit edilmiş olup, ilgili 
Müfettişlerce söz konusu hususların incelenmesi gerektiği yönündeki talep üzerine Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca Bakanlık Makamından alınan 21/11/2006 tarih, 2800 sayılı Onayla bahse konu 
hususların incelenmesi, gerekirse soruşturulması uygun görülmüştür. 

Müfettişlerce konuyla ilgili olarak yapılan soruşturma Bakanlığımız Teftiş Kurulu 
Başkanlığının 28/11/2007 tarih, 3716 sayılı Bakan Onayıyla sonuçlanmıştır. 

Bu nedenle, soruşturmanın gizlenmesi, örtülmesi söz konusu değildir. 
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6.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, turizm sektörünün çeşitli yönlerden desteklenmesine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/915) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Taytu>SÜN^R 
Antalya Milletvekili 

Turizmde devlet eliyle verilen teşvikler yeniden gözden geçirilmelidir. 
Bundan 15-20 yıl önce kurulan oteller o zamanın şartlarına göre uygun bulunarak 
onaylanmıştı. Bu oteller şehir içi otelleri olarak kalmışlardır. Ancak değişen günün 
şartları doğrultusunda şehir dışında kurulan tatil köyleri ve otellere verilen kredi 
destek ve muafiyetler daha önce faaliyet gösteren otellerin rekabet şansını 
azaltmıştır.özellikle Antalya'da "her şey dahil" sistemiyle artık şehir içi turizm 
işletmeleri zarar etmektedirler. Otel odaları boş kalmaktadır. Çevre esnafı her şey 
dahil sistemi yüzünden zor günler geçirmektedir. Bunun için şehir içinde her şey 
dahil sisteminden bir an önce vazgeçilmesi ve şehir içi turizm işletmelerine uzun 
vadeli oda yenileme kredileri verilmesi sağlanmalıdır. Bu yolla ülkemizdeki turizm 
işletmelerinin kalitesi de artırılmış olacaktır. 

Bununla birlikte, turizm sektöründe çalışanların kaçak işçi sorununa da 
çözüm bulmak için stopaj kaldırılıp, SSK vergileri de yüzde 2'ye indirilmelidir/Bu 
gerçekleştirilebilirse gider üzerinden kontrol imkanı doğacak, kayıt dışı ekonomi 
kayıt altına alınmış olacaktır. 

SORU 1 : Şehir içi turizm işletmelerine tadilat yetkisi ile birlikte uzun vadeli oda 
yenileme kredileri ve muafiyetler verilerek, ülkemizdeki turizm kalitesini artırmak 
yolunda Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? 

SORU 2 : "Her şey dahil" sistemine alternatif olarak "yarım pansiyon" 
uygulamasının yaygınlaştırılması, çevre esnafını da hareketlendirmesi açısından 
faydalı olmaz mı? Eğer bu uygulama seçilirse, şehir içi turizm işletmelerine, 
otelde kalan kişi sayısına göre herhangi bir destek verilmesi düşünülmekte midir? 

SORU 3 : Turizmdeki kaçak işçilerin önüne geçmek için ne gibi çalışmalar 
yürütmektesiniz? 

SORU 4 : Turizm sektöründe istihdamın artırılması amacıyla, stopajın 
kaldırılması ve SSK vergilerinin düşürülmesi konusunda Bakanlığınızca ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı -.B.16.0.SGB.0..01.00.610-2 İ S S ^ S " J26 / İ2 /2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/11/2007 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/1850/4328 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfun SÜNER'in 7/915 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUN SÜNER'İN 7/915 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Şehir iyi turizm işletmelerine tadilat yetkisi ile birlikte uzun vadeli oda yenileme 
kredileri ve muafiyetler verilerek, ülkemizdeki turizm kalitesini artırmak yolunda Bakanlığınızca 
yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? 

CEVAP 1 : Turistik tesislerin tadilat ve yenilenmelerinde işletmelere Bakanlığımızca 
Turizm Yatırım Belgesi ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi verilmektedir. 

Buna göre; üzerinde turistik tesis yapılmasına imar yasaları ile getirilen engel bir durumu 
bulunmayan bir arazide, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası uyarınca hazırlanan, 21/06/2005 gün ve 
25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Turizm Tesislerinin 
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik" ve 25/10/2005 gün ve 25977 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlük kazanan, "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 
Niteliklerine ilişkin Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2005 / 1 No'lu Tebliğ" hükümlerine 
uygun olarak projelendirilen ve Bakanlığımızdan Yatırım ve/veya İşletme Belgesi alınan turistik 
tesis yatırımları; 
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2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yer alan teşvikler ile; Bakanlar Kurulu Kararı 
doğrultusunda Teşvik Belgesi almak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Teşvik Kararları 
ile belirlenen teşviklerden yararlanabilmektedirler. 

Bu kapsamda, 2004 yılı teşvik uygulamalarına esas; 2002/4367 sayılı "Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar" 09/07/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmi Gazetede, yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

2001/1 No'lu Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 18/02/2001 tarihli ve 24322 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

06 Şubat 2004 gün ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 No'lu Yatırımların 
Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Türkiye 
İstatistik Kurumunca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD 
Doları veya daha az olan illerde; 31/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere; Gelir Vergisi stopajı 
teşviki, Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik, Enerji Desteği, uygulaması ve yukarıda belirtilen 
iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illerde; bedelsiz yatırım yeri ( arsa, arazi 
temini) tahsisi uygulaması yapılmaktadır. 

SORU 2: "Her şey dahil" sistemine alternatif olarak "yarım pansiyon" uygulamasının 
yaygınlaştırılması, çevre esnafını da hareketlendirmesi açısından faydalı olmaz mı? Eğer bu 
uygulama seçilirse, şehir içi turizm işletmelerine, otelde kalan kişi sayısına göre herhangi bir 
destek verilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2: "Her şey dahil" sistemi uluslararası turizm piyasasında oluşan bir talebin 
karşılanması amacıyla turizm işletmelerimizce serbest piyasa ekonomisine bağlı bir pazarlama 
modeli olarak uygulanmakta olup, turizmde rakibimiz olan ülkelerin büyük kısmında bu sistem 
mevcut bulunmaktadır. İşletmelerin pazarlama modelleri arz/talep dengesi gözetilerek 
oluşturulduğundan Bakanlığımızın devam eden uygulaması serbest piyasa ekonomisi kuralları 
içinde biçimlenen her nevi pazarlama modeline müdahale etmemek şeklinde olmuştur. Böylece 
Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin gerek iç gerekse dış pazarlarda gerçekçi ve rekabet edebilir bir 
yapıya kavuşmaları amaçlanmaktadır. 

SORU 3: Turizmdeki kaçak işçilerin önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yürütmektesiniz? 

CEVAP 3: Bakanlığımızdan belgeli tüm işletmelerde Bakanlığımız Kontrolörlerince 
şikayet, sınıflandırma ve periyodik denetimler yapılmakta ve bu denetimler sonucu düzenlenen tüm 
raporlarda sigortalı personel çalıştırıldığına ilişkin tespite yer verilmektedir. Sigortasız personel 
çalıştırıldığının tespiti halinde ise konu gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
iletilmektedir. 

SORU 4: Turizm sektöründe istihdamın artırılması amacıyla, stopajın kaldırılması ve SSK 
vergilerinin düşürülmesi konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 4: Turizm sektöründe istihdamın arttırılması ve stopajın düşürülmesi hususu her 
zeminde gündeme getirilmektedir. Ancak, bu konu Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanında bulunduğundan. Kamu maliyesi ve istihdam 
politikası çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu yüzden Bakanlığımızın görev ve yetki çerçevesini aşan 
genel hükümet politika düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

- 1 1 4 -



TBMM B:43 27 . 12 . 2007 

7.- istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras 'in, Allianoi antik sağlık merkezine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/952) 

TÜRKİYK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Rakam Sayın Lvrluğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz. ederim. 23.10.2007 

Ufuk KRAS 
ÖDP Genci Başkam 
İstanbul Milletvekili 

İzmir İli Bergama İlçesi Paşa Ilıcası Mevkii'nde yapılan kazılar sonucunda ortaya 
çıkartılan Allianoi dünyanın en önemli antik sağlık merkezlerinden biridir. Önemi konu 
ile ilgili bütün otoriteler tarafından kabul edilmiş olan Allianoi. sulama amaçlı Yoıtanlı 
Barajı'nın göleti altında kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Korumakla yükümlü 
Bakanlığınız. 2006 yılına kadar ruhsat vererek çalışmalara destek olmuştur. Ancak 2006 
yılında ekonomik desteği kesmiş, halkın ve yerel yönetimlerin katılımı ile kazıya devam 
edilmiş iken, 2007 için kazı ruhsatı vermeyerek kültür varlıklarının çıkartılmasını 
engellemiştir. ** * u" A 

1. Bakanlık kendisini, evrensel kültür mirası olan Allianoi'u korumakla yükümlü 
hissetmiyor mu ? 

2. Bakanlığınız, Bergama'da bulunan dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden 
Allianoi'a 2007 kazı sezonunda, 1994 yılından bu yana verdiği kurtarma kazı 
ruhsatını neden vermedi? 

3. DSİ'nin ileri sürdüğü, üzerinin mille kapatılması önerisi için kaç komisyon 
kuruldu? Birinci ve ikinci bilim komisyonları mil ile kapatılmasının mümkün 
olmadığını ortaya koydukları halde, üçüncü komisyon kurma gereği neden 
duyuldu. Mil ile kapatılması konusunda bilim komisyonlarının raporları neden 
kamuoyundan saklandı? Mil ile kapatılma raporu alınana kadar, bu komisyonları 
değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Dünyada daha önce koruma uygulaması 
olarak böyle bir uygulama yaşandı mı? Sivil Toplum Kuruluşlan'nın alternatif 
teknik projeleri neden göz. ardı ediliyor? 

4. Kurtarma kazısı için Türk Avrupa Delegasyonu ndan yardım teklifi geldi mi? 
Geldi ise neden geri çevrildi? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610-"2-UTS^ ~2r€ I 41-11W1 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/12/2007 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS'ın 7/952 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

•̂ n 
E K . Ertuğrul GÜNAY 
Cevap B a k a n 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN UFUK URAS'IN 7/952 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

I 

SORU 1: Bakanlık kendisini, evrensel kültür mirası olan Allianoi'u korumakla 
yükümlü hissetmiyor mu? 

CEVAP 1: Bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 63 üncü maddesi, 
4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde, kültür ve tabiat 
varlıklarını korumakla yükümlüdür. Yurt içinde ve dışında kültür mirasının korunmasına 
yönelik pek çok proje yürütülmektedir. 

Yortanlı Barajı'na ilişkin ilk bilgi, DSİ II. Bölge Müdürlüğü tarafından Bergama 
Müzesi Müdürlüğü ve ilgili Koruma Bölge Kurulları Müdürlüğüne 1993 yılında iletilmiştir. 
Bakanlığımız ile DSÎ Genel Müdürlüğü arasında ilki 1994 yılında imzalanan ve 2006 yılına 
kadar her yıl yenilenen protokoller kapsamında 1994 yılında başlamak üzere DSİ Genel 
Müdürlüğünden aktarılan ödenekle Bergama Müzesi Müdürlüğü tarafından üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden bilim insanlarının katılımıyla kurtarma kazılan yapılmıştır. 

SORU 2: Bakanlığınız, Bergama'da bulunan dünyanın en önemli sağlık 
merkezlerinden Allianoi'a 2007 kazı sezonunda, 1994 yılından bu yana verdiği kurtarma kazı 
ruhsatını neden vermedi? 

CEVAP 2: Günümüz arkeoloji bilimi anlayışına uygun olarak kazı başkanlannın çok 
önemli bir kısmı kazı çalışmalanndan ziyade koruma ve belgeleme çalışmalanna ağırlık 
vermektedir. Bugün hiçbir koruma önlemi alınmadan kazılmak suretiyle açığa çıkanlan kültür 
varlıklannın tabiat şartları ve canlıların olumsuz etkilerine maruz kalarak tahrip olduklan 
Bakanlığımız yetkilileri ve bilim insanlannca üzülerek tespit edilmektedir. 

Allianoi Antik Kenti'nde 1994 yılından bu yana Bergama Müzesi Müdürlüğü 
Başkanlığında kurtarma kazılan yapılmaktadır. 2007 yılında, 1994 yılından bu yana alanda 
yapılan çalışmalan değerlendirmek üzere bir inceleme komisyonu oluşturulmuştur. Bu 
komisyonun önerisi çerçevesinde, 2007 yılı için antik kentte yeni alanlar açılmadan koruma, 
belgeleme ve arkeolojik-jeofizik çalışmalan yapılması için Bergama Müzesi Müdürlüğü 
Başkanlığındaki bir bilimsel heyete çalışma izni verilmiştir. Halen alanda verilen izin 
kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. 
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SORU 3: DSİ'nin ileri sürdüğü, üzerinin mille kapatılması önerisi için kaç komisyon 
kuruldu? Birinci ve ikinci bilim komisyonları mil ile kapatılmasının mümkün olmadığını 
ortaya koydukları halde, üçüncü komisyon kurma gereği neden duyuldu. Mil ile kapatılması 
konusunda bilim komisyonlannın raporian neden kamuoyundan saklandı? Mil ile kapatılma 
raporu almana kadar, bu komisyonları değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Dünyada daha önce 
koruma uygulaması olarak böyle bir uygulama yaşandı mı? Sivil Toplum Kuruluşlarının 
alternatif teknik projeleri neden göz ardı ediliyor? 

CEVAP 3: Allianoi Antik Kenti'nde bugüne kadar toplam üç bilim komisyonu 
oluşturulmuştur. Komisyonlar antik kentin mille örtülmesi önerisi getirilmesi amacıyla değil, 
uygulanabilecek koruma önlemlerini tespit amacıyla teşekkül ettirilmiştir. 

İlk komisyon, 2005 yılında oluşturulmuş ve raporunu İzmir II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunmuştur. Ancak ilgili Koruma Bölge Kurulunun 
karanna dayanılarak, 2006 yılında ikinci komisyon oluşturulmuştur. İkinci komisyonun 
hazırlamış olduğu koruma yöntemlerini içeren rapor ilgili Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirilmiş olup, alman karar gereği DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
"Yortanlı Baraj Göl Alanı Paşa Ilıcası Kazı Alanının Korunması Tatbikat Projesi" hakkında 
bilim komisyonunun ilave görüşü istenmiştir. 

Bu aşamada, Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulunun 04/10/2006 
tarihli ve 717 sayılı ilke karan yürürlüğe girmiş olup, bu karar gereğince 03/07/2007 tarihinde 
üçüncü bilim komisyonu teşekkül ettirilmiştir. 

Oluşturulan üçüncü bilim komisyonu, hazırlamış olduğu raporu İzmir II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kuruluna ve Bakanlığımıza sunmuştur. Rapora 
dayanılarak Kurulda, bilim komisyonunun net görüşü doğrultusunda korumaya ve 
uygulamaya yönelik proje hazırlanmasına, belgeleme, rölöve vb. çalışmalann Kurula 
iletilmesine ve Kuruldan uygun görüş alınmadan alanda hiçbir inşai ve fiziki müdahalede 
bulunulamayacağına karar verilmiştir. 

Sivil Toplum Kuruluşlannın alternatif koruma önerileri üzerinde, her biri 
mesleklerinde ihtisas sahibi olan akademisyenler tarafından oluşturulan Bilim Komisyonunca 
gerekli değerlendirmeler yapılmış ve uygulanabilirliği en yüksek koruma önerisi ilgili 
Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur. 

SORU 4: Kurtarma kazısı için Türk-Avrupa Delegasyonundan yardım teklifi geldi 
mi? Geldi ise neden geri çevrildi? 

CEVAP 4: 2007 yılında alanda, kurtarma kazısı yerine, belgeleme, koruma ve 
arkeolojik-jeofızik çalışmalan izni verilmiştir. Söz konusu çalışmalar için gerekli ödenek DSİ 
Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır. Aynca, gerektiğinde Bakanlığımız Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü kaynaklan da bu iş ve işlemler için yeterlidir. 
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8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın turizm master planına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/953) 

| T.B.M.M. BAŞKANLIĞİ 'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kül tür ve Turizm Bakanı Er tuğru l Cüııay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22.11.2007 

HLLU 
Antalya Milletvekili 

Antalya 'da dönem dönem bazı bölgeler, turizm bölgesi ilan edilerek imara 
açılmakta ve doğal yapının yerini yeni tesisler a lmaktadır . Son olarak Antalya Çıralı 
bölgesinde de turizm amaçlı imar planı değişikliğine gidildiğine ilişkin bilgiler 
kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Antalya'da yeni turizm bölgeleri belirlenirken hangi ölçütler dikkate 
alınmaktadır? Antalya'nın turizm geleceğini düzenleyen- bir master plan 
hazırlanmış mıdır? Yeni turizm bölgeleri, bu "plan kapsamında mı 
belirlenmektedir? 

2- Antalya'nın bir turizm master planı yok ise; hazırlanması için bir 
girişimde bulunacak mısınız? Böyle bir plan hazırlanmadan, günlük gelişmelere 
göre Çıralı gibi doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgelerin turizm amaçlı 
yapılaşmaya açılmasını sağlıklı buluyor musunuz? 

3- Antalya'da turizm konaklama amaçlı toplam yatak sayısı kaçtır? 
Yatakların türlerine göre dağılımı nedir? Bu belirleme ne zaman yapılmıştır? 

4- Antalya'nın uzun vadeli turizm planlaması kapsamında, örneğin 2023 
yılında yatak sayısının kaç olması öngörülmektedir? Bu belirleme yapılırken, 
Antalya'nın ulaşım ve kentsel altyapı, demografik yapı ve göç, doğal denge gibi 
ölçütler dikkate alınmış mıdır? 

T.c. 
KÜLTÜR VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.0l.610-2-l"55*}O T2& / I "2- / 2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/12/2007 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1888 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün 7/953 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ 7/953 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Antalya'da yeni turizm bölgeleri belirlenirken hangi ölçütler dikkate 
alınmaktadır? Antalya'nın turizm geleceğini düzenleyen bir master plan hazırlanmış mıdır? Yeni 
turizm bölgeleri, bu plan kapsamında mı belirlenmektedir? 

CEVAP 2: Antalya ilinde turizm potansiyeli yüksek düzeyde bulunan bölgeler 
Bakanlığımızca Turizmi Teşvik Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Turizm Merkezi ve 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmektedir. Halen Antalya'da 
Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilen 25 adet turizm merkezi bulunmaktadır. Bu turizm 
merkezlerinden ikisi kış, biri kongre, ikisi turizm kenti 20'si ise kıyı turizmi çerçevesinde ilan 
edilmiştir. 

1- Antalya Kaleiçi Turizm Merkezi 
2- Antalya Konyaaltı Turizm Merkezi 
3- Antalya Serik Çolaklı Turizm Merkezi 
4- Antalya Serik Manavgat Kıyı Kesimi Turizm Merkezi 
5- Antalya Gazipaşa Turizm Merkezi 
6- Antalya Alanya Batısı Turizm Merkezi 
7- Antalya Kaş Kalkan Kıyı Bandı Turizm Alanı 
8- Güney Antalya Turizm Alanı 
9- Antalya Arapsuyu Turizm Merkezi 
10- Antalya Side Turizm Alanı 
11- Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi 
12- Antalya Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi 
13- Antalya Belek Turizm Merkezi 
14- Antalya İbradı Maşata Yaylası Turizm Merkezi 
15- Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
16- Antalya Alanya Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi 
17- Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi 
18-Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi 
19- Antalya Side II Nolu Turizm Merkezi 
20- Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
21- Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
22- Antalya Merkez Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
23- Antalya Alanya Cenger Turizm Merkezi 
24- Antalya Alanya Akseki Turizm Merkezi 
25- Antalya Boğaçay Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Merkezi 

Antalya'nın il düzeyinde hazırlanmış bir master planı bulunmamakla birlikte 
Bakanlığımızca hazırlanan ve 28/02/2007 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanan 
Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesinde Antalya özel olarak ele alınmış ve şehir turizmi 
geliştirilecek dört il arasında sayılmıştır. Bu belge ile Antalya'ya yeni bir kruvaziyer limanı ve 
Kaş ilçesine ise bir turizm kenti önerilmiştir. Ayrıca turizmi çeşitlendirmek adına Antalya'nın 
batı ve doğusundaki iç kesimlerde iki eko-turizm gelişim bölgesi önerilmiştir. Mevcut turizm 
alanlarının rehabilitasyonu ve buralarda yapılması gerekenler de ayrı bir strateji olarak söz 
konusu belgede ele alınmıştır. Bu belge Bakanlığımız internet sayfasında da yer almaktadır. 
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SORU 2: Antalya'nın bir turizm master planı yok ise; hazırlanması için bir girişimde 
bulunacak mısınız? Böyle bir plan hazırlanmadan, günlük gelişmelere göre Çıralı gibi doğal 
güzellikleriyle ilgi çeken bölgelerin turizm amaçlı yapılaşmaya açılmasını sağlıklı buluyor 
musunuz? 

CEVAP 2 : Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı "Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre 
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin 
Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve tüm ilgili kurum ve 
kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda onaylanmıştır. Doğal Hayatı Koruma Demeği aktif 
olarak araştırma ve planın hazırlanmasını üstlenmiş böylece plan, kendini çevre korumaya 
adayan bir demeğin gözetimi ve denetimi altında tamamlanmıştır. Böylece Çıralı planlı bir 
gelişime yıllar sonra kavuşmuştur. 

SORU 3: Antalya'da turizm konaklama amaçlı toplam yatak sayısı kaçtır? Yatakların 
türlerine göre dağılımı nedir? Bu belirleme ne zaman yapılmıştır? 

CEVAP 3 : 31/12/2006 tarihi itibariyle Bakanlığımızdan yatırım ve işletme belgeli 
konaklama tesislerinin tür ve sınıflarına göre dağılımı ekli tabloda gösterilmiştir. 

SORU 4: Antalya'nın uzun vadeli turizm planlaması kapsamında, örneğin 2023 yılında 
yatak sayısının kaç olması öngörülmektedir? Bu belirleme yapılırken, Antalya'nın ulaşım ve 
kentsel altyapı, demografik yapı ve göç, doğal denge gibi ölçütler dikkate alınmış mıdır? 

CEVAP 4 : Turizm sektörüne yön vermeyi amaçlayan Türkiye Turizm Stratejisi Belgesi 
ile il düzeyinde yatak kapasiteleri belirlenmemiş, sadece 2013 ve 2023 yılı turist sayısı ve turizm 
gelirleri hedef olarak verilmiştir. Dolayısıyla, Antalya için öngörülen bir yatak sayısı 
bulunmamaktadır. 
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9- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, özel tiyatrolara verilen devlet desteğine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/1002) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yazıl» sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı taralından yazılı olarak cevaplandırılması 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98.Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi îç 
Tüzüğünün 96 ve 99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.Osnıan ÇAKIR 

Samsun Milletvekili oauısuu ıvııııcıvuuıı t 

SORULAR : 

1. Son 10 yıl içinde devlet desteği alan özel tiyatrolar hangileridir? 
2. Son 10 yıl içinde Özel tiyatroların alacakları devlet desteğini belirleyen kurul veya 

komisyonlarda kimler görev yapmıştır? 
3. Özel tiyatroların alacakları devlet desteği ile ilgili karları alan komisyonlara hangi kritere 

göre üye seçilmektedir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.q.SGB.0.10.01.00.610-2l55^l £*>/ \TJ 2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06/12/2007 tarihli ve 
1980 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Osman ÇAKIR'ın 7/1002 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
C_J ? 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN ÇAKIR'IN 7/1002 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Son 10 yıl içinde devlet desteği alan özel tiyatrolar hangileridir? 

CEVAP 1 : 2000-2001 sanat sezonundan bu yana Bakanlığımızdan maddi destek alan 
özel tiyatrolara ilişkin liste ekte sunulmaktadır. (Ek-1 /16 sayfa) 

SORU 2: Son 10 yıl içinde özel tiyatroların alacakları devlet desteğini belirleyen kurul 
veya komisyonlarda kimler görev yapmıştır? 

CEVAP 2 : 2000-2001 sanat sezonundan bu yana özel tiyatrolara yapılacak devlet 
desteği için ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Değerlendirme Kurullarına ilişkin liste ekte 
sunulmaktadır. (Ek-2 / 2 sayfa) 

SORU 3: Özel tiyatroların alacakları devlet desteği ile ilgili kararlan alan komisyonlara 
hangi kritere göre üye seçilmektedir? 

CEVAP 3 : Özel tiyatrolann projelerinin değerlendirildiği Değerlendirme 
Komisyonu, ilgili yönetmeliğin 8. maddesinin (b) bendi gereği Müsteşar, Güzel Sanatlarla ilgili 
Müsteşar Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü ile tiyatro 
alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşmaktadır. 

Değerlendirme Komisyonunda yer alacak olan ve Bakanlığımızca tiyatro alanında tanınmış 
üç kişi belirlenirken, tiyatro alanında saygınlığı ve etkinliği olan kişiler arasından, bu kişilerden 
birinin tiyatro eleştirmeni, birinin oyun yazan, diğerinin de yardım almak için başvuru yapan özel 
tiyatrolarca kurulmuş üye sayısı en fazla olan demeklerden birinin başkanı ya da yönetim kurulu 
üyesi bir tiyatro sahibi olmasına dikkat edilmektedir. 
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EK:1 

2000-2001 SANAT SEZONU 
PROFESYONEL TİYATROLAR 
SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

TİYATRONUN ADI 

Ali Poyrazoglu Tiyatrosu 

Ankara Ekin Tiyatrosu Ve Yay.Tic.Ltd.Şti. 

Ankara Ekin Tiyatrosu Ve Yay.Tic.Ltd.Şti.(Salon İçin) 

Ankara Sanat Tiyatrosu Gös.Ve Org.A.Ş. 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları 

Kare Tiyatro Sinema Ve Tan.Ltd.Şti. 

Orta Oyuncular Sanat Göst.Vc Yay.A.Ş. 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Dostlar Filimcilik Ve Tiyatro A.Ş. 

Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiy.Ltd.Şti. 

Tiyatro istanbul Sanat Yapımları Ltd.Şti. 

Yöntem Sanatsal Yap.Yön.Org.A.Ş. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Alışık Tiyatro Film Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Tiyatro Gös.San.Tan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. 

Bizim Tiyatro 

Eps Gösteri Sanatları Merkezi 

Nokta Tiyatrosu 

Ti Gösteri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 

Oyun Atölyesi Görsel Sanatlar Tic.Ltd.Şti. 

Oyunevi Gösteri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. 

Tiyatro Stüdyosu Göst.Tan.Org.Tic.A.Ş. 

Ağustos Görsel Sanatlar Tic.Ltd.Şti. 

Ahot Sinema Tv Filmi Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 

Tiyatro Tiyatro 

Tunç Ajans Tasarım Tic.Ltd.Şti. 

Ankara Sanat Evi Tiy.Sin.Müz.Ltd.Şti. 

Düşevi Oyuncuları 

Hamle Tiyatrosu 

Kartal Sanat İşliği Tiy.İşl.Tic.Ltd.Şti. 

Kartal Sanat Tiyatrosu Org.Ltd.Şti. 

Nail Demir Çorum Bölge Tiyatrosu 

Oyuncular Tiy.Tv.Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 

Stüdyo Oyuncuları 

Tiyatro Birikim 

Çisenti Sanat Rek.Ltd.Şti. 

Büyükdoğu Tiyatrosu 

Çağdaş Ajans San.Rek.Ltd.Şti. 

Haşim Kayabaşı Tiyatrosu 

Püren Prod.Sanatsal Org.Paz.Ltd.Şti. 

Tiyatro Özgün Deneme 

YARDIM MİKTARI (TL) 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

150.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

11.000.000.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

8.000.000.000 

7.000.000.000 

6.000.000.000 

S.OOO.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

ı.ooo.ooo.ooo 
1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

- 1 2 3 -



TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

TİYATRONUN ADI 
Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 
Bulancak Sanat Tiyatrosu 

Akdeniz Oyuncuları 

Alperen Sanat Evi 
Bartın Kültür Ve Sanat Demeği 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 
Grup Kafka 

Gümüşhane Kültür Ve Sanat Demeği 

Mustafa Kemal Gençlik Vakfı 
Oluşum Tiyatrosu 

Özgür Tiyatro 
Samsun Sanat Tiyatrosu 

Tiyatro Caniko 
Trabzon Sanat Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI (TL) 

1.000.000.000 
750.000.000 
500.000.000 
500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 
5.000.000.000 

ÇOCUK TİYATROLARI 

SN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TİYATRONUN ADI 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Çan Tiyatrosu 
Akkaş Tiyatroculuk Sin.Tic. Ltd.Şti. 

Aks Tanıtım Göst.Tur.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. 
Ankara Deneme Sahnesi 
Ankara Sanat Kooperatifi 
Karınca Çocuk Tiyatrosu 
Tiyatro Hayal Perdesi 
Çevre Çocuk Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI (TL) 

5.000.000.000 

2.500.000.000 
1.500.000.000 

1.500.000.000 
1.000.000.000 

1.000.000.000 
1.000.000.000 
1.000.000.000 

750.000.000 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TİYATRONUN ADI 

Açıkgöz Kukla Show 
Cengiz Özel 
Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu 

Hadi Poyrazoğlu Kukla Tiyatrosu 
Mehmet Baycan Karagöz Tiyatrosu 
Münevver Kırmızı Kukla Tiyatrosu 
Yeni Ankara Oyuncuları 

YARDIM MİKTARI (TL) 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 
500.000.000 
500.000.000 
500.000.000 

- 1 2 4 -



TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

2001 - 2002 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 

SN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

TİYATRONUN ADİ 

Ankara Ekin Tiyatrosu 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Orta Oyuncular Sanat Göst.Ve Yay.A.Ş. 

Ankara Sanat Tiyatrosu Gösteri Ve Org.A.Ş. 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiy.İşl.Ltd.Şti. 

Dostlar Filmcilik Ve Tiyatro A.Ş. 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiy.Ltd.Şti. 

Gelenbe Tiyatro Sin.Rd.Tv.Prog.Tic.Ltd.Şti. 

Kare Tiyatro, Sinema Ve Tan.Ltd.Şti. 

Oyun Atölyesi Görsel Sanatlar Tic.Ltd.Şti. 

Tiyatro İstanbul Sanat Yapımları Ltd.Şti. 

Alışık Tiyatro Film Rek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kül.Etk-Org.Ltd.Şti. 

Tiyatro Ayna 

Tiyatro Stüdyosu Gös.Tan.Org.TicAŞ. 

Bizim Tiyatro 

Eps Gösteri Sanatları Merkezi 

Nokta Tiyatrosu 

Tuncay Ozinel Tiyatrosu 

Hamle Tiyatrosu 

Yeni Tiyatro Gösteri Sanatları Tic.Ltd.Şti. 

Komik Ajans Tiy.Film Bas.Yay.Ltd.Şti. 

Çisenti Sanat Rek.Ud.Sti. 

Ahot Sinema Tv.Filmi Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 

Aset Ankara Sanatevi Tiyatrosu Ltd.Şti. 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Ltd.Şti. 

Tiyatro Birikim 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Düşevi Oyuncuları 

Nail Demir Çorum Bölge Tiyatrosu 

Oyuncular Tiy.Tv.Rek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 

Ti Gösteri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. 

Tiyatro Fora Kültür San.Göst.Ve Yay.Ltd.Şti. 

Tiyatro Tiyatro 

Tunç Ajans Tasarım Tic. Ltd.Şti. 

YARDIM MİKTARI (TL) 

19.500.000.000 

19.500.000.000 

19.500.000.000 

18.500.000.000 

17.000.000.000 

13.500.000.000 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

11.500.000.000 

11.500.000.000 

11.500.000.000 

11.500.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.500.000.000 

3.000.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

- 1 2 5 -

http://Rek.Ud.Sti
http://Tiy.Tv.Rek.San


TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

TİYATRONUN ADI 

Modern Dans Tiyatrosu 

Semiha Berksoy Opera Vakfı 

Anadolu Birlik Oyuncuları 

Bulancak Sanat Tiyatrosu 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 
Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 

Trabzon Sanat Tiyatrosu 

Özgür Tiyatro 

Tiyatro Caniko 

YARDIM MİKTARI (TL) 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 
1.500.000.000 

1.500.000.000 

1.200.000,000 

1.200.000.000 

ÇOCUK TİYATROLARI 

SN 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
S 
9 

10 

11 

TİYATRONUN ADI 

Karınca Çocuk Tiyatrosu 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Çan Tiyatrosu 

Akkaş Tiyatroculuk Sin.Tic.Ltd.Şti. 

Aks Tanıtım Gösteri Turizm Dan.Tic.Ltd.Şti. 

Bartın Bölge Tiyatrosu 

Atölye Tempo Araştırma Ve Gös.San.Ltd.Şti. 

Oluşum Tiyatrosu 

Can Şenliği Oyuncuları 

İzmir Sanat Tiyatrosu Ve Ekt.Ltd.Sti. 

Tiyatro Çes 

YARDIM MİKTARI (TL) 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

2.500.000.000 
2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 
1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

TİYATRONUN ADI 

Açıkgöz Kukla Show 

Arkadaş Çocuk Tiyatrosu 

Cengiz Özek 

Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu 
Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu 

İstanbul Katibim Karagöz Evi 

R.Şinasi Çelikkol-Bursa Karagöz Gölge Oyunu Tiyatrosu 

Yeni Ankara Oyuncuları 

YARDIM MİKTARI (TL) 

500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

SALON İÇİN 

SN 

1 

TİYATRONUN ADİ 

Öteki Tiyatro Yap.Eğ.Tic.Ltd.Şti. 

YARDIM MİKTARI (TL) 
3.500.OO0.0O0 

- 1 2 6 -

http://Ekt.Ltd.Sti


TBMM B:43 27 . 12 . 2007 

2002-2003 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 

SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

TİYATRONUN ADI 

Ankara Sanat Tiyatrosu 

Dostlar Filmcilik Ve Tiy.Ltd.Şti. 

Kenter Sinemacılık VcTiy. A.Ş. 

Orta Oyuncular San.Göst.Yay.A.Ş. 

Nejat Uygur Tiyatrosu 

Ankara Ekin Tiyatrosu 

Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları 

Tiyatro istanbul Sanat Yapımları Ltd.Şti. 

GelenbeTiy.Sin.Rek.San.Tic.Ltd.Şti. 

Tiyatro Stüdyosu Gös.Tan.Org.Tic.Ltd.Şti. 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Kare Tiyatro Sin.Ve Tan.Ltd. Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Tiyatro Ayna 

Alışık Tiyatro Film Rek.Tic.Ltd.Şti. 

Kartal Sanat Tiyatrosu 

Bizim Tiyatro 

Nokta Tiyatrosu 

Tuncay Ozinel Tiyatrosu 

Yeni Tiyatro Gös.San.Tic.Ltd.Şti. 

Kocaeli Bölge Tiy.Sah.Sant.Ltd. Şti. 

Oyuncular Tiy.Tv. Ve Rek. San.Tic.Ltd.Şti. 

EPS Gösteri San.Ltd.Şti. 

Hamle Tiyatrosu 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Oyunevi Gösteri Hiz.Tic.Ltd.Sti. 

Ankara Sanat Evi Tiyatrosu 

Tl Gösteri Hiz.Tic.Ltd.Şti. 

Çisenti San. Rek. Ltd.Şti. 

Düşevi Oyuncuları 

Murat Karamanoğlu Güzel Sanat Oyn. 

Nail Demir Çorum Bölge Tiyatrosu 

Samsun Sanat Tiyatrosu 

Tiyatro Fora Kültür San.Göst.Ltd.Şti. 

Tiyatro Tiyatro 

YARDIM MİKTARI (TL) 

27.000.000.000 

27.000.000.000 

27.000.000.000 

27.000.000.000 

26.000.000.000 

26.000.000.000 

26.000.000.000 

25.000.000.000 

24.000.000.000 

23.000.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

16.000.000.000 

14.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

11.500.000.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

4.0O0.000.0O0 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

- 1 2 7 -

http://Hiz.Tic.Ltd.Sti


TBMM B: 43 27 . 12 . 2007 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

TİYATRONUN ADI 

Ankara Deneme Sahnesi 

Bulancak Sanat Tiyatrosu 

Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı 

Dikili Umut Tiyatrosu 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 

Oluşum Tiyatrosu 

Özgür Tiyatro 

Tiyatro Caniko 

Tiyatro Kumpanya 

Tiyatro Özgün Deneme 

Trabzon Sanat Tiyatrosu 

Umudum Tiyatro 

YARDIM MİKTARI (TL) 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.00O.0OO 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500*00.000 

2.500.000.000 

2.5OO.0OO.0OO 

2.500.000.000 

SN 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

TİYATRONUN ADI 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Çan Tiyatrosu 

Karınca Çocuk Tiyatrosu 

Akkaş Tiyatroculuk Sinemacılık Ltd.Şti. 

AKS Tan.Gös.Turizm Day.Yay.Hiz.Ltd.Şti. 

Nüans Sanatsal Üretim Merkezi 

YARDIM MİKTARI (TL) 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 
1 
2 

3 

TİYATRONUN ADİ 

Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu 

Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Kaptan Amca Kukla Çocuk Tiyatrosu 

YARDİM MİKTARI (TL) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

EK ÖDENEK YARDIMLARI 

SN 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

TİYATRONUN ADI 

Ankara Ekin Tiyatrosu Yay.Tic.Ltd.Şti. I 

AKS Tanıtım Gös.Turizm Dan.Yay.Hiz.San.VeTic.Ldt.Sti. 

Ankara Sanat Tiyatrosu Gösteri Ve Organizasyon A.Ş. 

GelenbeTiy.Sin.Rd.TV.Prog.Yap.San.Tic.Ltd.Şti. 

Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiy. İşit. Ltd.Şti. 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiy.Ltd.Şti. 

Hit Medya Grup Seslendirme 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kit.Et.Org.Ltd.Şti. 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Orta Oyuncular Sanat Gösterileri Ve Yay.A.Ş. 

Oyun Atölyesi 

YARDIM MİKTARI (TL) 

38.000.000.000 

4.000.000.000 

38.000.000.000 

27.000.000.000 

27.000.000.000 

38.000.000.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

38.000.000.000 

38.000.000.000 

38.000.000.000 

- 1 2 8 -

http://Dan.Yay.Hiz.San.VeTic.Ldt.Sti


TBMM B:43 27 .12 . 2007 

2003-2004 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 

SN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 

TİYATRONUN ADİ 

Açık Tiyatro Ltd.Şti. 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Alışık Tiyatro Film Rek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Ankara Çağdaş Sahne 

Ankara Ekin Tiyatrosu Yay.Tic.Ltd.Şti.1 

Ankara Sanat Tiyatrosu Gösteri Ve Organizasyon A.Ş. 

Bizim Tiyatro (Tiyatro Kedi) 

Bizim Tiyatro (Zafer Dipcr) 

Çorum Bölge Tiyatrosu 

Dostlar Filimcilik Ve Tiyatro Ltd.Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

EPS Gösteri Sanatları Merkezi Ltd.Şti, 

GelenbeTiy.Sin.Rd.TV.Prog.Yap.San.Tic.Ltd.Şti. 

Gönül Ülkü-GazanferÖzcan Tiy.İşItLtd.Şti. 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiy.Ltd.Şti. 

Hamle Tiyatrosu 

Kare Tiyatro Sin.Ve Tanıtım Ltd.Şti. 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kit.ELOrg.Ltd.Şti. 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Sahne San.Etk.Ltd.Şti. 

Nejat Uygur Tiyatrosu 

Nokta Tiyatrosu-Abdullah Şahin 

Orta Oyuncular Sanat Gösterileri Ve Yay.A.Ş. 

Oyun Atölyesi 

Oyuncular Tiyatro Grubu 

Oyunevi Gösteri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. 

Samsun Sanat Tiyatrosu 

Tiyatro Ayna 

Tiyatro Fora 

Tiyatro İstanbul Sanat Yapım Ltd.Şti. 

Tiyatro Stüdyosu GöstTan.Org.TicA.Ş. 

Tuncay Özinel Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI (TL) 

28.000.000.000 

25.000.000.000 

20.000.000.000 

40.000.000.000 

16.000.000.000 

20.000.000.000 

40.000.000.000 

25.000.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

40.000.000.000 

33.000.000.000 

19.000.000.000 

31.000.000.000 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

40.000.000.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

34.000.000.000 

40.000.000.000 

30.000.000.000 

18.000.000.000 

15.000.000.000 

11.000.000.000 

18.000.000,000 

12.000.000.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

- 1 2 9 -



TBMM B:43 27.12.2007 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

TİYATRONUN ADI 

Alperen Sanat Evi 

Anadolu Sanat Tiyatrosu (Kazım Doğan) 

Ankara Deneme Sahnesi 

Ankara Genç Oyuncular Tiyatrosu 

Ankara Orta Oyuncular Tiyatrosu 

Buluncak Sanat Tiyatrosu 

Büyükdoğu Tiyatrosu 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 

Genç Oyuncular Sahnesi 

Gösteri Sahnesi (Ulvi Arı) 

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 

Nöbetçi Sahne Sanatları 

Oluşum Tiyatrosu 

Özgür Tiyatro 

Tiyatro Caniko 

Tiyatro Kübelc 

Tiyatro Özgün Deneme 

Trabzon Sanat Tiyatrosu 

Umudum Tiyatro 

YARDIM MİKTARI (TL) 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

1.250.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

ÇOCUK TİYATROLARI 

SN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

TİYATRONUN ADI 

Akdeniz Sıla Tiyatrosu 

Akkaş Sin.Tiyatroculuk San.Tic.Ltd.Şti. 

Aks Göst.Tan.Ltd.Şti (Sincap Çocuk Tiyatrosu) 

Ankara Masal Tiyatrosu 

Ankara Sanat Evi 

Başkent Sanat Sahnesi 

Çağdaş Oluşum Oyuncuları Tiy.Topl. 

Çan Tiyatrosu 

Karınca Çocuk Tiyatrosu 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Mavi Küre Çocuk Tiyatrosu 

Merhaba Sanat Topluluğu 

Nüans Sanatsal Üretim Merkezi 

Sarıyer Sanat Tiyatrosu 

Ss Can Şenliği Oyuncuları Kûl.San.Yay.Ve Ür.Koop. 

Tiyatro Alkış 

Tiyatro Tempo 

YARDIM MİKTARI (TL) 

3.750.000.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

3.750.000.000 

3.750.000.000 

3.750.000.000 

3.000.000.000 

13.000.000.000 

14.000.000.000 

23.000.000.000 

3.750.000.000 

3.750.000.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

3.750.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

- 1 3 0 -



TBMM B:43 27 .12 . 2007 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

TİYATRONUN ADI 

Açıkgöz Kukla Tiyatrosu 

Atölye Tiyatrosu 

Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu 

Hayali Ahmet Aksoy 

Kaptan Amca Kukla Çocuk Tiyatrosu 

Mehmet Aziz Baycan 

Metin ATEŞ 

Mustafa PARTAL 

2003-2004 SANAT SEZONU (SALON YARDIMLARI) 

TİYATRONUN ADI 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Aks Göst.Tan.Ltd.Şti 

Ankara Sanat Tiyatrosu 

Atölye Tiyatrosu 

Bizim Stüdyo 

Dostlar Tiyatrosu 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Ekin Tiyatrosu 

Gelenbe Tiyatrosu 

Gönül Ülkü • Gazanfer Özcan Tiyatrosu 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk 

Kartal Sanat Tiyatrosu 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 

Maya Sahnesi 

Oyun Atölyesi 

Orta Oyuncular 

Oyuncular Tiyatro Grubu 

Öteki Tiyatro 

Sadri Alışık Tiyatrosu 

Sanat İşliği Tiyatrosu 

Samsun Düşevi Oyuncuları 

Tiyatro İstanbul 

Tiyatro Kare 

YARDIM MİKTARI (TL) 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.800.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

YARDIM MİKTARI (TL) 

7.500.000.000 

12.500.000.000 

5.000.000.000 

20.000.000.000 

2.500.000.000 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

17.500.000.000 

33.000.000.000 

17.500.000.000 

22.500.000.000 

17.500.000.000 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

33.000.000.000 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

17.500.000.000 

12.500.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

33.000.000.000 

12.500.000.000 

- 1 3 1 -



TBMM B:43 27 . 12 . 2007 

2004-2005 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 
SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

TİYATRONUN ADI 

Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Ankara Ekin Tiyatrosu Yay. Tic. Ltd. Şti. 

Ankara Sanat Tiyatrosu 

Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi 

Bizim Tiyatro - Zafer Diper 

Çorum Bölge Tiyatrosu 

Dostlar Filmcilik Ve Tiyatro Ltd. Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

EPS Gösteri Sanatları Ltd. Şti. 

G. Ülkü - G. Özcan Tiyatro İşi. Ltd. Şti. 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatro Ltd. Şti. 

Hamle Tiyatrosu 

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kültür Etk. Org. Ltd. Şti. 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 

Nokta Tiyatrosu - Abdullah Şahin 

Ortaoyuncular Sanat Gösterileri Ve Yay. A.Ş. 

Oyun Atölyesi 

Oyuncular Tiyatro Grubu 

Sadri Alışık Tiyatrosu 

Samsun Düşevi Oyuncuları 

Semaver Kumpanya 

Stüdyo Drama 

Tiyatro Ayna 

Tiyatro Fora 

Tiyatro İstanbul Sanat Yapım. Ltd. Şti. 

Tiyatro Kare 

Tiyatro Kedi / Bizim Stüdyo Ltd. Şti. 

Tiyatro Oyunevi 

Tiyatro Pera 

Tiyatro Stüdyosu 

Tuncay Özinel Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI (TL) 

8.330.000.000 

44.625,000.000 

44.625.000.000 

44.625.000.000 

17.850.000.000 

29.750.000.000 

5.578.125.000 

44.625.000.000 

22.312.500.000 

16.734.375.000 

35.700.000.000 

27.890.625.000 

11.156.250.000 

11.156.250.000 

11.156.250.000 

44.625.000.000 

22.312.500.000 

16.734.375.000 

44.625.000.000 

44.625.000.000 

11.156.250.000 

16.734.375.000 

11.900.000.000 

11.156.250.000 

16.660.000.000 

33.468.750.000 

11.900.000.000 

35.OOO.O0O.O00 

33.468.750.000 

39.046.875.000 

5.578.125.000 

11.156.250.000 

22.312.500.000 

33.468.750.000 

- 1 3 2 -



TBMM B:43 27 .12 . 2007 

PROFESYONEL ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TİYATRONUN ADI 
Ankara Çağdaş Sahne Sanat Merkezi 

Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu 

Çan Tiyatrosu 

Karınca Çocuk Tiyatrosu (Kutlay Akbal) 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Nüans Sanatsal Üretim Merkezi 

Sarıyer Sanat Tiyatrosu 

Tiyatro Akkaş 

Van Bölge Tiyatrosu 

Amatör Tiyatrolar 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

TİYATRONUN ADI 
Alperen Sanat Evi 

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi 

Bahar Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 

Bulancak Sanat Tiyatrosu 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 

Giresun Anadolu Engelliler Yard. Der. 

Haşim Kayabaşı Tiyatrosu 

Özel Eğitim Tiyatrosu (Özürlüler Tiyatrosu) 

Tiyatro Kordelya 

Trabzon Sanat Tiyatrosu 

Umut Sanat Tiyatrosu 

AMATÖR ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI 

SN 
1 

2 

3 

4 

TİYATRONUN ADI 
Bartın Sanat Tiyatrosu 

Eskişehir Arkadaş Çocuk Tiyatrosu 

Şanlıurfa Kent Tiyatrosu 

Yol Tiyatrosu - Sürmeli Kayabaşı 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TİYATRONUN ADI 
Ahşap Çerçeve Kukla Atölyesi 

Ankara Sanat Evi (Anse) 

Eşref Seyitoğlu 

Geleneksel Gösteri Sanattan Topluluğu 

Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Mehmet Aziz Baycan 

Mustafa Partal 

Tevfik Dinç 

Tiyatro izmit 

YARDIM MİKTARI (TL) 
3.500.000.000 

3.500.OOO.00O 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

3.500.000.000 

7.500.000.000 

3.500.000.000 

10.000.000.000 

YARDIM MİKTARI (TL) 
4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

4.000.000.000 

YARDIM MİKTARI (TL) 
2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

YARDIM MİKTARI (TL) 
2.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

(; ı •-. 2.000.000.000 

- 1 3 3 -



TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

2005-2006 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 ı 

35 

36 

37 

38 

TİYATRONUN ADI 
Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Ankara Ekin Tiyatrosu Yay. Tic. Ltd. Şti. 

Ankara Sanat Evi (Anse) 

Ankara Sanat Tiyatrosu 

Arama Tiyatrosu 

Bizim Tiyatro 

Çisenti Sanat Reklamcılık Ltd. Şti. 

Çorum Bölge Tiyatrosu 

Değişim Atölyesi Oyuncuları 

Dostlar Filmcilik Ve Tiyatro Ltd. Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Eps Gösteri Sanatları Ltd. Şti. 

Ertan Prodüksiyon Tiyatro Eğitim Org. Ltd.Şti. 

Güzel Sanatlar Oyuncuları Tiyatro Topluluğu 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatro Ltd. Şti. 

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kültür Etk. Org. Ltd. Şti. 

Kenter Sin. Ve Tiy. A.Ş. 

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 

Maya Sahnesi (Bilsak Tiyatro Atölyesi) 

Nokta Tiyatrosu - Abdullah Şahin 

Ortaoyuncular Sanat Gösterileri Ve Yay. A.Ş. 

Oyun Atölyesi 

Oyuncular Tiyatro Grubu 

Pan Tiyatro Sinemacılık Ve Tur. Ltd. Şti. 

Sadri Alışık Tiyatrosu 

Samsun Düşevi Oyuncuları 

Samsun Sanat Tiyatrosu 

Semaver Kumpanya 

Stüdyo Drama Prodüksiyon 

Tiyatro Ayna 

Tiyatro Fora 

Tiyatro İstanbul Sanat Yapım Ltd. Şti. 

Tiyatro Kare 

Tiyatro Kedi / Bizim Stüdyo Ltd. Şti. 

Tiyatro Stüdyosu 

Tuncay Ozinel Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI 

20.000,00-YTL 

65.000,00-YTL 

70.000,00-YTL 

20.000,00-YTL 

60.000.00-YTL 

20.000,00-YTL 

30.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

15.000,00-YTL 

60.000,00-YTL 

55.000,00-YTL 

15.000,00-YTL 

20.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

55.000,00.-YTL 

20.000,00-YTL 

20.000,00-YTL 

70.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

7.500,00-YTL 

30.000,00-YTL 

60.000.00.-YTL 

70.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

50.000,00-YTL 

35.000,00-YTL 

15.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

20.000,00-YTL 

10.000,00-YTL 

35.000,00-YTL 

10.000,00- YTL 

50.000,00-YTL 

50.000,00-YTL 

50.000,00-YTL 

20.000,00-YTL 

35.000,00-YTL 

- 1 3 4 -



TBMM B:43 27 . 12 . 2007 

PROFESYONEL ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TİYATRONUN ADI 

Aks Sincap Çocuk Tiyatrosu 

Atölye Tempo Ltd. Şti. 

Çan Tiyatrosu 

Karınca Çocuk Tiyatrosu 

Manisa Afsem Tiyatrosu 

Masal Gerçek Tiyatrosu 

Nüans Sanatsal Üretim Merkezi 

Tiyatro Akkaş 

Tiyatro Alkış - Okay Şenol 

Tiyatro Mie 

Tiyatro Yeniden 

YARDIM MİKTARI 

I8.000.00.-YTL 

20.000,00,-YTL 

15.000,00,-YTL 

20.000,00-YTL 

13.000,00-YTL 

17.000,00.-YTL 

7.500.00.-YTL 

17.000,00.-YTL 

17.000,00.-YTL 

17.000,00,-YTL 

17.000,00.-YTL 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TİYATRONUN ADI 

Alperen Sanat Evi 

Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu 

Ankara Yeni Umut Sahnesi 

Bursa Sanat Tiyatrosu 

Dünya Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 

Genç Oyuncular Sahnesi 

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 

Hakkari Umut Sanat Tiyatrosu 

İstanbul Dünya Sahnesi 

Lüleburgaz Genç Oyuncular Tiyatro Topluluğu 

Osmancık Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

Özgür Tiyatro 

Sinop Tiyatro Derneği 

Şanlıurfa Kent Tiyatrosu 

Tiyatro Boyalı Kuş - Jale Karabekir 

Tiyatro Kübele 

Tiyatro Özgün Deneme 

Tiyatro Sürmeli (İl Kültür Müdürlüğü) 

Trabzon Sanat Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI 

6.078.00.-YTL 

Ö.OOO.OO.-YTL 

7.091,00.-YTL 

6.078.00.-YTL 

4.052.00.-YTL 

5.06S.00.-YTL 

3.039,00.-YTL 

6.078,00,-YTL 

4.052.00.-YTL 

3.039,00,-YTL 

5.000.00.-YTL 

4.052,00.-YTL 

3.039,00.-YTL 

3.039.00.-YTL 

4.052.00.-YTL 

6.078,00,-YTL 

3.039,00,-YTL 

4.052.00.-YTL 

5.065,00.-YTL 

7.091,00.-YTL 

- 1 3 5 -



TBMM B: 43 27 . 12 . 2007 

AMATÖR ÇOCUK OYUNU TIYATROURI 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TİYATRONUN ADI 

Ankara Deneme Sahnesi 

Ankara Genç Oyuncular Tiyatrosu 

Ankara Komedi Tiyatrosu 

Bartın Sanat Tiyatrosu 

Başkent Sanat Sahnesi 

Eskişehir Arkadaş Çocuk Tiyatrosu 

Merhaba Sanat Tiyatrosu 

Panki Sahne Sanatlan / Tiyatro Tiyatro Çocuk Tiyatrosu 

Sincan Bölge Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI 

3.000,00,-YTL 

2.500.00.-YTL 

2.500,00,-YTL 

2.25O.0O.-YTL 

2.5O0,OO.-YTL 

2.250,00.-YTL 

2.000,00.-YTl 

2.000,00,-YTL 

1.500.00.-YTL 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TİYATRONUN ADI 
Ayhan Leylek 

Çocuk Eğlenceleri Ve Kukla Gösteri Merkezi 

Eşref Seyitoğlu 

Geleneksel Gösteri Sanatları Topluluğu 

Hadi Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Kırmızı Kukla Tiyatrosu 

Kukla Çocuk Tiyatrosu 

Kukla Merkezi 

Mehmet Aziz Baycan 

Mustafa Partal 

Tevfik Dinç 

Yunus Emre Turanlı 

YARDIM MİKTARI 
6.000,00,-YTL 

8.000,00.-YTL 

5.000,00.-YTL 

5.000,00,-YTL 

10.000,00.-YTL 

4.000,00.-YTL 

4.000,00,-YTL 

4.000,00.-YTL 

5.000,00,-YTL 

4.000.00.-YTL 

4.000.00.-YTL 

4.000,00.-YTL 

- 1 3 6 -



TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

2006-2007 SANAT SEZONU 

PROFESYONEL TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

TİYATRONUN ADI 
Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 

Altıdan Sonra Yapım Reklam Film Yayın Ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 

Ankara Ekin Tiyatrosu Yay. Tic. Ltd. Şti. 

Ankara Sanat Evi (Anse) 

Ankara Sanat Tiyatrosu 

Bizim Tiyatro - Zafer Diper 

Değişim Atölyesi Oyuncuları - Hüseyin Tanay 

Dostlar Filmcilik Ve Tiyatro Ltd. Şti. 

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 

Eps Gösteri Sanatları Ltd. Şti 

Ertan Prodüksiyon Tiyatro Eğitim Org. Ltd.Şti. 

Gelenbe Tiyatro Sin. Rad. Prog. Yap. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. 

Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatro İşi. Ltd. Şti. 

Güzel Sanatlar Oyuncuları Tiy. Topl. - Murat Karamanoğlu 

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatro Ltd. Şti. 

Hamle Tiyatrosu 

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu 

Kartal Sanat Tiyatrosu Ve Kültür Etk. Org. Ltd. Şti. 

Kenter Sinemacılık Ve Tiyatroculuk A.Ş. 

Müjdat Gezen Tiyatrosu 

Nokta Tiyatrosu 

Ortaoyuncular Sanat Gösterileri Ve Yayıncılık A.Ş. 

Oyun Atölyesi 

Oyuncular Tiyatro Grubu 

Sadri Alışık Tiyatrosu - Çolpan İlhan 

Samsun Düşevi Oyuncuları 
Samsun Sanat Tiyatrosu -
Yaşar Gündem 
Tiyatro Ayna - Dilek Türker 

Tiyatro Birikim - Ertan Özak 

Tiyatro Boyalı Kuş 

Tiyatro İstanbul Sanat Yapım Ltd. Şti. 

Tiyatro Kare - Kare Tiyatro Sinema Ve Tan. Ltd. Şti. 

Tiyatro Kedi / Bizim Stüdyo Ltd. Şti. 

Tiyatro Ti - Ti Gösteri Hizmetleri Ve Tic. Ltd. Şti. 

Tuncay Özinel Tiyatrosu 

YARDIM MİKTARI 
22.000,00,-YTL 

92.000,00,-YTL 

20.000.00.-YTL 

92.000,00.-YTL 

22.000.00.-YTL 

90.000,00.-YTL 

42.000,00,-YTL 

17.000,00.-YTL 

40.000,00.-YTL 

40.000,00..YTL 

27.000.00.-YTL 

22.000,00.-YTL 

20.000.00.-YTL 

50.000,00.-YTL 

17.000,00.-YTL 

52.000,00.-YTL 

22.000,00.-YTL 

I5.000,00.-YTL 

32.000.00.-YTL 

90.000,00.-YTL 

82.000,00,-YTL 

52.000,00,-YTL 

92.000.00.-YTL 

85.000,00.-YTL 

I7.000,00.-YTL 

42.000.00.-YTL 

17.000,00,-YTL 

22.000,00.-YTL 

50.000.00.-YTL 

17.000,00.-YTL 

20.000.00.-YTL 

60.000,00.-YTL 

45.000,00,-YTL 

50.000.00.-YTL 

17.000.00.-YTL 

55.000,00.-YTL 

- 1 3 7 -



TBMM B: 43 27 .12 . 2007 

PROFESYONEL ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

TİYATRONUN ADI 

Aks Sincap Çocuk Tiyatrosu 

Anaç Ajans - Ümit Anaç 

Çan Tiyatrosu - Sabahat Kızıldağ 

idil Abla Çocuk Tiyatrosu -
İdil Oğuzoğlu (Yazgan) 
Karınca Çocuk Tiyatrosu -
Kutlay Akbal 

Manisa Afsem Tiyatrosu 

Masal Gerçek Tiyatrosu -
Reha Bilgen 

Nüans Sanatsal Üretim Merkezi 

Sarıyer Sanat Tiyatrosu - Sebahattin Mutluer 

Tiyatro Akkaş - Akkaş Tiyatroculuk Sinemacılık Tic. Ltd. Şti. 

Tiyatro Alkış - Okay Şenol 

Tiyatro Mie - Salim Dortcan 

Tiyatro Yeniden -
Dersu Yavuz Altun 
Van Bölge Tiyatrosu -
Nedim Salman 

YARDIM MİKTARI 

20.000,00,-YTL 

10.000,00.-YTL 

20.000,00.-YTL 

6.000,00,-YTL 

22.000,00,-YTL 

15.000,00,-YTL 

22.000,00.-YTL 

10.000,00.-YTL 

10.000,00.-YTL 

20.000,00.-YTL 

20.000.00.-YTL 

20.000.00.-YTL 

20.000,00.-YTL 

11.000,00,-YTL 

AMATÖR TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

TİYATRONUN ADI 

Ankara Deneme Sahnesi 

Anadolu Sanat Tiyatrosu 

Ankara Ortaoyuncular Tiyatrosu - Ünal Çeken 

Bulancak Sanat Tiyatrosu 

Bursa Sanat Tiyatrosu -
Ahmet Turunç 

Çukurova Kültür Merkezi 

Erzurum Şehir Tiyatrosu 

Genç Oyuncular Sahnesi -
Selim Kalıç 

Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 

Özgür Sahne - Turgay Ön 

Sinop Sanat Tiyatrosu Demeği 

Şanlıurfa Kent Tiyatrosu -
M. Güven Cengiz 

Tiyatro Artı - Ufuk Tan Altunkaya 

Trabzon Sanat Tiyatrosu -
Necati Zengin 

Umudum Tiyatro - Metin Zakoğlu 

YARDIM MİKTARI 

9.000,00,-YTL 

7.500.00.-YTL 

7.500.00.-YTL 

7.500,00.-YTL 

9.000,00.-YTL 

7.500,00.-YTL 

7.500,00.-YTL 

7.500.00.-YTL 

9.000,00.-YTL 

7.500,00,-YTL 

7.500.00.-YTL 

9.000,00.-YTL 

5.000.00.-YTL 

13.000,00,-YTL 

9.000.00.-YTL 

- 1 3 8 -



TBMM B: 43 27.12 . 2007 

AMATÖR ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI 

SN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TİYATRONUN ADI 
Abt Çocuk Tiyatrosu -
Bilge Can Göker 

Bülent Ünsür 

Gelişim Tiyatro - Ozan Kılıncer 

Panki Sah. San. Tiyatro Tiyatro Çocuk' Çocuk Tiy.- Tufan Ünlü 

Serap Gültekin Tiyatrosu 

Van Şehir Tiyatrosu -
Bülent Öner 

YARDIM MİKTARI 

4.000,00.-YTL 

4.000.00.-YTL 

4.000.00.-YTL 

4.00O.0O.-YTL 

4.000.00.-YTL 

4.000,00,-YTL 

GELENEKSEL TİYATROLAR 

SN 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

TİYATRONUN ADI 

Aliş Mübarek 

Ayhan Leylek 

Cenk Yılmaz 

Çocuk Eğlenceleri Ve Kukla Gösteri Merkezi 

Eşref Seyitoğlu 

Hakan Arısoy Kukla Tiyatrosu 

Kukla Merkezi • 
Alp Arısoy 
Mustafa Partal 

Samsun Gölge Tiyatrosu -
Cemal Dönmez 

Tevfik Dinç 

Tolga Ersan 

Uçan Eller Kukla Evi -
Ertan Bayer 

Yaşar Uraslı 

Yunus Emre Turanlı 

YARDIM MİKTARI 

3.500,0O.-YTL 

8.000.00.-YTL 

8.000,00,-YTL 

3.000,00,-YTL 

8.000,00.-YTL 

7.000,00.-YTL 

2.500,00,-YTL 

7.500.00.-YTL 

3.500.00.-YTL 

8.000.00.-YTL 

8.Û00,0O.-YTL 

2.500.00.-YTL 

3.000,00.-YTL 

7.500.00.-YTL 
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EK: 2 

2000-2001 Sanat Sezonu 

Fikret Nesip ÜÇCAN 
Kemal Fahir GENÇ 
Yaşar DORUK 
Rahmi DİLLİGİL 
Refik ERDURAN 
Göksel KORTAY 
Recep BÎLGİNER 

2000-2006 YILLARI ARASINDA 
DEĞERLENDİRME KURULU LİSTESİ 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. V. 
Güzel Sanatlar Genel Müdür V. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdür V. 
Uluslararası Tiyatro Enstütisü Bşk.-Oyun Yazarı 
Tiyatro Oyunculan Derneği Bşk.-Sanatcı 
TV. Ve Tiyatro Yazarlan Der. Bşk.-Oyun Yazan 

2001-2002 Sanat Sezonu 

Fikret Nesip ÜÇCAN 
Kemal Fahir GENÇ 
Yaşar DORUK 
Faruk GÜNUĞUR 
Refik ERDURAN 
Göksel KORTAY 
Recep BÎLGİNER 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. 
Güzel Sanatlar Genel Müdür V. 
Devlet Tiyatrolan Genel Müdür V. 
Uluslararası Tiyatro Enstütisü Bşk.-Oyun Yazan 
Tiyatro Oyunculan Derneği Bşk.-Sanatçı 
TV. Ve Tiyatro Yazarlan Der. Bşk.-Oyun Yazan 

2002-2003 Sanat Sezonu 

Fikret Nesip ÜÇCAN 
Dr. O. Niyazi ÇAKMAK 
Yaşar DORUK 
Lemi BİLGİN 
Refik ERDURAN 
Göksel KORTAY 
Hadi ÇAMAN 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. 
Güzel Sanatlar Genel Müdürü 
Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü 
Uluslararası Tiyatro Enstütisü Bşk.-Oyun Yazan 
Tiyatro Oyuncuları Derneği Bşk.-Sanatçı 
Özel Tiyatro Derneği Bşk. 

2003-2004 Sanat Sezonu 

l.Kurul (Oyun Yardımı) 

İsmail KÖKBULUT Müsteşar V. 
Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK Güzel Sanatlar Genel Müdür V. 
Mustafa Nuri GÜLER Devlet Tiyatrolan Genel Müdür V. 
Hadi ÇAMAN Özel Tiyatro Derneği Bşk. 
KubilayTUNÇER Oyun Yazarı 
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2.Kurul (Salon Yardımı) 

Prof. Dr. Mustafa İSEN Müsteşar 
İsmail KÖKBULUT Müsteşar Yrd.V. 
Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK Güzel Sanatlar Genel Müdür V. 
Lemi BİLGİN Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
Hadi ÇAMAN Özel Tiyatro Demeği Bşk. 
Kubilay TUNÇER Oyun Yazan 
Dinçer SÜMER Oyun Yazarı 

2004-2005 Sanat Sezonu 

Prof. Dr. Mustafa İSEN 
Doç. Dr. Ali ALP 
Bayram Bilge TOKEL 
Lemi BİLGİN 
Refik ERDURAN 
Ali POYRAZOĞLU 
Dinçer SÜMER 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. 
Güzel Sanatlar Genel Müdürü 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
Oyun Yazan 
Sanatçı 
Oyun Yazan 

2005-2006 Sanat Sezonu 

Prof. Dr. Mustafa İSEN 
Zeynel KOÇ 
Bayram Bilge TOKEL 
Mine ACAR 
Ali POYRAZOĞLU 
Enis FOSFOROĞLU 
Turgay NAR 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. 
Güzel Sanatlar Genel Müdürü 
Devlet Tiyatroları Genel Müdür V. 
Sanatçı 
Sanatçı 
Oyun Yazan 

2006-2007 Sanat Sezonu 

Prof. Dr. Mustafa BÜYÜK 
Hikmet KAÇDIOĞLU 
Mustafa ATALAR 
Mine ACAR 
Ali POYRAZOĞLU 
Refik ERDURAN 
Turgay NAR 

Müsteşar V. 
Müsteşar Yrd. V. 
Güzel Sanatlar Genel Müdür V. 
Devlet Tiyatrolan Genel Müdür V. 
Sanatçı 
Oyun Yazan 
Oyun Yazan 
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10- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Antalya 'da turizmin yaygınlaştırılmasına ilişkin soru
su ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/1003) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz eder 

Tgyfof SUNEf 
ı Antalya Milletvekili 

Turizm sektöründeki en büyük sıkıntılardan biri, turizmi 12 aya 
yayamamaktır. Turizmi sürekli kılabilmek için mutlaka 12 aya yayılması gereklidir. 
Bunun için kış turizminin üzerinde çok ciddi olarak durulmalıdır. Ekolojik tarım ve 
dağ turizmine önem verilmelidir. Akseki ve çevresi Göktepe Yaylasını da içine 
alacak şekilde turizm bölgesi ilan edilmelidir. Aslında 12 aylık turizm için Avrupa 
pazarı süreklilik arz etmektedir. Ama bunu 12 aya yaymak için sadece tanıtım ve 
pazarlama yetmez, bunun yanında elimizde olan ürünü de geliştirmeliyiz. "Yerel 
potansiyelin" de turizme katkısı desteklenmeli, bunun için özel çalışmalar 
yapılmalıdır. Deniz, güneş ve kumun yanı sıra kültür turları, kar, kış, dağcılık, 
doğa turları, kuş gözlemciliği, bitki, hayvan çeşitliliğini izleme gibi özel uzmanlık 
turları ile ülkemiz turizm işletmelerinin yılın dört mevsimi karlı bir biçimde 
çalışmaları sağlanabilir. 

S O R U 1 : Turizmi 12 aya yayabilmek için bakanlığınızca ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

S O R U 2 : Turizmin başkenti olan Antalya'da mevcut "turizm bölgeleri" dışında, 
hangi yöreleri "turizm bölgesi" ilan etmeyi düşünüyorsunuz? Eğer varsa bu 
yöreler nerelerdir? 

S O R U 3 : Akseki ve çevresinde kültür ve dağ turizmini, Göktepe Yaylası'nda 
kayak merkezi yapmaya müsait alan bulunduğu için kış turizmini geliştirmek için 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu bölgeyi de "turizm bölgesi" içine alacak 
mısınız? 

S O R U 4 : Yerel potansiyelin de turizme katkısını desteklemek için herhangi bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

ı T .C. 
I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610-3-/5~^g-^ 2-Sf4'2JZ001 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve İCararlar Dairesi Başkanlığının 06/12/2007 tarihli ve 
1980 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNER'in 7/1003 F.sas No' lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Ertuğrul GÜNAY 
Cevap Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER'İN 7/1003 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Turizmi 12 aya yayabilmek için bakanlığınızca ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAP 1 : Türkiye Turizm Stratejisi -2023 ve Eylem Planı (2007-2013) çalışması 
28/02/2007 tarihli ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanmış olup 
02/03/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu çalışmanın temel yaklaşımı turizmi çeşitlendirmek, tüm yıla ve yurda yaymaktır. Bu 
kapsamda alternatif turizmin geliştirilmesi de Türkiye Turizm Stratejismde ayrıntılı olarak ele 
alınmaktadır. Bu çerçevede, yeni geliştirilmesi planlanan varış noktalarında konaklama kapasitesi 
geliştirilecek ve ulaşımın niteliği iyileştirilerek vanş noktaları arasındaki seyahat olanaklarının 
geliştirilmesini hedefleyen çalışmalar yapılacaktır. 

Türkiye'deki iç turizm payının ve gelirinin artırılabilmesi için farklı turistik ürün, tesis ve 
program alternatiflerinin oluşturulması ve ülke turistik değerlerinin tanıtılması sağlanacaktır. 

Türkiye'de seyahat alışkanlığı olmayan vatandaşların da tercihlerine uygun turistik 
ürünlerin pazara sunulması ve bunların tanıtılması ile seyahat alışkanlığının yaygınlaşması 
sağlanacaktır. 

Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yurda yayılması ana politikası çerçevesinde kültür 
turizmine önem verilecek ve marka kentlerin oluşturulmasına çalışılacaktır. 

Orta ve düşük gelir gruplarındaki yerli turistlerin tatil ihtiyaçlarını karşılamaları için turizm 
tesislerinin uygun kontenjan ve fiyat ayarlamaları yapmaları sağlanacaktır. 

İç turizm pazannda alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel düzeyde 
kapasite artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve bu değerlerin tanıtım ve pazarlaması 
yapılacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm potansiyeli yüksek ve turizmin çeşitlendirilmesinin 
amaçlandığı alanlarda yerel yönetimlerle işbirliği, fınansal destek vb. uygulamalar ile altyapıdaki 
eksikliklerin karşılanması için etkin bir çalışma sağlayacaktır. Bu doğrultuda, yeni geliştirilmesi 
hedeflenen vanş noktalarında, şehir ve kültür turizminin geliştirileceği, kıyı gerisinde kalan 
mevcut turizm alanlarında altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi 
kapsamındaki alanlarda altyapı gelişimine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği için 
düzenlemeler gerçekleştirecek ve gerektiğinde yönlendirme sağlanacaktır. 
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SORU 2 : Turizmin başkenti olan Antalya'da mevcut turizm bölgeleri dışında, hangi 
yörelerde "turizm merkezi" ilan etmeyi düşünüyorsunuz? Eğer varsa bu yöreler nerelerdedir? 

CEVAP 2 : Antalya'da turizm potansiyeli yüksek düzeyde bulunan bölgeler 
Bakanlığımızca Turizmi Teşvik Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Turizm Merkezi ve 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmektedir. Halen Antalya'da 25 adet 
Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilen turizm merkezi bulunmaktadır. Bu turizm merkezlerinden 
ikisi kış, biri kongre, ikisi turizm kenti kalan 20 si ise kıyı turizmi çerçevesinde ilan edilmiştir. 

1- Antalya Kaleiçi Turizm Merkezi 
2- Antalya Konyaaltı Turizm Merkezi 
3- Antalya Serik Çolaklı Turizm Merkezi 
4- Antalya Serik Manavgat Kıyı Kesimi Turizm Merkezi 
5- Antalya Gazipaşa Turizm Merkezi 
6- Antalya Alanya Batısı Turizm Merkezi 
7- Antalya Kaş Kalkan Kıyı Bandı Turizm Alanı 
8- Güney Antalya Turizm Alanı 
9- Antalya Arapsuyu Turizm Merkezi 
10- Antalya Side Turizm Alanı 
11- Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi 
12- Antalya Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi 
13- Antalya Belek Turizm Merkezi 
14- Antalya İbradı Maşata Yaylası Turizm Merkezi 
15- Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
16- Antalya Alanya Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi 
17- Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi 
18- Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi 
19- Antalya Side II No'lu Turizm Merkezi 
20- Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
21 - Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
22- Antalya Merkez Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
23- Antalya Alanya Cenger Turizm Merkezi 
24- Antalya Alanya Akseki Turizm Merkezi 
25- Antalya Boğaçay Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Merkezi 

Antalya'nın il düzeyinde hazırlanmış bir master planı bulunmamakla birlikte 
Bakanlığımızca hazırlanan ve 28/02/2007 tarihli Yüksek Planlama Kurulu karan ile onaylanan 
Türkiye Turizm Stratejisi -2023 Belgesinde Antalya özel olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede, 
Antalya şehir turizmi geliştirilecek dört il arasında sayılmış ve Antalya'ya yeni bir kruvaziyer 
liman ve Kaş ilçesine de bir turizm kenti önerilmiştir. Aynca turizmi çeşitlendirmek adına 
Antalya'nın batısı ve doğusunda iç kesimlerde iki eko-turizm gelişim bölgesi önerilmiştir. 
Mevcut turizm alanlannın rehabilitasyonu ve buralarda yapılması gerekenlerde ayn bir strateji 
olarak sözkonusu belgede ele alınmıştır. Bu belgeye Bakanlığımız internet sayfası üzerinden 
ulaşmak mümkündür. 

Ülkemizde turizm çeşitliliğini sağlamak üzere önümüzdeki dönemde geliştirilmesi 
düşünülen bölgeler aşağıda özetlenmiştir: 
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Turizm Gelişim Koridorları: 

1. Zeytin Koridoru : Güney Marmara: Bursa, Çanakkale ve Balıkesir 
2. Kış Koridoru: Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan 
3. İnanç Koridoru: Mersin, Hatay, G. Antep, Ş.Urfa, Mardin 
4. İpek Yolu Koridoru: Ayaş-Sapanca Hattı 
5. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru: Şile ve Sinop kıyı hattı 
6. Yayla Koridoru: Samsun-Hopa hattı 
7. Trakya Kültür Koridoru: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 

Turizm Gelişim Bölgeleri: 

1. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi: Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon 
2. Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi: Çanakkale ve Balıkesir 
3. Afrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi: Denizli ve Balıkesir 
4. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi: Bursa ve Bilecik 
5. Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi: Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir 
6. Göller Bölgesi Turizm Gelişim Bölgesi: İsparta, Burdur ve Antalya 
7. Hitit Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi: Çorum ve Yozgat 
8. Urartu Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi: Bitlis ve Van 
9. GAP Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, G.Antep, Kilis, 

Mardin, Siirt, Ş.Urfa, Şırnak 

Turizm Kentleri: 

1. Kaş - Finike Turizm Kenti 
2. Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti 
3. Saros Körfezi Turizm Kenti 
4. Erdek Yarımadası Marmara Adaları TK 
5. Samandağ Turizm Kenti 
6. Kilyos Turizm Kenti 
7. İğneada - Kıyıköy Eko-Turizm Kenti 
8. Datça Eko-Turizm Kenti 
9. Maçka Turizm Kenti 
10. Kahta Turizm Kenti 

Şehir Turizmi Geliştirilecek Marka Kentler: 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya 

Kültür Turizmi Geliştirilecek Marka Kentler: 

Amasya, Bursa, Edirne, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Sivas, Mardin, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kars 
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SORU 3: Akseki ve çevresinde kültür ve dağ turizmini, Göktepe Yaylasfnda kayak 
merkezi yapmaya müsait alan bulunduğu için kış turizmini geliştirmek için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? Bu bölgeyi de "turizm bölgesi" içine alacak mısınız? 

CEVAP 3 : Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm 
potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı 
gelişimi sağlamak amacıyla 17/06/2005 tarihli ve 2005/9280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 
01/09/2005 tarihli ve 25923 sayılı Resmi Gazete yayımı ile Antalya Alanya Akseki Turizm 
Merkezi ilan edilmiştir. 

Göktepe Yaylası mevkii anılan turizm merkezi sınırları içerisinde yer almamaktadır. 
Akseki Turizm Merkezi içinde onaylı herhangi bir ölçekte imar planı bulunmamakta olup, anılan 
turizm merkezinin planlanmasına yönelik veri teşkil edecek mülkiyete ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. Antalya Valiliği'nin 12/04/2006 tarihli ve 2866 sayılı yazısında ise, Akseki 
Turizm Merkezinin Pembeli Köyü sınırlan içinde kaldığı ve söz konusu köyün Orman 
Kadastrosunun başlatılmasına yönelik çalışmaların 21. No'lu Orman Kadastro Komisyon 
Başkanlığı tarafından devam edildiği belirtilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Antalya İli mera komisyonunca "Antalya Alanya Akseki Turizm Merkezi" 
içerisinde kalan mera vasfına haiz alanların tahsis amacı değişikliği talebimizin uygun 
olmadığına karar verildiği Antalya Valiliği Tarım İl Müdürlüğünün 08/11/2007 tarihli ve 4421 -
16498 sayılı yazısı ile belirtilmiştir. 

SORU 4 : Yerel potansiyelin de turizme katkısını desteklemek için herhangi bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4 : Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 
(2007-2013) çalışması 28/02/2007 tarihli ve 2007/4 sayılı karan ile Yüksek Planlama Kurulunca 
kabul edilmiş ve 02/03/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu çalışma 
kapsamında İl bazında turizm gelişiminin sağlanması amacıyla illerde yer alan tüm paydaşları 
temsil edebilecek turizm konseylerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede il ve yerel 
düzeyde sekretarya görevi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından üstlenilecektir. 

fi Turizm Konseyleri: 

Ulusal Turizm Konseyine ilde yer alan tüm paydaşları temsil edebilecek şekilde görüş, 
talep ve önerileri sunmak İl Turizm Konseylerinin öncelikli görevleri arasında olacaktır. Ayrıca 
bu Konseyler, Ulusal Turizm Konseyinin aldığı kararların daha sağlam, tutarlı ve katılımcı 
olmasına katkıda bulunacaktır. İl Konseylerinin üyeleri Ulusal Turizm Konseyi üyelerini 
oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Gerekli görüldüğü hallerde, 
bilgisine başvurulması amacıyla, üye olarak Konseyde yer almayan kişi ve/veya 
kurum/kuruluşların görüş ve tavsiyelerine başvurulması amacıyla yeni/geçici üyeler eklenecektir. 

İl Turizm Konseyleri, işletmelere hizmet sağlanması ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesinde anahtar rol oynayacaklardır. Kamu, özel sektör tarafından finansal ve danışmanlık 
anlamında yardım alacaklar ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra işletmeler arasında ve 
işletmeler arasında işbirliğini sağlayan birim olarak görev yapacaklardır. 
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Temel olarak Konseyler; 

Yerel talep, beklenti ve ihtiyaçların araştırılarak Ulusal Turizm Konseyine sunulması, 

Üyeler arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, 

ti bazında turizm potansiyelinin en üst seviyede kullanılabilmesine yönelik çalışmalar 
yaparak politikaların belirlenmesi, 

Örgüt üyelerinin eğitiminin sağlanması ve işgücü kalitesinin arttırılması amacıyla 
çalışmalar yapılması, 

Üyeler arasında etkin ağların kurulması, 

Noktasal Turizm Konseylerinin talepleri sonucu küçük işletmelere teknik yardımı 
koordine etmek veya teknik yardım alınabilecek kişi ya da kurum/kuruluşlarla iletişime geçilerek 
yerelin faydalanmasının sağlanılması ve bunun noktalar arası koordineli şekilde yapılmasının 
sağlanması, 

Diğer bölgesel ve yerel turizm örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak bir bütün olarak 
'Türkiye markası" yaratılması çalışmalarının desteklenmesi, 

görevlerini yerine getirecektir. 
//.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, panelvan tipi araç sahiplerine verilen geriye dönük 

vergi cezasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1006) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 22.11.2007 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Gelir İdaresi Başkanlığınızın 2007/1 sayılı Motorlu Taşıtlar hakkındaki İç 
Genelgesiyle Panelvan tipi araç sahiplerine 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere geriye dönük vergi cezası çıkarılmıştır. Söz konusu Başkanlığınız 
mükelleflerin daha önceden doğru beyanda bulunmayıp, panelvan tipi araçlarını 
kamyonet olarak beyan ettiklerini bu nedenle geriye dönük vergi cezası 
uygulamasının yapıldığını belirtmektedir. Ancak bilinen şudur ki kişiler Motorlu 
Taşıt Vergisini ruhsatlarında yazılı olan araç tipine göre öderler. Bu durumda 
yanlış beyanda bulunulması da imkânsız hale gelir. • 

Bu bağlamda; 
1-Geriye dönük çıkarılan bu vergi cezasının dayanağı hangi Kanun Maddesidir? 

2-Mükellef bu zamana kadar Motorlu Taşıtlar Kanunu'nda belirtilen miktarda 
vergiyi ödemesine rağmen neden mağdur duruma düşürülüp, cezalandırılıyor? 

3-İç Genelgede belirtilen vergilendirmenin nasıl uygulanacağı konusundaki 
tereddütler sonucunda oluşan eksik vergilendirmenin cezası neden Mükellefe 
yükleniyor? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-669 ? 7 12 20Û7 İ İ 4 7 1 0 
KONU : .' 

I TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
1980 sayılı yazısı. ^ 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN'un tarafıma tevcih ettiği 7/1006 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde 
01.01.2004 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 5035 sayılı Kanun ile değişiklik yapılarak; 

"Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan 
camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, 
insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır. 

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için 
imal edilmiş motorlu araçtır. " 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise; 

"Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi 
tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl 
içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik 
olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında 
yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son allı ayında yapılmış ise takip eden 
takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır. 

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen 
günde tebliğ edilmiş sayılır. 

Maliye Bakanlığı taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, 
motorlu taşıtlar vergisinin tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit 
etmeye yetkilidir. 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. 
Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin 
artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir. 

hükümleri yer almaktadır. 
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Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi'nde ve/veya Motorlu Araç Trafik 
Belgesi'nde çift kabin (4X2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma 
kapasiteli taşıtların insan ve yük taşımak için imal edilmiş olmaları nedeniyle 01.01.2004 
tarihinden itibaren 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesindeki panel van 
cinsi taşıtlar için belirlenen tutardan motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaları gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun'un 51 inci maddesinde "Amme alacağının ödeme 
müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 
oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük 
olarak hesap edilir." hükmü ile süresinde ödenmeyen amme alacaklarının vadesinin bitim 
tarihinden itibaren hesaplanan gecikme zammı ceza mahiyetinde olmayıp amme alacağının 
süresinde Hazineye intikal ettirilmemesinin maliyetidir. 

Bu itibarla, 2007/1 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi, çift kabin 
taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili uygulamadaki tereddütlerin ortadan kaldırılarak 
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayınlanmış olup, söz konusu İç Genelge ile 
Genelge kapsamındaki taşıtlar için yeni bir vergilendirme esası getirilmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ - - ' " ^ ^ > ^ > 

ICemal UNAKITAN 
^/ Maliye Bakanı 

12.- istanbul Milletvekili Hasan Macit 'in, Tekelin alkollü içkiler bölümünün satışına ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1008) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorularıma Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 26.11.2007 

X 
ACİT 

DSP İstanbul Milletvekili 
TEKEL'in alkolü içkiler bölümünün, 292 milyon ABD dolar bedelle MEY Alkollü 

İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş 'ye % 50 si peşin bakiye tutarın ise 2 yılda eşit taksitlerle 2004 
yılında satıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; 

1-Özeleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.12.2003 tarih ve 2003/85 sayılı kararına istinaden 
27.2.2004 tarihinde yapılan "Hisse Satış Sözleşmesi" ile özelleştirilen Alkollü İçkiler Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.' nin ihale sürecindeki işlemlere ilişkin Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu'nun "Özel İnceleme Raporu"nda belirtildiği üzere, sürece ilişkin "hususların Maliye 
Bakanlığı'nca incelenmesi gerekmektedir" denilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından gerekli 
inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise inceleme raporunun bir suretini tarafıma gönderebilir 
misiniz? 

2- Bakanlığınızda MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin bir ABD firmasına satıldığına 
ilişkin bilgi ve belge "gerçekten!" yok mudur? 

3- TEKEL'e bağı Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin özelleştirilmesinde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı ve MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmış bir 
sözleşme var mıdır? Varsa bir suretini tarafıma gönderebilir misiniz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 0 4 2 5 
SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Hasan MACİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/1008 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

SORU I- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.12.2003 tarih ve 2003/85 sayılı kararına 
istinaden 27,2.2004 tarihinde yapılan "Hisse Satış Sözleşmesi" ile özelleştirilen Alkollü 
İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihale sürecindeki işlemlere ilişkin Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun "Özel İnceleme Raporu"nda belirtildiği üzere, sürece 
ilişkin "hususların Maliye Bakanlığı'nca incelenmesi gerekmektedir" denilmektedir. 
Maliye Bakanlığı tarafından gerekli inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise inceleme 
raporunun bir suretini tarafıma gönderebilir misiniz? 

CEVAP 1- Yüksek Denetleme Kurulu'nun inceleme raporunda yapılan tespitler 
çerçevesinde, TEKEL'in (varsa) zararını belirlemek amacıyla, Yüksek Denetleme Kurulu 
ve Devlet Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından iki ayrı 
inceleme yapılmıştır. Hesap uzmanlarınca hazırlanan her iki raporda da kamu zararı 
oluşmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu raporlar dava sürecinde yasal mercilere 
verilmiştir. 

SORU 2- Bakanlığınızda MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic A.Ş.'nin bir ABD 
firmasına satıldığına ilişkin bilgi ve belge "gerçekteni"yok mudur? 

CEVAP 2- Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin %100 oranındaki hissesi 
27.02.2004 tarihinde imzalanan sözleşme ile "Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye 
satılmıştır. "Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş."nin ticari unvanı 04.10.2004 tarihinde 
"Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir. 

Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İdaremize gönderilen 14.07.2006 tarihli yazı 
ve eki belgelerden, Şirketin % 86 oranındaki hissesinin TGP (Luxemburg) Martini S.a.r.l. 
isimli şirkete ait olduğu, İstanbul Ticaret Siciü'nde kayıtlı olan Martini Pazarlama ve 
Ticaret A.Ş.'nin ticaret unvanının 31.05.2006 tarihinde "Mey İçecek Sanayii ve Ticaret 
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A.Ş. olarak değiştirildiği, dolayısıyla TEKEL hisselerini devralan "Mey İçki Sanayi ve 
Ticaret A.Ş."nin ortaklık yapısının değiştiği, "Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret 
A.Ş."nin 324.000.000 YTL sermayesinin %99,99'z. karşılık gelen kısmının ise halen 
"Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait olduğu öğrenilmiştir. 

SORU 3- TEKEL'e bağlı Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
arasında imzalanmış bir sözleşme var mıdır? Varsa bir suretini tarafıma gönderebilir 
misiniz? 

CEVAP 3- Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin olarak 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TEKEL ve MEY İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, 
27.02.2004 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır, özelleştirme uygulamaları 
çerçevesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile alıcılar arasında imzalanan, tarafların 
karşılıklı hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini düzenleyen ve özel hukuk hükümlerine 
göre sonuç doğuran satış sözleşmeleri, yasal süreç içerisinde ilgili mahkemelere 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

temal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

13.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, hediye tabancalara ve ilgili soru önergesine ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

N k 
Nesrin Baytbk 
Ankara Milletvekili 

Yazılı soru önergesi Anayasanın 98. Maddesinde milletvekillerinin bilgi edinme 

yollarından biri olarak tarif edilmiş ve TBMM İçtüzüğünün 96-100. maddelerinde de 

sorulara ilişkin hükümlere ver verilmiştir. TBMM Başkanlığı 7/3 Esas Numaralı yazılı 

- 1 5 1 -



TBMM B: 43 27 . 12 . 2007 

soru önergemi İçtüzüğün 96 ve 97. maddelerine uygun bularak işleme koymuştur. 

TBMM İçtüzüğünün 99. maddesinde yazılı sorunun yanıtlanmasına ilişkin süreler 

düzenlenmiştir. 7/3 Esas Numaralı önergem İçtüzükte öngörülen sürede 

yanıtlanmadığı gibi, yanıt yazısında da önergemde yer alan soruların yanıtlarının Milli 

Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğince 9 Ağustos 2007 tarihinde yapılan basın 

açıklaması metninde bulunduğu iddia edilerek, bir yanıt verilmesinden kaçınılmıştır. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığının VVeb Sitesinde "Basın Açıklamaları" başlıklı 

bölümde bu konuda Sayın Bakanın yaptığı bir açıklamaya rastlanılmamıştır. Sayın 

Bakan yanıtta belirtildiği gibi bu konuda bir basın açıklaması yaptı ise, bu 

açıklamanın içeriğinin ne şekilde basına yansıdığının da metnin tamamı görülmediği 

için bilinmesi olanaklı değildir. Sayın Bakanın önergeyi yanıtlama şekli, 

milletvekillerinin Anayasanın 98. maddesi uyarınca bilgi edinme hakkının ihlali ve 

soru müessesesini küçümseyen çok yanlış bir anlayışın tezahürü olarak 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda; 

1. 7/3 Esas Numaralı soru önergemin yanıtlanması yerine, basın açıklamasına 

atıfta bulunulmasının gerekçeleri nedir? 

2. Soru önergesi hemen yanıtlanabilecek bilgileri içeriyor ise, neden İçtüzükte 

belirtilen süreler içerisinde yanıtlanmamıştır? 

3. Tabancaların bedelini kendiniz ödediniz ise, ödemeye ilişkin faturanın 

numarası ve tarihi nedir? Firma yetkilileri tarafınıza ne tutarda bir indirim 

yapmıştır? 

4. Bakanlık yaptığınız dönemde Bakanlığınızın temsil gideri kaleminden, kimlere 

hediye alınmıştır? Bunlara yapılan ödemenin hediyeler itibariyle tutarı nedir? 
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TASNİF DIŞI T.C. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2007/7032-ED. C l l ^ l v ) ( ^ Aralık 2007 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 06 Aralık 2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1027-
2088/4756 sayılı "Soru önergesi" konulu yazısı. 

Ankara Milletvekili Nesrin BAYTOK tarafından verilen 7/1027 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

A/LVecdi GÖNÜL ' ' 
—MHlî Savunma Bakanı 

EKİ 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

ANKARA MİLLETVEKİLİ NESRİN BAYTOK TARAFINDAN VERİLEN 

7/1027 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1 ve 2. Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğince, 09 Ağustos 2007 tarihinde yapılan basın 
açıklamasında yer alan hususlar soru önergenizdeki konulara tüm yönleriyle açıklık getirdiğinden, 
anılan açıklamaya atıfta bulunulmuş, önergeniz makul süre içerisinde yanıtlanmıştır. 

3. Silahların faturaları ve ruhsatları, Emniyet Genel Müdürlüğü Ruhsatlar Dairesinde bulunan, her 
silaha ait dosyada mevcut olup, dosyalar her türlü denetime açıktır. Bütçe Kesin Hesap Cetvelinde 
Milletvekili olarak yapacağınız inceleme sonucu, silah faturalarının, sarf belgeleri meyanmda hiçbir 
harcama kaleminde yer almadığının görülmesi mümkündür. 

4. Resmî davetlim olarak Türkiye'ye gelen Yabancı Devlet Erkanına ve Yabancı Heyet 
Mensuplarına, ayrıca yaptığım resmî yurtdışı gezilerinde ziyaret ettiğim Yabancı Devlet Erkanına 
ve Yabancı Heyet Mensuplarına, mütekabiliyet esaslarına göre, Türk kültürünü, örf ve adetlerini 
yansıtan, yerli mallarını tanıtıcı mahiyette mutad hediyeler (şilt, tabak, kalem takımı, vazo, cam 
eşya vs.) takdim edilmektedir. Bu hediyelerin neler olduğu ve kimlere takdim edildiği, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne arz edilen Bütçe Kesin Hesap Cetvelinin eklerinin incelenmesinden 
öğrenilebilir. 

Konu hakkında yapılan basın açıklaması EK'tedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

MA/ecdi GÖNÜL 
î Savunma Bakanı 
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T.C. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

BASIN AÇIKLAMASI 

09 AĞUSTOS 2007 

Bazı basın ve yayın organlarında, son Bakanlar Kurulu Toplantısında, tarafımdan Sayın 
Bakanlara tabanca hediye ettiğim konusunda haberler yer almış olmakla, aşağıdaki açıklamanın 
yapılması zorunluluğu doğmuştur; 

Beş seneye yaklaşan hükümet üyeliğim döneminde Türk Savunma Sanayii, 5018 Sayılı 
Kanuna göre hazırlanmakta olan "Bakanlık Faaliyet Raporu"nda da görüleceği üzere büyük aşamalar 
kaydetmiştir. Bu gelişmede diğer Sayın Bakanların da büyük katkı ve desteği olmuştur. Bu desteğe 
duyduğum teşekkürün bir ifadesi ve 59.Hükümet dönemimizin nihayete ermesinin tes'idi ve veda 
amacıyla Sayın Bakanlara iftihar ettiğimiz yerli sanayi ürünü birer tabanca tevcih edilmiştir. 

Bu tevcih yapılırken, Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkındaki Yönetmelik ve 3628 Sayılı Kanuna aykırı hususun bulunmaması hasebiyle Sayın 
Bakanların böyle bir hatırayı kabulde tereddüt etmeyecekleri düşünülmüştür. 

Mevcut yürürlükteki mevzuatımıza göre bu takdimlerin Bakanlık Bütçesinin Temsil 
Giderlerinden karşılanması mümkündü. Zira halen yürürlükte bulunan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama 
Talimatı'nın Temsil Gideriyle ilgili 0.3.6.1.01 Temsil, Ağırlama,... Giderleri bölümünde; "Makam sahibi 
veya yetkili kıldığı amirin takdiri esas olmak suretiyle; görevle ilgili temsilin gerektirdiği her türlü 
giderler denmektedir. Bu duruma göre "makam sahibi'Yıin temsilin gerektirdiği halde vereceği onayla 
temsil harcamalarının yapılması mümkündür. Tabiatıyla, harcama sonrası Bakanlık adına 
düzenlenen faturaların mahsup işlemlerinde kullanılması iç ve dış denetim için muhafazası şarttır. 

Ancak söz konusu olayda temsil ödeneği hiç kullanılmamış ve Bakanlık adına hiçbir fatura 
düzenlenmemiştir. 

Silahların bedellerinin tamamı şahsen tarafımdan ödenmiştir. Bu sebeple silah faturaları 
Bakanlık adına değil Sayın Bakanların adlarına düzenlenmiş olup, bu faturalar halen Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Ruhsatlar Şubesi'ndeki her silahın kendi dosyasında, kamu denetimine açık olarak 
bulunmaktadır. Ayrıca faturaların tarihleri 4 Temmuz 2007 olup, konunun basında yer aldığı 6 
Ağustos 2007'den bir ay öncedir. 

Girsan-MKEK ortak yapımı olan ve tamamen yerli üretim "Yavuz 16 Standart" model 
tabancalar, Türk Silah Sanayii'nin teknik olarak geldiği noktayı en iyi şekilde gösteren mükemmel 
ürünler olup, kampanya fiyatı ile tanesi 600 YTL'den satın alınmıştır. Takdir edilir ki, bu tabancaların 
hatıradan öte başka bir işlevi olmayacağı aşikardır. 

Hukuka, örf ve adetlerimize tamamen uygun, biraz da duygusal bir olayın yeterli bilgiye sahip 
olunmadan ve şahsıma sorulmadan yayına konu yapılması fevkalade üzücüdür. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

M.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

ıal BAŞAK "V 
Topçu KuiTnay Albay 
MSB Özel Kalem Müdürü 

- 1 5 4 -



TBMM B:43 27 .12 . 2007 

14.-Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay 'in, özürlü istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/1129) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
dilerim. JL*^' 

Özürlüler haftasını geçirmekte olduğumuz şu günlerde, özürlülerimizin bir çok 
sorunu hala çözüm beklemektedir. 

4857 Sayılı İş Yasasının 30. maddesinde "İşverenler elli veya daha fazla işçi 
çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek 
şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı 
zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde 
altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. 
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır." Ve "Bu maddeye 
aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş 
Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu 
hesapta toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki 
rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş 
Kurumuna aktarılır. 

Toplanan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul 
ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." denilmektedir. 

Aynı yasaya dayanılarak 26.09.2003 tarih ve 25241 sayılı resmi gazetede "Özürlü Ve Eski 
Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya 
Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 
yayımlandı. 
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Bu çerçevede; 

1- 01.01.2004 Tarihinden bugüne kadar yukarıdaki mevzuat çerçevesinde hangi 
dernek vakıf veya kişilere ait hangi projeler desteklenmiş, bu projelere ne kadar kaynak 
aktarılmış ve desteklenen projeler sonucunda mevzuat çerçevesinde kaç özürlü yurttaşımız işe 
yerleştirilmiştir? 

2- 2004/28 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda 2005 yılı "özürlülerin 
İstihdamı Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda 2005, 2006 yıllarında diğer yıllarla 
karşılaştırmalı olarak istihdam edilen Özürlülerin sayısal bir dokümanını verebilir misiniz? 

3- Yine 2007 yılı itibari ile, açık bulunan özürlü işçi ve memur kontenjanlarının 
sayısının bildirilmesi ile bu açık kontenjanların neden kapatılmadığının gerekçelerini 
açıklayabilir misiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.20^2 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 

ZD/.4./2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığfnın 13.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1129-2292/5218 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Fatih ATAY'a 

ait 7/1129 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgilen içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ih. 
Jimet ÇUBUKÇU 

Devlet Bakanı 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET FATİH ATAYMN 
7/1129 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

özürlü haftasını geçirmekte olduğumuz şu günlerde, özürlülerimizin bir çok sorunu 
hala çözüm beklemektedir. 

4857 Sayılı İş Yasasının 30. maddesinde "İşverenler elli veya daha fazla işçi 
çalıştırdıktan işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan 
terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştınlacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak 
özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yansından az olamaz. Aynı il sınırlan 
içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu 
işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır." Ve "Bu maddeye aykınlık hallerinde 101 
inci madde uyannca tahsil edilecek para cezalan Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye 
Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar özürlü 
ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu 
gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye iş Kurumuna aktarılır. 

Toplanan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye iş Kurumu Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler idaresi Başkanlığı, Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en 
çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon 
tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esaslan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir." Denilmektedir. 

Aynı yasaya dayanılarak 26.09.2003 tarih ve 25241 sayılı Resmi Gazete'de "Özürlü 
ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralan Kullanmaya 
Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik" 
yayımlandı. 

Bu çerçevede; 

SORU1: 

01.01.2004 Tarihinden bugüne kadar yukandaki mevzuat çerçevesinde hangi 
dernek, vakıf veya kişilere ait hangi projeler desteklenmiş, bu projelere ne kadar kaynak 
aktarılmış ve desteklenen projeler sonucunda mevzuat çerçevesinde kaç özürlü 
yurttaşımız işe yerleştirilmiştir? 

CEVAP 1: 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince, belirlenen sayıda özürlü ve eski 
hükümlü istihdam etmeyen işyerlerine uygulanan para cezalarının kullanımı Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler idaresi Başkanlığı, Adalet 
bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok 
işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından 
karara bağlanmaktadır. Komisyonun koordinatörlüğü, sekreteryası ve harcama bütçesi Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğinden söz konusu bilgilerin adı geçen kurumdan 
temin edilmesi gerekmektedir. 
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SORU 2: 

2004/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2005 yılı "özürlülerin 
İstihdamı Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda 2005, 2006 yıllarında diğer yıllarla 
karşılaştırmalı olarak istihdam edilen özürlülerin sayısal bir dokümanını verebilir misiniz? 

CEVAP 2: 

Kamu kurumunda memur olarak istihdam edilen özürlülerin yıllara göre dağılımları Devlet 
Personel Başkanlığı verilerine göre aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Yıllar 

Kamuda Çalışan özürlü 
Memur Sayılan 

2000 

4.911 

2001 

5,551 

2002 

6,103 

2003 

6,727 

2004 

8,717 

2005 

8,717 

2006 

8,915 

Nisan 
2007 

9,193 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işe yerleştirilen özürlü işçilerin yıllara 
göre dağılımları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

YILLAR 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

BAŞVURU 

Toplam 
23,117 
49,218 
38,955 
25,859 
28,236 

İŞE YERLEŞTİRME 

Kamu 
657 
464 
1,320 
1,728 
1,202 

Özel 
10,226 
12,017 
15,852 
21,589 
22,579 

Toplam 
10,883 
12,481 
17,172 
23,317 
23,781 

AÇIK KONTENJAN 
DURUMU 

Kamu 
812 
2,294 
4,567 
2,990 
2,331 

Özel 
13,100 
19,066 
21,740 
21,824 
19,427 

Toplam 
13,912 
21,360 
26,307 
24,814 
21,758 

SIRADA 
BEKLEYEN 

Toplam 
60,432 
62,332 
72,722 
69,545 
67,643 

SORU 3: 

Yine 2007 yılı itibari ile, açık bulunan özürlü işçi ve memur kontenjanlarının 
sayısının bildirilmesi ile bu açık kontenjanların neden kapatılmadığının gerekçelerini 
açıklayabilir misiniz? 

CEVAP 3: 

Toplumsal yaşama tam katılımın önemli unsuru olan istihdamın özürlülerin hayatındaki 
öneminin bilincinde olarak, istihdam imkanlarının artırılması yönündeki çalışmalar Bakanlığıma 
bağlı özürlüler İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonucu olarak 2004/28 
sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış, 5378 sayılı özürlüler Kanunu ile istihdama yönelik 
mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon ve istihdamları güç olan ağır özürlüler için korumalı 
işyerlerinin kurulmasının sağlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yine korumalı işyerlerine 
devletçe sunulacak desteklere ilişkin kanun çalışmaları devam etmektedir. 

Ancak, bilindiği gibi özürlülerin devlet memurluğuna alınmalarının takibi ve sorumluluğu 
657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre Devlet Personel Başkanlığı'na bırakılmıştır. Yine, 
özürlülerin işçi olarak istihdamları 4857 sayılı İş Kanununa göre Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Başkanlık ve Genel 
Müdürlüklerle işbirliği ve koordinasyon en üst düzeyde devam etmektedir./ J 

Saygılarımla. 
le f ÇUBUK 

Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
27 ARALIK 2007 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

1_ 

2 

_3_ 

± 
5 

6_ 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

r n C » I T C I 7 l W t l t E T İ N T I İ B 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 34 Sıra Sayılı Tanık Koruma Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel 

kanun olarak görüşülmesi ve Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 16 ncı maddelerden, ikinci 
bölümünün 17 ilâ 27 nci maddelerden oluşması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 20.11.2007 tarihli 22 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- 56 Sıra Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve 1 inci bölümünün 1 ilâ 30, 2 nci bölümünün 31 ilâ 60, 3 üncü bölümünün 61 ilâ 90, 
4 üncü bölümünün 91 ilâ 120, 5 inci bölümünün 121 ilâ 150, 6 ncı bölümünün 151 ilâ 180, 7 nci 
bölümünün 181 ilâ 210, 8 inci bölümünün 211 ilâ 240, 9 uncu bölümünün 241 ilâ 270, 10 uncu 
bölümünün 271 ilâ 300, 11 inci bölümünün 301 ilâ 330, 12 nci bölümünün 331 ilâ 360, 13 üncü 
bölümünün 361 ilâ 390, 14 üncü bölümünün 391 ilâ 420, 15 inci bölümünün 421 ilâ 450, 16 ncı 
bölümünün 451 ilâ 480, 17 nci bölümünün 481 ilâ 510, 18 inci bölümünün 511 ilâ 540, 19 uncu 
bölümünün 541 ilâ 570, 20 nci bölümünün 571 ilâ 600, 21 inci bölümünün 601 ilâ 630, 22 nci 
bölümünün (3 geçici madde dahil) 631 ilâ 651 inci maddelerden oluşması, 

4.- Genel Kurulun 27 Aralık 2007 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmaları 
sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 25.12.2007 tarihli 41 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu * (10/1,4,5,7,9,10,11,13,14,15,16,17) 
27.12.2007 Perşembe - Saat: 11.00 Esas Numaralı (Küresel Isınma ve Su 

Kaynakları) Meclis Araştırması 
* Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonu 

27.12.2007 Perşembe - Saat: 11.00 27.12.2007 Perşembe - Saat: 10.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
27.12.2007 Perşembe - Saat: 13.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
27.12.2007 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 27 ARALIK 2007 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>Çfck 

3 - SEÇİM 

>cbc 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 _ MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>& *& 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (**) 

2. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 

3. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2007) (**) 

4. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) 

5. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

7. 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 (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

8. 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 (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. 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 (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

l l . X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

13. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 

Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. 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 (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

19. 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 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. 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 (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

25. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

26. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
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Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. 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 (1/294) (S. Sayısı: 68) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

35. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya 
Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

37. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

38. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
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Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (Ş. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41. 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 (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 
24.12.2007) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma 
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 55) 

Trabzon Milletvekili Cevdet ErdöPün; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) 

Not: Teklif; Başkanlıkça tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, esas olarak da Adalet 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
22 nci Yasama Döneminde sonuçlandırılamamış olan 2/555 esas numaralı "Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"mi TBMM 
İçtüzüğünün 77 nci maddesi doğrultusunda yenilemek istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 07/09/2007 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Muharrem Karslı 

İstanbul 
Alim Tunç 

Uşak 
Şerif Birinç 

Bursa 
Öner Ergenç 

Siirt 
Selami Uzun 

Sivas 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 
Ahmet Kambur 

Tekirdağ 

Ali İbiş 
İstanbul 

Soner Aksoy 
Kütahya 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Taner Yıldız 
Kayseri 

T. Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Ayhan Zeynep Tekin Börü 
Adana 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

20/04/2005 
Resul Tosun 

Tokat 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Nihat Ergün 

Kocaeli 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Cavit Torun 
Diyarbakır 
Asım Aykan 

Trabzon 
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Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Tevfık Akbak 
Çankırı 

Adem Tatlı 
Giresun 

İsmail Bilen 
Manisa 

Necdet Budak 
Edirne 

Hüsnü Ordu 
Kütahya 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Adem Baştürk 
Kayseri 

İbrahim Reyhan Özal 
İstanbul 

Reha Denemeç 
Ankara 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Yahya Baş 
İstanbul 

Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul 

Kerim Özkul 
Konya 

Fahrettin Poyraz 
Bilecik 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

ibrahim Çakmak 
Tokat 

Mustafa Çakır 
Samsun 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

Süleyman Turgut 
Manisa 

Nükhet Hotar Göksel 
İzmir 

Mustafa Sait Yazıcıoğlu 
Ankara 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Mehmet Alp 
Burdur 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Metin Yılmaz 
Bolu 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Mustafa Çakır 
Samsun 

Ali Rıza Alaboyun 
Aksaray 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Recep Garip 
Adana 

Hacı Biner 
Van 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Zekeriya Akçam 
İzmir 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hasan Aydın 
Giresun 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Mehmet Denizolgun 
İstanbul 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Muharrem Candan 
Konya 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Mustafa Ataş 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 55) 
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GENEL GEREKÇE 

Dünyanın en yetkili kurumlarınca "Her türlü zararlı alışkanlıklar arasında en fazla ölüme ve 
hastalıklara sebep olan madde" olarak nitelenen sigara, her yıl ABD'de 440 bin, Almanya'da 140 
bin, İngiltere'de 120 bin, ülkemizde 160 bin, dünya genelinde ise en az 13 milyon kişinin ölümüne 
ve çok daha fazla insanın da hasta ve ömür boyu sakat kalmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda 
kişisel ve toplumsal zararları artık yaygın olarak bilinmekte olan sigara tüketiminin azaltılması için 
tüm dünya ülkeleri çeşitli tedbirler almaktadır. 

Sigaradan aktif içici olarak etkilenenler dışında içmedikleri halde kapalı yerlerde içenlerin 
verdiği zarara, en az onlar kadar iştirak eden milyonlarca vatandaşımızın pasif içici olarak kansere 
ve benzeri hastalıklara yakalanma riski yüzde 40 olarak ifade edilmektedir. Sigara içenle, sigara 
dumanı ile kirletilmiş havayı teneffüs eden veya duman altı olan kişi arasında gördüğü zarar 
bakımından çok az fark ortaya çıkmaktadır. 

Anayasanın 56 ncı maddesine göre, herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve 
vatandaşın ödevidir. Yine Anayasanın 58 inci maddesine göre devlet gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 

7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun 
toplumsal sağlığımıza yönelik bu tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler öngörmektedir. 
Ancak bu Kanun hükümleri de ilgili alanda uygulama açısından yeterli olmamaktadır. Söz konusu 
Kanunda öngörülen müeyyidelerden dolayı ancak 49 kişi ceza ödeme durumunda kalmıştır. 

İnsan ve toplum sağlığına pek çok zararlar veren tütün ürünlerine halkımız trilyonlar ödemekte, 
devlet de gelir sağladığı zannı ile baktığı bu sektörden daha fazlasını tütün ürünlerinin sebep olduğu 
başta kanser olmak üzere kalp damar hastalıkları ve diğer tahribatları dolayısıyla kat kat 
ödemektedir. 

Teklif ile Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yapılan değişiklikle 
kişileri tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım 
ve teşvik kampanyalarından koruyucu tedbirleri almak üzere düzenlemeler yapılmaktadır. 
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22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/555, 2/3 77 7/3/2006 

Karar No.: 103 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) ile aynı mahiyetteki 
Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun Kanun Teklifinin (2/377); geneli üzerindeki görüşmeleri, 
Komisyonumuzun 16/2/2006 tarihli 41 inci toplantısında tamamlanmıştır. Teklifler ile ilgili olarak 
Başkanlığınızca tali komisyon olarak görevlendirilen Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonu, Raporunu, Komisyonumuza 30/1/2006 tarihinde sunmuştur. Komisyonumuzca, Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen metin üzerinden ilgili tekliflerin görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

Komisyonumuzun, 21/2/2006 tarihli 42 nci toplantısında maddelerin görüşülmesine devam 
edilmiş ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Teklifin 2 nci maddesinin görüşmeleri sırasında verilen önerge doğrultusunda kanun tekniğine 
uygun hale getirilmesi ve uygulanabilir olmasının sağlanması amacıyla Teklifin, alt komisyona 
havale edilmesi kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon, Adalet ve Sağlık bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ör
gütlerinin temsilcilerinin de katılımlarıyla 21/2/2006, 22/2/2006, 23/2/2006 ve 28/2/2006 tarihli 
toplantılarında, Teklifi etraflı bir şekilde inceleyip görüşmüş ve raporunu 28/2/2006 tarihinde 
Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz, 2/3/2006 tarihli 43 üncü toplantısında, Sağlık ve Adalet bakanlıkları, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katılımlarıyla Alt Komisyonca 
kabul edilen metin üzerinden görüşmelere devam edilmesine karar verilmiş, maddeler üzerindeki 
kabul, ilave, değişiklik ve çıkarmalar sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi, 4207 sayılı Kanunun amacının biraz daha genişletilmesi ve 
ifade bozukluklarının giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
aşağıdaki gerekçelerle değişiklikler yapılmıştır: 

İfade birliğinin sağlanması, uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkların giderilmesi açısından 
tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanan yerlerin tek tek sayılması yerine, kanun tekniğine uygun ol
ması amacıyla genel ifadeler kullanılmak suretiyle birinci fıkrada değişiklik yapılmıştır. 

Kanundaki yasak ve yükümlülüklerin, elli metrekareden daha küçük kahvehanelerde uygulan
maması yerine, bu Kanunun amacına daha iyi hizmet etmesi açısından, belediye sınırları dışındaki 
kahvehanelerde uygulanmaması benimsenmiş ve bu doğrultuda üçüncü fıkrada değişiklik yapılmış 
ve beşinci fıkra olarak kabul edilmiştir. 

Altıncı fıkra hükmünün uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar göz önünde bulundurularak bu 
fıkra hükmü madde metninden çıkarılmıştır. 
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Yedinci fıkra ile aynı konuları düzenleyen aynı maddenin birinci fıkrasına paralel biçimde, 
sadece açık alanlarda tütün üretiminin tüketilmesi ile ilgili olarak bütün sosyal faaliyetleri kap
sayacak şekilde yedinci fıkrada değişiklik yapılmış ve dördüncü fıkra olarak kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin amacında da belirtildiği gibi kişilerin temiz hava soluyabilmesini sağlamaya 
yönelik düzenlemeler göz önüne alınarak maddenin son fıkrasındaki, tütün ürünü tanımında 
değişiklik yapılmıştır. 

Tütün ürünleri kullananların durumları göz önüne alınarak, kapalı alanlarda tütün ürünleri 
tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması ihtiyarilikten çıkarılarak zorunlu hale getirilmiştir. 

Ayrıca maddedeki, bazı fıkra ve bent hükümleri birleştirilmiş, böylece madde içindeki dağınık 
şekilde ifade edilmiş bulunan hususlar sistematik bir temelde yeniden düzenlenmiştir. 

Yukarıda bahsedildiği şekilde bazı fıkraların, diğer fıkralar ile birleştirilmesi, ayrıca bazı fık
raların da madde metninden çıkarılması sebebiyle fıkra numaraları teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin çerçeve 4 üncü maddesiyle değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 
aşağıdaki gerekçelerle değişiklikler yapılmıştır: 

Dördüncü fıkra ile onbeşinci fıkra hükmü, aynı mahiyette olması ve kanun tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla birleştirilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrasında, perakende satış noktalan ile ilgili olarak bir istisna hükmü konul
masının uygulamada suiistimallere sebep olması ihtimaline binaen beşinci fıkrada bu yönde bir 
değişiklik yapılmıştır. 

Maddenin altıncı fıkrası, ilgili fıkra hükmünün uygulanma kabiliyetinin olmaması sebebiyle 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Maddenin yedinci fıkrasındaki, açık hava ya da kapalı mekanda yapılan sahne gösterilerinde 
rol gereği de olsa tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi hükmü, 2 nci mad
denin birinci ve beşinci fıkralarında değerlendirildiği için kanun teklifi içerisinde tekrarı önlemek 
ve aynı fiile iki yönden idari para cezası verilmesinin önüne geçilmesi açısından, 3 üncü maddenin 
yedinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve altıncı fıkra olarak kabul edilmiştir. 

Onuncu fıkrada; tütün ürününün üretim yeri olan tarlalarda çalışan onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişileri yasağın kapsamı dışında tutmak amacıyla değişiklik yapılmış ve dokuzuncu fıkra 
olarak kabul edilmiştir. 

Onbirinci fıkrada; sadece sigaraların değil diğer tütün ürünlerini de bu yasağın kapsamı içine 
alacak şekilde ve kanun diline uygunluk sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve onuncu fıkra 
olarak kabul edilmiştir. 

Onikinci fıkrada; fıkra hükmünün uygulamada amaca daha iyi hizmet edebilmesi ve uy
gulanabilirliğin sağlanması amacıyla "satın alınamaz" ibaresi fıkra metninden çıkarılmak suretiyle 
değişiklik yapılmış ve onbirinci fıkra olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin bütün fıkralarında bütün yasak ve yükümlülükler, olumsuz haller biçiminde düzen
lendiği için ondördüncü fıkra hükmü, bu sisteme uyum sağlanması amacıyla olumsuz ifade eder 
biçiminde değiştirilmiş, ayrıca ilgili fıkra hükmünün bu Kanunun amacına uygun bir şekilde düzen
lenmesi için değişiklikler yapılmış ve onüçüncü fıkra olarak kabul edilmiştir. 

Onyedinci fıkra, uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak 
madde metninden çıkarılmıştır. 
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Ayrıca aynen kabul edilen bazı fıkra hükümleri; dördüncü fıkra hükmü ile onbeşinci fıkra hük
münün birleştirilmesi ve altıncı fıkra ile onyedinci fıkra hükmünün madde metninden çıkarılması 
sebebiyle teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde 
aşağıdaki gerekçelerle değişiklikler yapılmıştır: 

Sağlık Bakanlığının hazırlanacak olan yönetmelikteki rolünün önemi nedeniyle görüşünün 
alınmasının yeteri kadar amaca hizmet edemeyeceği düşünülerek, sadece görüş alınması yerine 
Sağlık Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını sağlamak amacıyla beşinci fıkrada değişiklik 
yapılmıştır. 

Yedinci fıkrada; bu programların hazırlanması sürecine, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç
kiler Piyasası Düzenleme Kurumu ile birlikte anılan diğer kurum ve kuruluşların da aktif 
katılımının sağlanması yararlı olacağı düşüncesiyle değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunca bu programların daha etkin bir şekilde denetiminin sağlanması amacıy
la aylık yayın süresinde değişikliğe gidilmiştir. Bunun yanında, hazırlanan programlarla ilgili Sağ
lık Bakanlığının olumlu görüşü ile ilgili hüküm eklenmesi suretiyle, bu yayınların amacına daha iyi 
hizmet etmesi sağlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığının ilgili müfredat programını hazırlarken, kanun teklifinin amacına 
daha iyi bir şekilde hizmet etmesi amacıyla, sivil toplum örgütleri ile birlikte, ilgili diğer kuruluş
lardan da görüş alınmasının sağlanması amacıyla sekizinci fıkrada değişiklik yapılmıştır. 

Teklifin çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 
aşağıdaki gerekçelerle değişiklikler yapılmıştır: 

Bu maddedeki cezai hükümler tekrar gözden geçirilmiş, yapılan fiillerle ilgili olarak orantılı ve 
uygulanabilir yaptırımlar getirilmeye çalışılmış, ayrıca maddenin ikinci fıkrası ile dördüncü fık
rasında öngörülen yaptırım, fiil ile verilmesi öngörülen ceza arasında oransızlık olması ve ayrıca bu 
Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hak
kında genel hükümler çerçevesinde ceza hukukundan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla 
ilgili kişiler hakkında tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümlerinin uygulanması ile ilgili 
bir fıkra eklenmesinden dolayı ilgili fıkralar madde metninden çıkarılmıştır. 

Ayrıca teklif içinde çelişkilere sebep olacak hükümler bertaraf edilmeye çalışılmış, diğer mad
delerde yapılan değişikliklere paralel olarak atıflarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Teklifin çerçeve 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 8 inci maddesiyle değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde aşağıdaki gerek
çelerle değişiklikler yapılmıştır: 

4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkralarındaki yasak
ların konusunu oluşturan her türlü eşya ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
konusunu oluşturan tütün ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından karar verileceği belirtilmektedir. Ancak 
bu hükmün, daha uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla çerçeve 8 inci maddede değişiklik yapıl
mıştır. 

Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin Çerçeve 10 uncu maddesiyle 4207 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde ile ay
nı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki işletme sahipleri söz konusu tertibat ve düzen
lemeleri yapmaları için ve bu Kanunla ilgili çıkanlacak Yönetmelik için öngörülen üç aylık 
sürelerin kısa bir süre olarak değerlendirilmesi sebebiyle, bu süre altı aya çıkarılarak çerçeve mad
de kabul edilmiştir. Aynca, maddeye bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralan 
gereğince yapılması gereken işlerin bu kanunun yayımı tarihine kadar tamamlanamayacağı kuvvet
le muhtemel olması sebebiyle, bu işlerin zamanında yapılabilmesi için iki aylık süre verilmesini ön
gören bir fıkra eklenmiştir. 

Teklifin çerçeve 11 inci ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifteki maddeler; uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi, anlaşılabilir ol

ması ve kanun tekniğine uygunluk sağlanması amacıyla, görüşülmeleri sırasında redaksiyona tabi 
tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oyum vardır) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(Son toplantıya katılamadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağn 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Karşı oyum vardır) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 
(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Komisyonumuzda görüşülen Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki nedenlerle karşıyım. 

Sigara ve tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri her türlü tartışmadan 
uzaktır. Bu itibarla insan sağlığı üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkilerde bulunan bu maddelerin 
kullanımını sınırlamak, tanıtımını, reklamını önlemek, sigara içmemeyi özendirmek, sigara iç
meyenlerin tütün dumanına maruz kalmasını önlemek ve bu çerçevede yasal düzenlemeler yapmak 
kuşkusuz gereklidir. Sigara kullanmayan birisi olarak, bu düzenlemeler yapılırken hukuka uygun 
davranılmasını ve temel hak ve özgürlüklerin özüne de dokunulmamasını, savunmak durumun
dayız. 

Ülkemizin de taraf olduğu Dünya Sağlık Örgütü, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hüküm
leri bütünüyle temel hak ve özgürlüklerin gözetildiği bir sözleşmedir. Yerinde olmayan birtakım 
sebeplerle, daha radikal davranıldığında sigarayla daha iyi mücadele edileceği sanısıyla, sözleşme 
hükümlerinden ayrılarak daha radikal düzenlemeler yapılması uygun olmamıştır. Adı geçen çerçeve 
sözleşmesi konuyu iki noktada değerlendirmiştir. Birincisi tütün tüketimi, diğeri tütün dumanına 
maruz kalma. Konu bu şekilde ortaya konulduktan sonra, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokun
madan birtakım etkili yasal düzenlemeler yapabilme olanağı vardır. 

Tütün dumanına maruz kalma mutlaka önlenmelidir. Sigara içmeyen birisini sigara içmediği 
halde tütün dumanına maruz bırakmak bir hukuka aykırılıktır. Bu hukuka aykırılığın yasaklama ve 
cezai müeyyide koyma yoluyla önlenmesinde evrensel hukuk açısından bir yanlışlık yoktur. Ancak, 
aynı yaklaşımı başkasını tütün dumanına maruz bırakmadan tütün tüketenler için yapmaya kalkış
mak, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunma neticesini getirir. Bu da evrensel hukuk ilkeleriy
le çelişir. Böyle bir davranış, tipik yasakçı bir zihniyet olur. 

Tütün tüketiminin azaltılması doğrultusunda bir çalışma yapılmalı mıdır, sorusuna olumlu 
cevap vermek gerekir. İnsan sağlığına zararlı olduğu tartışmasız olan tütünün tüketiminin azaltıl
ması için, önlemler alınması gerektiği konusunda da herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Ancak 
bu konudaki önlemler, cezai müeyyideler içeren müeyyideler olamaz. Tütün içmemeyi özendiren, 
pozitif önlemler olması gerekir ve bu önlemler hiçbir şekilde temel hak ve özgürlüklerin özüne 
dokunmamalıdır. 

Esas itibariyle konu çerçeve sözleşmede de bu şekilde ele alınmış, tütün tüketimini azaltmak 
için bilgilendirme, eğitim, fiyat ve vergi önlemleri, free-shop uygulamalarına son verilmesi, kon
ferans, uluslar arası bilgi akışı, ifşa, paket ve etiket önlemi, kaçak ve sahte sigaranın önlenmesi gibi 
tedbirler düşünülmüştür. Bu tedbirlerin hiçbirisi temel hak ve özgürlüklere dokunan ve evrensel 
hukuk ilkelerini zedeleyen tedbirler değildir. 

Yukarıda da anlatıldığı gibi, hiçbir hukuk tekniğine riayet olunmaksızın birtakım yasaklamalar 
ve cezai müeyyideler konulmuştur. Yasakçı zihniyetle sigara ve tütünün zararlı etkileriyle mücadele 
edebilme olanağı yoktur. Bizim tarihimizdeki IV. Murat örneği gibi, başta A.B.D. olmak üzere pek 
çok ülkenin tarihinde de başarısız yasaklama örneklerinin var olduğu, hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Ceza hükümlü bir yasa yapmanın evrensel ilkeleri vardır. Bu evrensel ilkeler, insanlık tarihinin 
ortak kazanımıdır. Bu kazanından hiçe sayarak ceza hükümlü yasa yapmak, hem yasanın uy
gulanabilirliği açısından tartışmalıdır hem de yasa yapma hakkının kötüye kullanılmasıdır. Hukuk 
devleti, yaptığı yasaya uyan devlet demek değildir. Hukuk devleti, hukuka uygun yasalar yapan 
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devlet, demektir. Hukuka uygun olmayan yasaları çıkaran yasa koyucuları, vatandaş vicdanında 
saygı uyandıramaz. 

Bu çerçevede hukuku korumak adına yaptığımız uyarılar, sanki sigara içilmesini teşvik ediyor
muş ya da sınırlanmamasından yanaymış gibi demagojik bir yaklaşımla algılanması doğru değildir. 
Yukarıda da açıklandığı gibi, yasa yapmanın evrensel ilkeleri insanlığın binlerce yıllık deneyimi 
sonucu ulaştığı ilkelerdir. Bu ilkelere mutlaka uyulması gerekir. Bunlar şunlardır: 

a- Kanunilik ilkesi - açıklık ilkesi 
b- Zarar ilkesi 

c- Kusur ilkesi 
d- Gerekli ve orantılı ceza ilkesi 
Yasa yapılırken bu ilkelere riayet olunmamıştır. Bu ilkelere riayet olunmaması, temel hak ve 

özgürlüklerin özüne dokunduğu gibi yasanın uygulanamaması sonucunu da doğurur. 
Tütün dumanına maruz kalma ile ilgili yasaklarda yukarıdaki ilkelere bir uyum vardır. Çünkü 

sigara içmeyen birisine hukuka aykırı bir biçimde zarar verilmektedir. Yani ortada bir hukuka ay
kırılıktan söz edilebilme olanağı vardır. Keza, sigara içmeyene sigara içerek, onun temiz hava 
solumasını engelleyerek zarar verenin kusurlu bir durumu da söz konusudur. Ancak başkasına zarar 
vermeden açık havada sigara içenin böyle bir ihlalinden söz edebilme olanağı yoktur. Keza üretimi, 
satışı yasal olan bu maddelerin ticaretine cezai müeyyideler konulması evrensel hukuk ilkeleri kar
şısında yasayı tartışmalı hale getirir. 

Bunların dışında yasa düzenlenirken, daha pek çok evrensel hukuk ilkelerine ve temel hak ve 
özgürlüklere aykırı hükümler vardır. Bunlara da kısaca değinmekte yarar vardır. 

Televizyonda gösterilecek olan film, tiyatro, resim vb. sanat eserlerinde sigara içilmesinin san
sürlenmesi, nihayetinde sanata sansür sonucunu doğuracaktır. Bunun haklı ve hukuka uygun bir 
yanı yoktur. 

Öte yandan yasa düzenlenirken, kolluğa ve belediye zabıtasına ceza verme yetkisi tanınmıştır. 
Esas itibariyle ceza verme yetkisi yargıya has bir yetkidir. Kabahatler Kanununda da aynı hata 
yapılarak yargı karşısında idare güçlendirilmişti. Aynı çerçevede kolluğun ve belediye zabıtasının 
ceza verme yetkisinin genişletilmesi, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sorgulanmalıdır. 

Mülki amirlere, birtakım mallara el koyma ve imha yetkisinin yani müsadere yetkisinin veril
mesi de hukukun evrensel ilkeleriyle ne kadar bağdaşır, yargılamasız müsadere hukuk devletlerin
de nasıl mümkün olabilir, bu da sorgulanmalıdır. Ayrıca bu durum Anayasamızda ifade edilen mül
kiyet hakkı yönünden de, değerlendirilmelidir. 

Düzenlemeyle temel hak ve özgürlüklerden olan, sözleşme hürriyeti ve teşebbüs hürriyetinin 
de özüne dokunulmuştur. Ayrıca, sponsorluk yapma yasağının hukuki temeli de anlaşılamamıştır. 
Sigara üreten firmaların sosyal sorumluluk gereği veya başka bir amaçla birtakım kazılara, sanatsal 
kültürel ve sportif etkinliklere sponsor olmaları, sigaradan elde ettikleri kazancın bir bölümünün 
yararlı bir amaç için kullanılması demektir. Radikal bir davranışla bunun yasaklanmasının hangi 
hukuki ve bilimsel temele dayandığı anlaşılamamıştır. 

Düzenleme bütünüyle karmaşık, yanlış anlamalara ve keyfi uygulamalara meydan verebilecek 
niteliktedir. Ayrıca münhasıran tütün içimi için kurulan nargile salonu gibi turizm açısından da 
önemi bulunan ekonomik işletmeleri, istisna tutmamıştır. 
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Keza, tütün tüketimini engelleme konusunda yapılacak pozitif çalışmalara yer verilmemiştir. 
Yasakçılıkla bu işin kotanlabileceği zannedilmektedir. Sigara içilmeyen kahve, pastane, bar, birahane 
vb. yerler için uygulanmasını önerdiğimiz teşvik niteliğindeki vergi indirimine itibar olunmamış, 
kapalı yerlerdeki sigarasız masaların uygulamada yeterli olup, olmayacağı da gözetilmemiştir. 

Öte yandan sigara ve tütün ürünlerinin markasını çağnştıracak şekilde başka ürünlerin 
üretilemeyeceği düzenlemesi de bilimsel ve hukuki değildir. Üstelik suiistimale de açık bir düzen
lemedir. Böyle bir yasağın konulması da doğru değildir. 

Bütünüyle aceleye getirilerek, Yeşilay Haftasına yetişsin mantığıyla, hukuk tekniğine ve temel 
hak ve özgürlüklere dikkat edilmeden yapılan düzenlemelerle tütün ve tütünün zararlanyla 
mücadele etme olanağı yoktur. Yasanın kısa bir zaman sonra uygulanamaz hale geleceği şaşırılarak 
görülecektir. Yasa maalesef sadece Yeşilay Haftası etkinliği çerçevesinde kalmaya mahkum olarak 
düzenlenmiştir. Kalıcı olma şansı gözükmemektedir. İleride pek çok değişikliklerin yapılması da 
kaçınılmazdır. Bu hususlarda da uyarı görevimizi yerine getirmek için ve hakikaten insan sağlığı 
üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunan tütün ve tütün mamulleri tüketimiyle hukuk içerisinde cid
di mücadele edebilmek için, karşı oy yazımızı arz ediyoruz. 

Orhan Eraslan Feridun Ayvazoğlu 
Niğde Çorum 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: (2/9) 14/11/2007 
Karar No.: 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/9), Başkanlığınızca, 1/10/2007 tarihinde 
tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Başkanlıkça 22 nci Yasama Döneminde, söz konusu Kanun Teklifi, 2/555 esas numarasıyla 
25/6/2005 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon, söz konusu Kanun Teklifini, 
2/3/2006 tarihli 43 üncü toplantısında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla görüşmüş ve 7/3/2006 tarihinde 103 sayılı kararıyla 
düzenlemiş olduğu rapor ve metni Başkanlığa sunmuştur. Söz konusu Kanun Teklifi, 1109 Sıra 
Sayısı ile Genel Kurul Gündemine girmiş, ancak yasama dönemi sona erdiğinden hükümsüz 
kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince, 2/6/2007 tarihli ve 894 sayılı kararıyla İçtüzüğün 77 nci 
maddesinin birinci fıkrasına "Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra 
önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir." 
hükmü eklenmiştir. 

Komisyonumuzca, Adalet Bakanlığı temsilcisi ile Teklif sahibi Trabzon Milletvekili Cevdet 
Erdöl'ün de katılımıyla 8/11/2007 tarihli 5 inci toplantıda, söz konusu Kanun Teklifinin tümü 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Komisyonumuzda, 
müzakereler sırasında aşağıda belirtilen görüşler ifade edilmiştir: 

7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 
aradan geçen zaman içerisinde ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale geldiği, ülkemizde tütün 
mamullerini kullananların sayısının gittikçe arttığı ve sigaraya başlama yaşının gittikçe düştüğü, bu 
Kanun Teklifinin esasen 21/5/2003 tarihinde yapılan 56 nci Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi 
Toplantısında kabul edilen ve Türkiye adına 28/4/2004 tarihinde imzalanan Dünya Sağlık Örgütü 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ülkemizdeki yansıması olduğu, Teklifin kanunlaşması 
halinde ülkemiz açısından sosyal, psikolojik ve ekonomik kazanımların elde edileceği, özellikle 
küçüklerin sigara ve diğer tütün mamullerini temininin engelleneceği, Anayasal bir yükümlülük 
olan ve Devletin en önemli görevlerinden biri olan insan sağlığını koruma yükümlüğüne bu Kanun 
Teklifi ile katkıda bulunulabileceği, tütün mamullerinin tüketiminden dolayı ülkemizde günde 
ortalama üçyüz ve yıllık hesap dikkate alındığında yüzyirmibini aşkın vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği, her ne kadar Teklifle ilgili olarak 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu rapor ve 
metninde bazı aksaklıklar ve eksiklikler görülse de bunların Genel Kurul aşamasında telafi 
edilebileceği, bu bağlamda konunun aciliyetine binaen İçtüzüğün 77 nci maddesinin 
uygulanmasının gerektiği dile getirilmiştir. 

Sigara tüketiminden kaynaklanan cismani zararlarda, üretenin ve temsilcinin tazmin 
zorunluluğu ile ilgili olarak gerek halen yürürlükte olan 4207 sayılı Kanunda gerekse söz konusu 
Kanun Teklifinde bir düzenleme olmadığından, insan zararlarında(ölüm ve cismani zararlarda), 
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üretenin ve temsilcinin söz konusu zararları tazminine ilişkin bir düzenlemenin Teklif metnine 
eklenmesi görüşü ayrıca ifade edilmiştir. 

Teklif ile ilgili olarak 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu rapor ve metni, İçtüzüğün 
yollama yapılan 77 nci maddesi hükmü uyarınca Komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Ahmet İyimaya 
Ankara 

Kâtip 

ilknur tnceöz 
Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 

Ayla Akat Ata 
Batman 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Ali Rıza Oztürk 
Mersin 

Üye 

Rahmi Güner 
Ordu 

Başkanvekili 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 

Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Üye 

Fatih Metin 
Bolu 

Üye 

Celal Erbay 
Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 
Mersin 

Üye 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Üye 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

(Toplantıya katılamadı) 

Sözcü 

Mehmet Emin Ekmen 
Batman 

Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Yılmaz Tunç 

Bartın 

Üye 

Mehmet Tunçak 
Bursa 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 

Üye 

İhsan Koca 
Malatya 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Mustafa Hamarat 
Ordu 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 55) 



- 1 3 -

TRABZON MİLLETVEKİLİ 
CEVDET ERDÖL'ÜN TEKLİFİ 

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARI
NIN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 7/11/1996 tarihli ve 4207 
sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlen
mesine Dair Kanunun adı "Tütün ve Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 4207 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, bireyleri 
tütün ve tütün ürünlerinin sebep olduğu yıkıcı 
sağlık, sosyal, çevresel, ekonomik zararlardan 
ve ölümcül sonuçlardan korumak; çocuklar ve 
gençlerin bu ürünleri kullanmalarını engel
leyen tedbirler almak; tüketimi özendiren her 
türlü reklam, tanıtım ve teşvik kampanyaların
dan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve her
kesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması 
yönünde gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

MADDE 3- 4207 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- (1) Resmi ya da özel sağlık, 
eğitim-öğretim veya kültür hizmeti veren yerler 
ile kapalı spor salonlarında; sürücüleri dahil ol
mak üzere kamu hizmeti gören tüm nakil 
vasıtaları, taksiler, toplu taşımacılık yapılan her 
türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme 
salonlarında; fuar, alışveriş merkezi, düğün 
salonları, kongre, toplantı ve konferans salon
ları, kafeler, internet kafeler, kahvehaneler, 
elektronik oyun merkezleri, atari salonları, 
bilardo salonları, bowling salonları ve bu gibi 
yerlerin her türlü bağlantılı kullanım alanların
da, resmi ve özel kurumların ve işyerlerinin her 
türlü kapalı alanlarında her ne surette olursa ol
sun tütün ve tütün ürünleri içilemez. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yerlerde 
mevcut durum imkan tanıyorsa, tütün ve tütün 
ürünlerinin içilebilmesi için ayn yerler tahsis 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARI
NIN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı 
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair Kanunun adı "Tütün Ürünlerinin Zarar
larının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 4207 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 
kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin 
zararlarından, bunların alışkanlıklarını özen
dirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyaların
dan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve her
kesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması 
yönünde düzenlemeler yapmaktır." 

MADDE 3- 4207 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanan 
yerler 

MADDE 2- (1) Tütün ürünleri; 
a) Kamu hizmet binalarının kapalı alan

larında, 
b) Koridorları dahil olmak üzere, her türlü 

eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğ
lence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait 
olan ve birden çok sayıda kişinin girebileceği 
konutlar hariç, binaların kapalı alanlarında, 

c) Taksi hizmeti verenler de dahil olmak 
üzere, karayolu, demiryolu, denizyolu ve 
havayolu toplu taşıma araçlarında, 

ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, ders
haneler dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim 
kurumlarının, onsekiz yaşını doldurmamış 
kişilere yönelik kültür ve sosyal hizmet 
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(Trabzon Milletvekili 
Cevdet Erdöl'ün Teklifi) 

edilir. Tahsis edilen yerden, tütün ve tütün 
ürünleri içilmeyen mahallere duman veya koku 
gidişini engelleyecek şekilde havalandırma, 
tecrit etme ve benzeri tedbirler alınır. 

(3) İbadethanelerin; okul öncesi, özel 
eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim kurum
larının; sağlık kurum ve kuruluşlarının; çocuk
lara yönelik sosyal hizmet kurumlarının ve eğ
lence yerlerinin kapalı ve açık tüm alanlarında 
tütün ve tütün ürünleri içilemez. 

(4) Lokanta, kafeterya ve benzer yerler ile 
otel ve benzeri konaklama mekanlarının kapalı 
alanlarında tütün ürünleri kullanmayanların 
sağlığını tehlikeye düşürmeyecek tarzda tütün 
dumanından ve kokusundan havalandırma, tec
rit ve benzeri yollarla arındırılmış ayrı yerler 
düzenlenir. Bu düzenlemeyi yapmayan veya 
yapamayan yerlerin tamamında tütün ve tütün 
ürünleri içilemez. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

binalarının, sağlık hizmetlerinin verildiği 
kurumların ve ibadethanelerin müştemilâtı 
mahiyetindeki açık alanlarında, 

tüketilemez. 
(2) Ancak, 
a) Kamu hizmet binalarında, 
b) Birden çok sayıda kişinin istihdam edil

diği çalışma alanlannda, 
c) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar 

ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence 
hizmeti verilen işletmelerde, 

ç) Şehirlerarası veya uluslararası güzer
gâhlarda yolcu taşıyan demiryolu ve denizyolu 
araçlarında, 

tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alan
lar oluşturulur. Bu alanlara onsekiz yaşını dol
durmamış kişiler giremez. 

(3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, 
tütün ürünleri tüketilemez. Ancak, bu ürünleri 
tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edil
miş kısımlar oluşturulur. 

(4) Açık havada yapılan her türlü spor, kül
tür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı 
yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri 
kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürün
lerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulur. 

(5) Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis 
edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini 
önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandır
ma tertibatı ile donatılması gerekir. Ancak, ikin
ci fıkranın (c) bendi kapsamına giren işlet
melerin kapalı alanlarında tütün ürünleri kullan
mayanların sağlığını tehlikeye düşürmeyecek 
tarzda ve kullanım alanlarının yarısından az ol
mamak üzere tütün dumanından ve kokusundan 
havalandırma ve benzeri yollarla arındırılmış 
ayrı yerler düzenlenir. Bu düzenlemeyi yap
mayan veya yapamayan yerlerin tamamında 
tütün ürünleri içilemez. Bu fıkra hükmü, 
belediye sınırları dışındaki kahvehanelerle ilgili 
olarak uygulanmaz. Ancak, bu kahvehanelerde 
yeterli havalandırma tertibatı oluşturulur. 
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MADDE 4- 4207 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 3- (1) Tütün ürünlerinin ve 
üretici firmaların isim, marka veya alametleri 
kullanılarak her ne suretle ve amaçla olursa ol
sun reklam ve tanıtımının yapılması yasaktır. 
Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teş
vik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün 
ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan şirket
ler, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe 
şirket isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin 
marka ya da işaretlerini kullanarak destek 
olamazlar. Tütün ürünlerinin üretiminden 
perakende satışına kadar olan satış zincirinde 
yer alan çalışanlar tütün ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların şirketlerinin isim
lerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya 
da işaretlerini veya bunları çağrıştıracak 
alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak üzer
lerinde bulunduramazlar. Tütün ve tütün ürün
leri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait 
araçlarda toplumda belli bir tanınma yaratacak 
ve firmanın tanınmasını sağlayacak bir uy
gulamaya gidemezler. 

(2) Tütün ve tütün ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar ne amaçla olursa ol
sun ürettikleri veya pazarlamasını yaptıkları 
tütün ürünlerini, bedelsiz olarak veremezler, in
dirimli satamazlar. Bayilerine satış artırıcı teş
vikler ve hediyeler veremezler. 

(3) Perakende satış noktaları haricinde 
tütün ürünlerinin fiyat değişikliklerini duyur
mak amacıyla da olsa isim, logo veya amb
lemleri kullanılarak bildirim yapılamaz; basın 
yayın organlarına ilan verilemez. 

(4) Diğer ülkelerden yapılan yayınlarda 
yer alan, tütün ürünlerinin isim, marka veya 
alametlerini içeren reklam, tanıtım ve kampan-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün 
ürünü" ibaresinden, tüttürülerek kullanılmak 
üzere tamamen veya kısmen tütün yaprağından 
imal edilmiş madde anlaşılır." 

MADDE 4- 4207 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Diğer koruyucu önlemler 
MADDE 3- (1) Tütün ürünlerinin ve 

üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri 
kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam 
ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanıl
masını özendiren veya teşvik eden kampan
yalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve 
pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette 
olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amb
lemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaret
lerini kullanarak destek olamazlar. 

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gös
teren firmaların isimleri, amblemleri veya 
ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları 
çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve ak
sesuar olarak taşınamaz. 

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gös
teren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin 
markaların tanınmasını sağlayacak bir uy
gulamaya gidilemez. 

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun 
üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürün
lerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, 
eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım 
olarak dağıtamazlar. 

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün 
ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kul
lanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın or
ganlarına ilân verilemez. 

(6) Televizyonda yayınlanan programlar
da, filmlerde, dizilerde, müzik küplerinde, rek
lam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kul
lanılamaz, görüntülerine yer verilemez. 

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve 
spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin 
satışı yapılamaz. 
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ya görüntülerine görsel ve yazılı basın yayın 
organlarında yer verilemez. 

(5) Televizyonda yayınlanan her türlü 
programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik küp
lerinde ve her türlü reklam ve tanıtım filmlerin
de, her türlü açık hava ya da kapalı mekanda 
yapılan sahne gösterilerinde, rol gereği de olsa 
tütün ve tütün ürünleri kullanılamaz. 

(6) Sağlık, eğitim-öğretim, kültür ve spor 
hizmeti veren yerlerde her türlü tütün ürün
lerinin satışı yapılamaz. 

(7) Onsekiz yaşından küçüklere, tütün ve 
tütün ürünleri satışı yapılamaz, yaptırılamaz, ve 
bu ürünler taşıttırılamaz. 

(8) Her ne surette olursa olsun tütün ve 
tütün ürünlerinin paket açılarak adet şeklinde 
veya küçük paketler halinde satışı yapılamaz. 

(9) Tütün ve tütün ürünleri, bayi olan yer
lerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, 
televizyon ve internet gibi elektronik ortamlar
la satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla 
taşınamaz. 

(10) Tütün ürünleriyle ilgili, izmarit, 
paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye 
atılamaz. 

(11) Tütün ürünlerinin, market rafları gibi 
tüketicinin doğrudan ulaşabileceği ve onsekiz 
yaşından küçük olanların bizzat alabilecekleri 
şekilde takdimi ve teşhiri yasaktır. Bu ürünlerin 
dışardan görünmeyecek şekilde düzenlenecek 
dolap veya benzeri yerlerde saklanarak satışa 
sunulması zorunludur. 

(12) Tütün ve tütün ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar, tütün ürünlerini 
hediye, eşantiyon, promosyon veya yardım 
olarak dağıtamaz. 

(13) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak 
ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek 
veya markasını çağrıştıracak şekilde 
üretilemez, dağıtımı ve satışı yapılamaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldur
mamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine 
sunulamaz. 

(9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, 
tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve 
satışında istihdam edilemez. 

(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet 
şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek 
satılamaz. 

(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yer
lerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, 
televizyon ve internet gibi elektronik ortamlar
la satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla 
taşınamaz. 

(12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, 
ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye 
atılamaz. 

(13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldur
mamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme 
dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. 
Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış 
belgesinde belirtilen yerin dışında satışa 
sunulamaz. 

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, 
kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün 
ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrış
tıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve 
satılamaz." 
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(14) Onsekiz yaşından küçükler tütün ve 
tütün ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasın
da çalıştırılamaz. 

(15) Özel ve resmi kolluk kuvvetleri, 
güvenlik elemanları, belediye zabıtaları veya 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ünifor
malarını taşıdıkları sürece kamuoyu önünde ve 
halka açık yerlerde tütün ve tütün ürünlerini 
içemezler. 

MADDE 5- 4207 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- (1) Tütün ve tütün ürünlerinin 
içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzen
leme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını 
belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimet
relik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç san
timetrelik puntolarla herkes tarafından 
görülebilir yerlere asılır. Yasal düzenlemeye 
uymayanların uyarılmasından ve ilgili işlem
lerin yapılmasından o yerin idarî amiri 
durumundaki kişi veya bunların yetkilendirdik
leri kişiler sorumludur. 

(2) Tütün ve tütün ürünlerinin satışının 
serbest olduğu yerlere en az beş santimetrelik 
puntolarla, beyaz zemin üstüne büyük harfler 
ve siyah yazı rengi ile, "Yasal Uyan: 18 yaşın
dan küçüklere sigara ve diğer tütün ürünlerinin 
satışı yasaktır; satanlar hakkında yasal işlem 
yapılır."ibaresi yazılarak, rahatlıkla görülebilen 
ve okunabilen bir yere asılır. 

(3) Nargile içilen mekanlarda, "tütün ürün
leri kullanımının hayati tehlikelerini anlatan" 
ibareler en az beş santimetrelik puntolarla her
kes tarafından görülebilir yerlere asılır. 

(4) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen 
tütün ve tütün ürünleri paketlerinin üzerine, her 
bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından az 
olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ve 
tütün ürünlerinin zararlarını belirten yazılı 
uyanlar veya mesajlar konulur. Bu uyarı 
yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir 
arada bulunduran tütün ürünleri kutuları 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5- 4207 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kontrolün sağlanması 
MADDE 4- (1) Tütün ürünlerinin içil

mesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzen
leme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını 
belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimet
relik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç san
timetrelik puntolarla herkes tarafından 
görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürün
lerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlar ile 
nargile içilen mekanlarda tütün ürünleri kul
lanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları 
herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. 

(2) Tütün ürünlerinin satışının serbest ol
duğu yerlere en az beş santimetrelik puntolarla, 
beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah 
yazı rengi ile, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldur
mayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri 
satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem 
yapılır." ibaresi yazılarak, rahatlıkla 
görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. 

(3) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen 
tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki 
yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kır
kından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az ol
mamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürün
lerinin zararlarını belirten yazılı uyanlar veya 
mesajlar konulur. Bu uyarı yazılarının aynı 
şekilde, birden fazla paketi bir arada bulun
duran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazıl
ması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil 
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üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesaj
ları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de 
olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ve 
tütün ürünleri ithal edilemez veya satışa 
çıkarılamaz. 

(5) Tütün ürünlerinin paketlerinde ve 
etiketlerinde bu ürünlerin özellikleri, sağlığa 
etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili 
hatalı izlenim oluşturacak yanlış, eksik, aldatıcı 
tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kul
lanılamaz. 

(6) Bu Kanunda sözü edilen yasal uyarı 
yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlarıyla 
ilgili düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı ile Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumunun oluşturacağı bir 
komisyon tarafından yapılır. 

(7) Tütün ve tütün ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar ürün, üretim, pazar
lama ve diğer aktiviteleri ile ilgili her türlü bil
giyi istenildiği takdirde, onbeş gün içerisinde 
Sağlık Bakanlığına ve Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na iletir. 

(8) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
ile ulusal ve yerel yayın yapan her kategoride 
özel televizyon kurumlan ve radyoların ayda 
en az doksan dakika tütün ve tütün ürünleri 
alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı 
eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 
Bu yayınlar, 08:00-22:00 saatleri arasında 
yapılır. Bu saatler dışında yapılan yayınlar ih
tiyaridir ve aylık 90 dakikalık süreye dahil edil
mez. Bu sürelerin denetlenmesi Radyo Televiz
yon Üst Kurulu tarafından yapılır. Bu program
lar, Sağlık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluş
turulan bir komisyonca hazırlanır. 

(9) Tütün ve tütün ürünleri tüketiminin ve 
tütün dumanına maruz kalmanın yarattığı sağ
lık riskleri konusunda çocukları ve gençleri 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı 
mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal 
edilemez veya satışa çıkarılamaz. 

(4) Tütün ürünlerinin paketlerinde ve 
etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa 
etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili 
yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanım
lama, marka, renk, figür veya işaret kul
lanılamaz. 

(5) Bu Kanunda sözü edilen yasal uyan 
yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlanyla 
ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bu 
yönetmelik Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İç
kiler Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
çıkarılır. 

(6) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gös
teren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer 
aktiviteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği 
takdirde onbeş gün içerisinde Sağlık Bakan
lığına ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna vermek 
zorundadır. 

(7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel 
televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 
altmış dakika tütün ürünleri alışkanlığının 
zararları konusunda uyarıcı eğitici mahiyette 
yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, 
08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayın
ların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saat
ler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış 
dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol
lü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilim
sel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafın
dan hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan 
programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü 
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bilinçlendirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından bir müfredat programı hazırlanır. 

(10) Tütün ve tütün ürünleri kullanımının 
bırakılmasını özendirici programlar ve tütün 
bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir 
olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılır. 

(11) Bu maddenin sekiz, dokuz ve onuncu 
fıkralarında yer alan programların finans
manına yönelik olarak her yıl Sağlık Bakanlığı 
bütçesine yeterli ödenek konulur. 

(12) Tütün ve tütün ürünlerinin yolcu 
beraberinde gümrüksüz olarak yurda sokulması 
yasaktır. İlgili düzenlemeler Gümrük Müsteşar
lığı tarafından yapılır. 

(13) Tütün ve tütün ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların, bu Kanunda 
yasaklanan faaliyetler ile ilgili olarak yaptıkları 
harcamalar yıllık gelir ve kurumlar vergisi mat
rahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz. 

MADDE 6- 4207 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ceza vermeye yetkili merciiler 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerine uy

mayan gerçek veya tüzel kişiler hakkında bu 
Kanunda yer alan idarî para cezaları uygulanır. 

Bu Kanunun ; 
a) 2 nci maddesinin bir ve üçüncü fıkraları, 

belediye mücavir alanları dışındaki yerlerde ol
mak üzere 2 nci maddenin iki ve dördüncü fık
raları, 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan hükümlerin yazılı basın tarafından ihlali 
halinde bu fıkra, aynı maddenin sekiz, oniki ve 
onbeşinci fıkraları ile yasaklanan fiillere ilişkin 
olarak İl Özel İdareleri, 

b) 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 
belediye yetki alanında yer alan işletmeler için 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından yayımlanması sağlanır. 

(8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün 
dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık 
riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinç
lendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil top
lum örgütlerinin görüşleri alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır. 

(9) Tütün ürünleri alışkanlığının bırakıl
masını özendirici programlar ve tütün bağım
lılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması 
için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafın
dan yapılır. 

(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve 
dokuzuncu fıkralarında yer alan programların 
finansmanına yönelik olarak her yıl Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine 
yeterli Ödenek konulur. 

(11) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların bu Kanunda yasaklanan 
faaliyetler ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının tes
pitinde gider olarak gösterilemez." 

MADDE 6- 4207 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ceza hükümleri 
MADDE 5- (1) Bu Kanunun 2 nci mad

desinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen 
alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü 
maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 
30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre; 
3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 

(2) 2 nci maddenin birinci, üçüncü, dördün
cü ve beşinci fıkralarında belirtilen, yasakların 
uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme 
sorumluları, işletme iznini veren kurum yet
kilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu 
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dördüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin altı, sekiz, 
on ve onbirinci fıkraları, 4 üncü maddesinin bir, 
iki ve üçüncü fıkraları ile yasaklanan fiillere 
ilişkin olarak Belediyeler, 

c) 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçün
cü, yedinci fıkraları, 4 üncü maddesinin dört ve 
beşinci fıkraları ile yasaklanan fiiller ile yedin
ci fıkrası uyarınca istenilen bilgilerin veril
memesine ilişkin olarak Tütün, Tütün Mamul
leri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu, 

d) 3 üncü maddesinin dört ve beşinci fık
raları, 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 
yasaklanan fiillere ilişkin olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, 

e) 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile 
yasaklanan fiillere ilişkin olarak Gümrük Müs
teşarlığı, 

f) 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası 
ile yasaklanan fiillere ilişkin olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

g) 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca istenilen bilgilerin verilmemesine iliş
kin olarak Sağlık Bakanlığı, 

h) 3 üncü maddesinin dokuzuncu ve 
onüçüncü fıkraları ile yasaklanan fiillere ilişkin 
olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

i) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
belirtilen ve yetki alanında bulunan işletmeler 
için bu fıkra ile yasaklanan fiillere ilişkin 
olarak Turizm Bakanlığı, 

j) 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasına ay
kırı fiil taşıtlardan sadır olmuşsa sürücüsüne 
veya taşıtın tescil plakasına işlenmek üzere bu 
fiile ilişkin olarak, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa Göre Suç ve Ceza Tutanağı 
Tanzime Yetkili Memurlar, 

k) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen Resmi kamu kurum ve kuruluşlarında 
en üst amir veya yetkilendirdiği kişiler, 

İhlal hallerinin tespitine ve idari para 
cezası vermeye yetkilidirler. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

uyan yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ 
edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye 
sınırları içinde belediye encümeni, belediye 
sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 
beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) 3 üncü maddenin birinci, üçüncü, dör
düncü, beşinci ve onbirinci fıkralarındaki yasak
ların her birine aykın hareket edenler, ellibin 
Türk Lirasından ikiyüzelli bin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu 
cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu 
yetkilidir. 

(4) 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki 
yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi 
halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk 
Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, böl
gesel yaym yapan kuruluşlar, beşbin Türk 
Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal 
yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından 
yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. 

(5) 3 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki 
yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları 
içinde belediye encümeni, belediye sınırları 
dışında genel kolluk tarafından bin Türk Lirası 
idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(6) 3 üncü maddenin sekizinci fıkrasındaki 
yasaklara aykırı hareket edenler, 26/09/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
"Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 
194 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır. 

(7) 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasın
daki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli 
mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili 
olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bu 
Kanuna göre verdiği idarî para cezalarını, 3984 
Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun hükümlerine göre 
tahsile yetkilidir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi 
hükmüne göre tanzim edilen ceza tutanaklarına 
istinaden verilen idarî para cezaları, 2918 sayılı 
Kanun hükümlerine göre verilen trafik para 
cezalarının tebliğ ve tahsil usulüne tabidir. 

Tütün ve tütün ürünlerinin yasaklandığı ve 
yasağa ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yer
lerde tütün ve tütün ürünleri içenlere, ilgili 
yerin idarî amiri durumundaki kişi ya da görev
lendirdiği kişi veya kişiler tarafından, gerekli 
hallerde emniyet kuvvetlerinden yardım alın
mak suretiyle ihbar tutanağı tanzim edilir. Tan
zim edilen ihbar tutanakları ceza kesmeye yet
kili merci olan il özel idaresine iletilir. 

Kanuna uymakla yükümlü kurum amirlik
lerinin idarî para cezası gerektiren yasağa uy
madıkları haller hakkında şikayetler o yerin en 
büyük mülki amirliğine yapılır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(8) 3 üncü maddenin onuncu fıkrasındaki 
yasağa aykırı hareket edenler, belediye zabıtası 
tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para 
cezası ile cezalandırılır. Belediye sınırları dışın
da bu yetki genel kolluk tarafından kullanılır. 

(9) 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasındaki 
yasaklara aykırı hareket edenler, mahalli mülki 
amir tarafından bin Türk Lirasından onbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalan
dırılır. Tütün ürünlerinin satış belgesiz olarak 
satışının yapıldığı veya satışa hazır tutulduğu 
yerlerdeki tütün ürünlerine el konulur ve 
nereden temin edildiğine dair belge ibraz 
edilememesi halinde, mahallî mülkî amir 
tarafından bunların mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir. 

(10) 3 üncü maddenin ondördüncü fık
rasındaki ürünleri üretenler, belediye sınırları 
içinde belediye encümeni, belediye sınırları 
dışında mahalli mülki amir tarafından yirmibin 
Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(11)4 üncü maddenin birinci ve ikinci fık
ralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı 
hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından 
bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalan
dırılır. 

(12) 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine ay
kırı hareket eden üretici firmalar, Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzen
leme Kurulu tarafından bu yükümlülüklere ay
kırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa 
değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı 
ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz. 

(13) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki 
yükümlülüğe aykırı hareket eden firmalar 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ellibin 
Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası ile cezalandırılır. 
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MADDE 7- 4207 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- Bu Kanunun; 
a) 2 nci maddesi kapsamındaki yerlerde 

tütün ve tütün ürünleri içenlere, ilgili tutanağa 
istinaden elli Yeni Türk Lirası, hakkında 
tutanak tutulan kişi o yerin çalışanı veya üyesi 
ise bu cezanın iki katı, 

b) 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fık
raları kapsamındaki yerlerde tütün ve tütün 
ürünleri içilmesini engellemeyen, ikinci ve dör
düncü fıkralarındaki yükümlülükleri yerine 
getirmeyen, 4 üncü maddenin birinci, ikinci, 
üçüncü ve onikinci fıkralarındaki zorunluluğu 
yerine getirmeyen ilgili yerin yetkilisi veya 
amiri hakkında elli Yeni Türk Lirası, tekerrür 
halinde bu cezanın iki katı, 

c) 3 üncü maddesinin onuncu ve onbeşinci 
fıkralarını ihlal edenlere elli Yeni Türk Lirası 
para cezası, 

d) 3 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci 
fıkraları ile 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasın
da belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(14) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki 
yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halin
de; yerel yayın yapan televizyon kuruluşları bin 
Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları 
beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına 
kadar, ulusal yayın yapan televizyon kuruluş
ları ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalan
dırılır. Bu cezalar, radyo yayını yapan kuruluş
lar hakkında ondabir oranında uygulanır. Bu 
cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu yetkilidir. 

(15) Bu Kanunla kendilerine yüklenen 
görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku 
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi olduk
ları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uy
gulanır." 

MADDE 7- 4207 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tahsil edilen idari para cezalarından pay 
alınması 

MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerine 
göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen 
miktarın yüzde elli oranındaki kısmı, para 
cezasına karar veren kurumun harcamalarında 
kullanılmak üzere kurum veya ilgili bakanlık 
bütçesine; yüzde onu Sağlık Bakanlığı, yüzde 
onu Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerine aktarılır. 
Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı büt
çelerine aktarılan para, bu Kanunun kendilerine 
yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
ilişkin harcamalarda kullanılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 55) 



- 2 3 -

(Trabzon Milletvekili 
Cevdet Erdöl'ün Teklifi) 

yerel televizyon kanalları ve radyolar hakkında 
her ihlal için beşbin Yeni Türk Lirası, Ulusal 
televizyon kanalları hakkında bu cezanın on katı, 

e) 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçün
cü, dokuzuncu, onikinci, onüçüncü ve ondör-
düncü fıkraları ile 4 üncü maddesinin dördün
cü, beşinci ve yedinci fıkraları hükümlerine ay
kırı hareket edenlere her aykırı hareket için, 
ikiyüzellibin Yeni Türk Lirası, tekerrür halinde 
bu ceza yüzde elli artırılarak, 

f) 3 üncü maddesinin altıncı, yedinci, 
sekizinci, ve onbirinci fıkralarına aykırı hareket 
edenlere beş bin Yeni Türk Lirası, tekerrür 
halinde bu ceza yüzde elli artırılarak, sekizinci 
fıkraya aykırı hareketin ilk ve orta öğretim 
kurumlarına ikiyüz metreden yakın olması 
halinde ise iki katı, 

îdari para cezası uygulanır. 
Bu Kanun hükümlerine uymayan peraken

de ve toptan satıcıların satış belgeleri iptal edilir. 
MADDE 8- 4207 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Mahkeme kararına bağlı işlemler 
MADDE 7- İlgili idarenin başvurusu üzerine; 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin onbirinci 

fıkrası ile 4 üncü maddesinin dördüncü ve 
beşinci fıkraları hükümlerine aykırı hareket 
edenler nezdindeki ürünler toplatılır. Bu 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü ve ondördüncü fıkraları ile 4 üncü mad
desinin dördüncü ve beşinci fıkraları hüküm
lerine aykırı hareket edenlere ait işyerlerinin bir 
aydan üç aya kadar kapatılmasına hükmolunur. 

Söz konusu davalara sulh ceza mah
kemelerince bakılır. 

MADDE 9- 4207 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8- İdari para cezası verilmesini 
gerektiren ihlaller ilgisine göre ihbar ya da ceza 
tutanağı ile tespit edilir. Tutanaklara ilişkin usul 
ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir. 

İhbar tutanağı üzerine ceza vermeye yet
kili makam tarafından idarî para cezası verilir. 
Ceza tutanağının ilgilisine anında tebliğ 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8- 4207 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
MADDE 7- (1) Bu Kanunun 3 üncü mad

desinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fık
ralarındaki yasakların konusunu oluşturan her 
türlü eşya ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarının konusunu oluşturan tütün 
ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
mahallî mülkî amir tarafından karar verilir." 

MADDE 9- 4207 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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edilemeyen haller ile ihbar tutanağı üzerine 
verilen cezalara ilişkin tebligatlar, 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Söz konusu idarî para cezaları ilgilisine 
tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
ödenir. İdari para cezalarına tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde İdare Mahkemeleri 
nezdinde dava açılabilir. İdari para cezalarına 
dava açılması tahsilatı durdurmaz. 

İdari para cezaları, para cezası vermeye 
yetkili mercilerin bütçelerine gelir kaydedilir. 

Süresinde ödenmeyen idarî para cezalan, 
ilgili kurumlarca 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 2 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile 4 üncü mad
denin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde yerine getirilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 10- 4207 sayılı Kanuna 
aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 
2 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki işletme 
sahipleri, söz konusu tertibat ve düzenlemeleri 
altı ay içinde yapmakla yükümlüdürler. 

(2) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birin
ci ve ikinci fıkraları gereğince yapılması 
gereken işler, Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde yerine getirilir. 

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde çıkarılır." 

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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