
DÖNEM: 23 CİLT: 19 YASAMA YILI: 2 

•• •• TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

96'ncı Birleşim 
29 Nisan 2008 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 394 
II. - GELEN KÂĞITLAR 395 

III. - YOKLAMALAR 409,432 
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 409 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 409:414 
1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı 409:410,412:413 

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, DTP Sakarya İl Örgütü 
tarafından düzenlenen kültür şenliğine ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe
lik'in cevabı 411:413 

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, ülkemizde yaşanan ku
raklık ve buna bağlı olarak bazı gıda maddelerinde görülen kıtlık sorununa 
ilişkin gündem dışı konuşması 413:414 



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

Sayfa 
V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 415 

A) TEZKERELER 415,421 
1.- Singapur Parlamento Başkanı Abdullah Tarmugi ve beraberindeki 

heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/404) 415 

2.- Peru Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine istinaden, 
Peru'ya resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyele
rinden oluşan Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca 
bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/405) 415 

3.- Çin Ulusal Halk Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonları tarafından 
Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet edilen TBMM Adalet Komisyonu heyetinin 
davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/403) 421 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 415:421 
1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin'de kurul

ması planlanan balık çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 415:417 

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin'de kurul
ması planlanan nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 417:419 

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 milletvekilinin, SHÇEK'e 
bağlı yerlerde yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme 
hizmetlerinin etkin verilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 419:421 

VI.- ÖNERİLER 422,432 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 422:432,432:433 
1.- Genel Kurulun, 29/4/2008 Salı günkü birleşiminde (11/1) esas nu

maralı gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra sözlü 
sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülmesine; Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki 
sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 30 Nisan 2008 ve 6-7 Mayıs 2008 gün
lerindeki birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 6 Mayıs 2008 
Salı günkü birleşimde ise çevre ve çevre kirliliği ile ilgili araştırma önerge
lerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesine; 216 sıra sayılı Kanun Tasarısfnın İç Tüzük'ün 91'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine iliş
kin AK Parti Grubu önerisi 422:432,432:433 

VII.- GENSORU 433 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 433:460 
1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili 

Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 27 milletvekilinin, 
tarım ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerin zamanında ödenmemesi 
veya kaldırılması, girdilerdeki artışlar ve ürünlerdeki düşük fiyat oluşumu 

- 3 9 0 -



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

sonucu üreticilerin, temel gıda maddelerinde meydana gelen aşırı fiyat ar
tışları ile de halkın mağduriyetine sebep olduğu, TMO'nun yönetiminde ve 
tarım politikalarında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) 433:460 
VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 461,503,523,548 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 461:502,503:523, 

523:547,548:559 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'in; Türk Ceza Kanu

nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şır-
nak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Ko
misyonları Raporları (2/210, 2/27) (S.Sayısı: 215) 461:502,503:523, 

523:547,548:559 
IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 502,523 
1.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa

hin'in konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 502 
2.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un 

konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 523 
X.- OYLAMALAR 548 
1.- Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin oylaması 548:559 
2.- Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylaması 548:559 
3.- Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi'nin tümünün oylaması 548:559 
XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 560 
1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kalkınma Ajanslarının kurulması 

çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/2389) 560:563 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki 
deniz dolgusu projesinin onayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/2418) 564:567 

3.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kaşgarlı Mahmut'un tanıtı
mına ve kabrinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2469) 567:569 

4.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, 22' nci Dönemde hazır
lanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2470) 570:577 

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'nin turizm potansiye
linin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ
rul Günay'ın cevabı (7/2472) 578:580 

6.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, elektrik tüketiminden alı
nan KDV'nin hesabına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/2474) 581:582 

- 3 9 1 -



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

7.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, turizmde transfer ulaşım ücret
lerindeki KDV oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/2476) 583:584 

8.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Ulukışla Darboğaz bel
desindeki kayakevi projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
tuğrul Günay'm cevabı (7/2538) 585:587 

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, THY Bursa Satış Müdürlü
ğünün kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2566) 588:590 

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/2573) 590:592 

11.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, kapatma davası sonrası bazı id
dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2584) 592:593 

12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yunus Emre Vakfının yöneti
mine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2619) 594:598 

13.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin villa kentler ve tatil 
köyleri projesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü
nay'ın cevabı (7/2622) 599:601 

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, kadrolu sanatçıla
rın yerel yönetimlere devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2623) 602:606 

15.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, bakımı yapılan THY uçakla
rıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Ba
kanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2651) 607:608 

16.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Almanya'da hayatını kaybe
den bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın 
cevabı (7/2653) '' 609:612 

17.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, haksız olarak yeşil kart alanların 
takibatına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2688) 613:614 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de kurulacak bir 
çimento fabrikasının çevreye etkilerine, 

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, İzmir'in su ihtiyacının kar
şılanmasına, 

- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Bodrum-Akyarlar Koyu sahilinde 
inşa edilen bir tesise, 

İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/2708,2709,2778) 615:620 

19.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki bir baraj projesine, 
- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm, personel sayılarına, 
İlişkin sorulan ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 

(7/2710,2905) 620:623 
20.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, ağaçlandırılacak alan

lara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/2711) 623:626 

- 3 9 2 -



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

Savfa 
21.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Güllük Körfezinde bir şirketin 

yaptığı deniz dolgusuna, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van Gölü'nün korunmasına, 
- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, yatırımlar için tahsis edilen arazilere, 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 

(7/2712,2901,2902) 627:632 
22.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de kurulacak bir 

çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2726) 633:635 

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2727) 636:637 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2728) 637:638 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2729) 639:640 

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2730) 641:642 

27.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bir yayın grubunun 
TMSF'den devralınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/2768) 643:645 

28.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt Kültür Merkezine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2788) 646:648 

29.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Osmaniye'de yapılması 
planlanan çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2789) 649:652 

30.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, TMSF'nin tasfiye ettiği şirket
lerin borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren'in cevabı (7/2806) 653:655 

31.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2846) 656:665 

32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2847) 666:674 

33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki Hazine taşınmaz
larının satışı ve kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Una-
kıtan'ın cevabı (7/2848) 675:677 

34.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir kitapla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/2862) 678:681 

35.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da tahrip olan 
orman alanlarına, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tıbbi atık tesislerinin denetimine 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 

(7/2903,2996) 682:687 
36.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, personel sayılarına ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/2976) 688:692 

393 



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.04'te açılarak iki oturum yaptı. 

Dünya Veteriner Hekimleri Günü nedeniyle: 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, 

Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan'ın, 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, 

Gündem dışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin neden
lerinin (10/171), 

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan krizin ve 
TMO'nun sorumluluğunun (10/172), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan sorunların 
(10/173), 

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. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

l'inci sırasında bulunan, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/480) (S. Sayısı: 94) komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in, Emniyet Teşkilatı Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Çarşı ve Mahalle Bekçileri
nin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 13 Milletvekilinin, Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi'nin (2/132, 2/143, 2/144, 2/157) (S. Sayısı: 120), 

3'üncü sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 2 Milletvekilinin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (2/187, 1/446, 1/509, 1/513) (S. Sayısı: 127), 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

29 Nisan 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.08'de son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Yusuf COŞKUN Murat ÖZKAN 
Bingöl Giresun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Harun TÜFEKÇİ 

Konya 
Kâtip Üye 

No.: 134 

İL- GELEN KÂĞITLAR 
25 Nisan 2008 Cuma 

Tasarılar 

1.- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı (1/566) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2008) 

2.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/567) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2008) 

Teklifler 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğ
retim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Teklifi (2/217) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2008) 

2.- Gümüşhane Milletvekilleri Yahya Doğan ve Kemalettin Aydın'ın; Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlan Öğ
retim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/218) (Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.4.2008) 
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3.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/219) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2008) 

4.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yük
seköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/220) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2008) 

5.- Hakkâri Milletvekilleri Rüstem Zeydan ve Abdulmuttalip Özbek'in; Yükseköğretim Ku
rumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/221) Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2008) 

6.- İğdır Milletvekili Ali Güner'in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/222) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2008) 

Tezkereler 
1.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi (3/398) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2008) 

2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/399) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2008) 

3.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/400) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2008) 

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/401) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2008) 

Raporlar 
1.- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul Şehrinde 

Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) (GÜNDEME) 

2.- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon!an Raporları( 1/551) (S. Sayısı:217) 
(Dağıtma tarihi: 25.4.2008) (GÜNDEME) 
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Tasarılar 
1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/568) (Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2008) 
2.- Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı (1/569) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 

Teklifler 
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; 5862 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/223) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2008) 
2.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Ka

rantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/224) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008) 

Raporlar 
1.- İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/103) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/105) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

5.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/106) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/107) (S. Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

7.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/108) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/109) (S. Sayısı: 146) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

9.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/110) (S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 
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10.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/111) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

11 .-Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

12.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/541) (S. Sayısı:219) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, yargıda tarafsızlık ilkesine ilişkin Adalet Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/1992) 
2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, zorunlu din derslerine ve Alevilere yönelik çalış

malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2062) 
3.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun Gümrük Başmüdürlüğünün kapa

tılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385) 
4.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, doğum ve ölüm kayıtlarının bazı siyasi partilere ve

rildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386) 
5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, YÖK Başkanına zırhlı makam aracı tahsisine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388) 
6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, yasa dışı örgütlenmelerle mücadele konusundaki 

bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2390) 
7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, bir GSM operatörünün yönetim kuruluna ve Millî Eği

tim Bakanlığıyla protokol imzalayıp imzalamadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2391) 

8.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2392) 

9.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir operasyonun gizli bilgi ve belgelerinin deşifre 
edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2393) 

10.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Tuzla tersaneler bölgesinde yaşanan sorunlara ve 
deniz dolgusu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2394) 

11.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, afla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2395) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yasa dışı telefon dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2396) 

13.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2398) 

14.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) 

15.- Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş'un, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) 

16.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TPAO ile bir enerji grubu arasında do-
ğalgaz elektrik santrali konusunda gizli anlaşma imzalandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) 

17.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra-B sahasındaki kömür varlık
larının işletme hakkı kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2407) 

18.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirket ve iştirakleri 
genel müdürlerinin aylık toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408) 
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19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410) 

21.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris'teki bir madencilik faaliyetine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411) 

22.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman Belediyesine sel zararının karşılanması için 
aktarılacak ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2412) 

23.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tespiti 
ve telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2413) 

24.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2414) 

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, belirli kıdem sürelerini tamamla
yan Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin iş akdinin feshine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2419) 

26.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris'teki bir madencilik faaliyetinin basra ça
mına ve bal üretimine verdiği zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2420) 

27.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2421) 

28.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, taşımacılık sektöründeki korsan firma sorununa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2422) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün ana yol bağlantısının trafik güvenliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2423) 

30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu proje
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2424) 

31.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük hakları
nın iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2431) 

32.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Ergani ve Maden bakır yataklarının işletilmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2432) 

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Merkez Bankası personeline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2437) 

34.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İstanbul'daki bir kavşak projesinin iptal edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2438) 

35.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, gizli ses kayıtlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2440) 

36.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Dışişleri Konutundaki tadilata ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2441) 

37.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, sulama birliklerinin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2442) 

38.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Manisa İl Özel İdaresince yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2443) 

39.- Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun ta
sarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449) 
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41.- Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ithal ürünlerde ödeme tutarının tespitine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450) 

42.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun ta
sarısı ve KHK taslaklanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2451) 

43.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili iddialara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2452) 

44.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yerel yönetim kuruluşlarının sosyal güvenlik kurum-
lanna olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2453) 

45.- Kınkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasansı ve KHK taslaklanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2456) 

46.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine uygu
lanan doğalgaz tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2457) 

47.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458) 

48.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, av tüfeklerindeki ruhsatlandırmaya ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) 

49.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Derbent Belediyesindeki işçilerden bir kısmının iş akit
lerinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460) 

50.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, bir köyün bağlı olduğu ilçeye ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2461) 

51.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) 

52.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, belediyelerin açtığı koruma evlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463) 

53.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, TCDD Gar Meydanına köprülü kavşak yapımına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2464) 

54.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki belediyelerin çevre düzenleme çalış
malarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465) 

55.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, metrobüs yolu projesi ihalesine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru Önergesi (7/2466) 

56.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467) 

57.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince kullandırılan mikro 
kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2468) 

58.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yurt dışında basılması için destek sağlanan kitap
lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2473) 

59.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Spor Toto Teşkilatının eksik vergi ödediği id
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'daki ilköğretim okullarında görev yapan yö
neticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478) 

61.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 
bir değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479) 

62.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da açılan eğitim kurumlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484) 

63.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485) 
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64.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2486) 

65.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğindeki bir dü
zenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) 

66.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) 

67.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğindeki idari bölüm
lerle ilgili düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489) 

68.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, katkı ve öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490) 

69.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492) 

70.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2494) 

71.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildiri
len kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) 

72.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2496) 

73.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, doktorlann bazı sorunlanna ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2497) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, nakliyecilikte aranan bir belgenin alımında süre uza
tımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) 

75.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel geçidine tünel 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503) 

76.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504) 

77.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505) 

78.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2506) 

79.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YÖK Başkanının BDDK'da danışmanlık 
yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru 
önergesi (7/2508) 

80.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancıların iştirak yoluyla ortak oldukları 
şirketlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2509) 

81.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) 

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tasfiye halindeki İhlas Finans Ku
rumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2514) 

83.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, özel bir sağlık kuruluşuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2518) 

84.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2519) 

85.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yatağan İlçesine yapılacak termik santrale ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2524) 

- 4 0 1 -



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

86.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, doğalgazda eksik tedarike ve akaryakıt tüketimine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) 

87.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, OSB'lere uygulanan doğalgaz iskonto oranına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) 

88.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Muğla ve Aydın'daki maden arama faaliyetlerine 
ve orman tahribatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) 

89.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'daki mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2529) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gürsu İlçesindeki bir gölete ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2530) 

91.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yoksul ve muhtaç
lara yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531) 

92.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesince basılan bir 
kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532) 

93.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, valilik ve belediyelerce yapılacak olan stratejik il plan
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533) 

94.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Beyoğlu Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) 

95.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, 1993 yılında Digor'da meydana gelen olayların so
nuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) 

96.- Antalya Milletvekili Mehmet GünaPın, Antalya'daki belediyelerin borçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) 

97.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, bazı illerdeki çeşitli trafik verilerine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2537) 

98.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Pamukkale'deki bir kazı çalışmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) 

99.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, lise son sınıf öğrencilerinin alan değiştirme mağduri
yetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) 

100.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548) 

101.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2549) 

102.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, hak etmeyen kişilere yeşil kart verilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550) 

103.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Çiftlik karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2567) 

104.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2568) 

105.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Adıyaman bağlantılı bazı yollara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2569) 

106.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yerel yönetim kuruluşlarının Hazine alacağı niteli
ğindeki borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2570) 

107.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkanlık Müşa
virliği kadrolarına atanmış sayılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2571) 
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108.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575) 

109.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2577) 

110.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, hastanelerde hizmet satın alma yoluyla istihdam edi
len kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2579) 

111.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Et ve Balık Kurumu işçilerine sendika üyeliği 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2580) 

112.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2581) 

113.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, sanal kumar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2583) 

114.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'm, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2585) 

115.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588) 

116.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589) 

117.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı şirketlerin 
edindikleri taşınmazlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2594) 

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, bir konferansta yaptığı konuşmaya ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2595) 

119.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603) 

120.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, belediyelerin personel giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604) 

121.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç kiralamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605) 

122.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da tahsil edilen taşınmaz kültür varlıkla
rının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606) 

123.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sanayi ve tıbbi atık tesislerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2607) 

124.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşı
lanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608) 

125.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2609) 

126.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2610) 

127.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay'ın, Ankara'da bir caddedeki çalışmalarla ilgili id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611) 

128.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2613) 

129.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraya verdiği 
büfelere yaptığı bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2614) 
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130.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bir belediye başkanının beyanat ve icraat
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2616) 

131.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, İGDAŞ ve İSKİ'nin ihale verdiği firmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2617) 

132.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara'da gece yansından sonra toplu taşıma hiz
meti verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2618) 

133.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, vergi dairelerinin mükellefe baskı yaptığı iddiasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2624) 

134.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, er ve erbaşlara ödenen operasyon tazminatına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627) 

135.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ceyhan İlçesindeki bir okul müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631) 

136.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özürlü ve engelli çocukların eğitimi konusundaki bir 
iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634) 

137.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Pendik Harmandere Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635) 

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir ilköğretim okulundaki fişleme iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636) 

139.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2637) 

140.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, sağlık kuruluşlarında türbanlı personel çalıştığı id
dialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638) 

141.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2639) 

142.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2640) 

143.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2641) 

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölün
müş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646) 

145.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2647) 

146.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2648) 

147.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2649) 

148.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2650) 

149.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru hattına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654) 
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No.: 136 

29 Nisan 2008 Salı 

Tasarı 
1.- İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/570) (Ada

let; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.4.2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık çift

liklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008) 

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan nükleer 
enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde yaşanan so
runların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi(10/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/04/2008) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet 

Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 
2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı şa

hıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11/4/2008) 

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

4.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Millî Takım Teknik Direktörünün ücretinin vergilen
dirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/4/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'in, bir Başkan Başmüşavirine ilişkin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3022) Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008) 
2.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir yerel gazetedeki iş başvurusu ilanına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008) 
3.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, TCDD'nin taşınmazlarının satışına ve TCDD'deki 

bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 
4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, çakı taşımasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 

(7/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 
5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Diyarbakır Barosu Başkanına gösterdiği tepkiye ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 
6.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, gazilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/3027) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 
7.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Çapa Tıp Fakültesi Kemik İliği Banka

sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3028) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 
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8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, memurlara enflasyon farkı ödemesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3029) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine el konulması sebebiyle 
açılan tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3030) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/4/2008) 

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir operasyon kapsamındaki soruşturmaya ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3031) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

11.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'daki bir köyün sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

12.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, GAP yatırımları ile sosyal ve ekonomik pro
jelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3033) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

13.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, kuru gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, okul kütüphanelerindeki bazı kitaplara ve bir grubun 
takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

15.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Suudi Arabistan'da bir Türk vatandaşı hakkında ve
rilen idam kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3036) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

16.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adana'da bir TOKİ uygulamasının orman ala
nına yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3037) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

17.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3038) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, iki tutuklunun görüşme haklarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

19.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, göçebe ailelerin iskanına ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

20.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'nun bazı mahallelerinin paftalarında kıyı kenar 
çizgisinin iptaline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3041) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/4/2008) 

21.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bazı arsa ve arazilerin tapularının iptal edilerek 
Milli Emlak Müdürlüğüne devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

22.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur'daki katı atık depolamasına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3043) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

23.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Girme Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

24.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, nüfus verileri ile ilgili iddialara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3045) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

25.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, işsizlikle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3046) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

26.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul'daki tarihi binaların korunmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3047) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

27.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'de işten çıkarılan 
işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 
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28.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3049) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

29.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur'daki katı atık toplama sorununa ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul Sulukule'de yapılan yıkımlara ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

31.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bazı cenazelerin teslimine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

32.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, araç plakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

33.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı üniversite öğrencilerinin posta kutularına bıra
kılan tehdit mektuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3054) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/4/2008) 

34.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, mevsimlik işçilerin kamyonlarda taşın
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

35.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'mn, Balıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3056) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

36.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Gümüşhane-Köse'deki tarihi ve turizm potansiyeli 
taşıyan yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3057) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11/4/2008) 

37.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Kongre Vadisi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3058) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

38.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Madımak Otelinin müze haline getirilip getirileme
yeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3059) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

39.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Trabzon Devlet Tiyatrosunda sergilenen bir oyunda 
metin değişikliği yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3060) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

40.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da belediyelere ve TOKİ'ye tahsis edilen Ha
zine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3061) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/4/2008) 

41.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta Sümer Halı Fabrikası işçilerinin duru
muna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

42.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, iptal edilen genelge karşısında Anadolu Liselerine 
atanan öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3063) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

43.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, OKS sorularında değişiklik yapılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yeni açılan bazı okullarla ilgili iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3065) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

45.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, okullaşma durumuna ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3066) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

47.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla'daki bir hastanenin\ruhsat sorununa ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3068) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

48.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Balıkesir-Dursunbey Devlet Hastanesinin doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 
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49.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi çalışanlarının 
statü değişikliğinden doğan hak kayıplarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3070) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

50.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, süt fiyatlarındaki düşüşe ve üreticilerin sorun
larına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3071) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/4/2008) 

51.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, pamuk primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3072) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

52.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, 2004'teki don afetinden etkilenen fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3073) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

53.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, çiftçilere verilen desteklere ve TMO'nun buğday sto
kuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3074) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/4/2008) 

54.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, İvrindi eski PTT binasının durumuna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3075) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

55.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, demiryollarının çift hatlı hale getirilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir THY pilotuyla ilgili iddiaya ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008) 

57.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yirmi yaş üzeri kamyon ve çekicilerin yurt dı
şına çıkış yasağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3078) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/4/2008) 

58.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, terörle mücadelede verilen şehitlere ilişkin Milli Sa
vunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3079) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008) 

59.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, toprak bütünlüğümüzü dikkate almayan haritalara iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3080) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008) 

60.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, TRT'deki atama ve görevlendirmeler ile bir prog
rama ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3081) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10/4/2008) 

61.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yabancı şirketlerin edindikleri taşınmazlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3082) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/4/2008) 

62.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Piraziz ve Bulancak ilçelerine spor tesisleri yapıl
masına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3083) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11/4/2008) 

63.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, sınır ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Dev
let Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3084) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

64.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, başka kurumlara naklen geçiş yapan Diyanet İş
leri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru öner
gesi (7/3085) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008) 

65.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Ulusalcılığın Emniyet Genel Müdürlüğünce 
tehdit olarak gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
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29 Nisan 2008 Sah 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

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

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

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın 

Ayşe Jale Ağırbaş'a aittir. 
Buyurun Sayın Ağırbaş. (DSP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
/.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, 1 Mayıs İşçi Bayramı 'na ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 
AYŞE JALE AĞIRBAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Mayıs İşçi Bayramı 

nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, yüce heyetinizi, De
mokratik Sol Parti ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olan 1 Mayısın ülkemizde de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmesi ve kutlanma
sının sevincini yaşarken, aynı zamanda, bu günün tatil ilan edilmemiş olmasının ve 1 Mayısın Tak-
sim'de kutlanmasına izin verilmemesinin üzüntüsünü bir arada yaşamaktayım. 

Kanaatimce, 1 Mayısın İstanbul Taksim Meydam'nda kutlanmasında bir sakınca yoktur. İşçile
rimiz, herhangi bir tahrike kapılmadan demokratik hak ve özgürlük mücadelelerinin simgesi olan 1 
Mayısı kutlayacak bilinçtedirler. Bu hususta kimsenin tedirgin olmasına gerek yoktur. Türkiye, geç
mişte yaşanan acı günlerin etkisinden, 1 Mayıs kaygılarından kurtulmalı, her şeyi kendi doğal çer
çevesi içinde yaşayabilen bir ülke erginliğine kavuşmalıdır. 

Ülkemizin en büyük sorunu istihdamdır. Ülkemizde işsizlik artmış, işsiz sayısı 10 milyonu bul
muştur. İstihdam olanağı bulanlar ise yoksulluk ve açlık sınırının altında ücretlerde çalışmaktadırlar. 
Çalışma ve yaşam koşulları milyonlarca emekçi için günden güne daha çekilemez bir hâle gelmek
tedir. Açlık, yoksulluk ve işsizlik daha geniş emekçi katmanlara yayılarak sürekli büyümektedir. 
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Ülkenin her bir vatandaşına güvenle çalışabileceği bir iş vermek, bunu temin edecek düzenle
meleri yapmak ve bu ortamı tesis etmek devletin görevidir. Ülkemizde güvencesiz, sendikasız ve si
gortasız çalışan işçiler iş kazalarında canlarını yitirmektedirler. Tuzla'da, Davutpaşa'da yitirdiğimiz 
emekçilerimizin acısı hâlâ tazedir. Tekelin satılmasını istemeyen işçilerin coplanarak yerlerde sü
rüklenmesi, Tuzla'da işçi ölümlerine önlem alınmasını isteyen çalışanlara biber gazı sıkılması ve ni
hayet "Ayakların başlan yönettiği yerde kıyamet kopar." cümlesinin öz ve içeriği Hükümetin işçilere 
bakışını ortaya koymaktadır. 

Söz konusu işçiler ve emekçiler olduğu zaman AKP Hükümetinde isteksizlik göze çarpmakta
dır. Aslında şaşırmamak gerekir. Çünkü bu Hükümetin iktidara geçer geçmez yaptığı ilk iş, 57'nci 
Ecevit Hükümetince çıkartılan İş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğünü durdurmak olmuştur. Bunun bir 
örneğini daha vermek istiyorum: Mecliste 26 Şubatta oy birliğiyle Tuzla'daki tersane ölümlerinin 
araştırılması için Meclis araştırması açılması istenmesine rağmen, araştırmayı yönetecek Meclis Ko
misyonu bir türlü kurulamamaktadır. Sebebi ise, AKP'nin Komisyona hâlâ isim bildirmemiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu İktidar döneminde işçi ve emekçilerin haklarını buda-
yan yasal düzenlemeler birer birer Meclisten geçirilmektedir. İktidar, işçilerin haklarını kısmakta, 
haklı mücadelelerine ise duyarsız kalmaktadır. Bir taraftan sayıları azımsanmayacak oranda işçi kar
deşlerimiz sendikalı oldukları için işten atılırken, diğer taraftan AKP, işçi örgütlerini ele geçirmek 
için girişimlere başlamıştır. 

Taşeronlaştırma yoluyla kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi hızlanmaktadır. Kamu emekçilerine 
hâlâ grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınmamıştır. İşçiler ve emekçi halkımız, güvenceli, sen
dikalı ve sigortalı çalışma hakkı için, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkı için 1 Ma
yısta seslerini Hükümete duyurmaya çalışacaklar. Bu haklı mücadelelerinde her zaman olduğu gibi 
Demokratik Sol Partinin yanlarında olduğunu bilmelerini isterim. Çünkü, Demokratik Sol Parti, ha
yatı boyunca emeğin yanında olan, 1963 yılında Çalışma Bakanlığı döneminde Türk işçisini sen
dika, toplu sözleşme ve grev hakkına kavuşturan, Başbakanlığı döneminde de İş Güvencesi Yasası'nı 
çıkaran Sayın Bülent Ecevit'in yolundadır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin "reform" diye niteliği Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Si
gortası Kanunu işçilerimizi ciddi kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır. "Reform" adı altında emek
lilik kısıtlanmakta, emekli yaşı ve prim ödeme süreleri artırılmakta, emekli aylıkları düşürülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AYŞE JALE AĞIRBAŞ (Devamla) - Bu Yasa'yla, emekli olmak için prim ödenmesi gereken 

gün sayısı Avrupa Birliği ülkelerinden 2.200 gün fazlasıyla, 7.200 gün olarak belirlenmiştir. Üstelik 
altmış olan emeklilik yaşı altmış beşe çıkarılarak büyük bir tuzak kurulmuştur. İşçilere, 7.200 gün 
prim bile ödese altmış beş yaşını bekleme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, sağlık hizmetleri çalı
şanlar ve emeklilerin sırtına ekonomik yük getirmektedir. İşçilerimizin çalışma koşullarının, ücret
lerinin iyileştirilmesi ve emekliliğin hayal olmaktan çıkarılması için sürdürdükleri mücadelede 
Demokratik Sol Parti olarak her zaman yanlarında bulunduğumuzu yineler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nm 
huzur ve coşku içinde geçmesi temennisiyle tüm emekçi ve çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma 
Günü'nü yürekten kutluyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağırbaş. 
Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ufuk 

Uras'a aittir. 
Buyurun Sayın Uras. (DTP sıralarından alkışlar) 
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2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, DTP Sakarya İl Örgütü tarafından düzenlenen 
kültür şenliğine ve l Mayıs İşçi Bayramı 'na ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; bugün, Mecliste grubu 
olan partilerin toplantılarına baktığınızda zannedersiniz ki, çok güllük gülistanlık bir ortam var. Ör
neğin, Sakarya'da yaşadığımız vahim gelişmeler, bu ülkede söz konusu olmadı. DTP Sakarya İl Ör
gütü tarafından düzenlenen kültür şenliğine yönelik azgın saldırganlık uzun zamandır sistemli bir 
biçimde yükseltilen ve Kürt yurttaşlarımıza düşmanlığı artıran ırkçı iklimin ulaştığı boyutları göste
riyor hâlbuki. Saatler süren linç amaçlı kuşatma devam ederken yetkililer gereken müdahaleyi yap
mıyorlar, şenliğin güvenliğini sağlamıyorlar. Farklı kültürlere düşman olanlar barış ve kardeşlik 
umutlarını yok etmeye çalışıyorlar. Irkçı saldırganlar ve teşvikçileri toplumda Türk-Kürt çatışması 
çıkarmak istiyor. Teşvikçiler Maraş'taki, Çorum'daki, Sivas'taki katliamların benzerlerini yaratmayı 
hedefliyor. Ama gruplarımız bunu görmese bile, Türkiye'nin demokrasi güçleri buna asla izin ver
meyecektir! Toplumda var olan bir arada yaşama alışkanlığını ve dokusunu yıkmaya uğraşan bu an
layışları ve saldırganları teşvik edenler utanmalıdır. Bunu yapanlar ve teşvik edenler tarihin utanç 
bölümünde yerlerini şimdiden almışlardır; bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Kürt yurttaşlarımız bu ülkenin güzel bir gerçeğidir. Farklı kültürleri ve dilleri bu ülkenin zen
ginliğidir. Eşit koşullarda bir arada yaşama iradesinin güçlenmesi, demokrasimiz için çok önemli bir 
sınavdır. Şimdi, herkesin barış ve kardeşlik için eşit koşullarda ve insanca bir arada yaşamak için 
daha çok çaba göstermesi gereken bir zamandır. Şimdi, dayanışma zamanıdır. 

1 Mayıs kutlamaları da demokrasimiz için başka bir sınav olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi 
Hükümetine ve Sayın Başbakana bir kez daha sesleniyoruz: Sağduyulu davranılmasını sağlayınız. İs
tanbul'da, 1 Mayısın, Taksim'de kutlanabilmesi için gereken önlemleri alınız. 

İstanbul Valisinin yersiz, talihsiz ve gerginliği artıran açıklamaları toplumda huzursuzluk ya
ratmaktadır. Korku salan ve demokrat olmayan bir anlayışa yaslanan İstanbul Valisi, geçen yıl da İs
tanbul'u bir savaş alanına çevirmiş, âdeta sıkıyönetim uygulatmıştı. Kahvede oturan yaşlı başlı 
yurttaşlarımıza tokat attıran, biber gazı dumanıyla insanlara acı çektiren bu anlayışın İstanbul'da 1 
Mayısı huzur içinde yönetmesi mümkün değildir. 

1 Mayıs 1977 yılında 37 emekçinin hayatını kaybetmesinden bu yana tam otuz bir yıl geçti ama 
Taksim yasağından vazgeçilmedi. Suçlular bulunmadı ama mağdur olanlardan hâlâ intikam alınıyor. 
Bugün 1 Mayısı Taksim'de kutlamak isteyenlere baskılar yapan, tehditler savuran anlayış, demokrat 
olmayan bir anlayıştır. 1 Mayısın demokrasiye yakışır bir şekilde kutlanabilmesi için resmî tatil ola
rak kabul edilmesi, yıllardan beri sendikaların da taleplerine olumlu bir cevap verilmesi açısından an
lamlı bir adım olacaktı. Ama, mezarda emeklilik yasasını çıkarmayı marifet sayan, Tuzla'da âdeta 
toplu katliama dönüşmüş iş kazaları karşısında ilgisiz kalan Hükümet, akıl dışı bir kâr/zarar hesabıyla 
bu imkânı maalesef yaratmadı. Dünyanın en küresel bayramı olan ve zaten bütün dünya işçileri ta
rafından kutlanan 1 Mayısı, bir kurnazlıkla "Bizde tatiller çok fazla." gerekçesiyle tatil ilan etmemek 
de emekçilerle alay etmenin bir diğer adı olsa gerek. 

1 Mayıslar işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanacaktır. Emek her türlü üre
timin vazgeçilmezi olduğuna göre, emeğin bayramı da, bayramların en anlamlılarından birisidir. 1 
Mayıs, korku günü de savaş günü de değildir. Emekçilerin, ücretli çalışanların, işçilerin bayram gü
nüdür, birlik ve dayanışma günüdür. Herkesin sağlık ve güvenli bir gelecek talebi için, ayakların baş 
olduğu, yani üretenlerin yönettiği, özgür, demokratik, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için, daha 
adil ve bütün halkların barış içinde bir arada yaşadığı bir dünya için; kısacası, toplumda barış, de
mokrasi ve sosyal adalet için hepinizin 1 Mayısını şimdiden kutluyorum. 
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İnsanların ne söylediğinden çok ne yaptıkları önemlidir. "İşçi dostuyum, işçi dostuyum" diyor
sanız ve bunun gereğini yerine getirmiyorsanız, zaten ortada bir problem vardır. İşçi dostu olan, sabah 
akşam "işçi dostuyum" demez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Namuslu olan, sabah akşam "dürüstüm, namusluyum" 

demez; ne ise, onun gereğini yerine getirir. Dolayısıyla, çiviye yandan vuracak olduktan sonra çekice 
sarılmak bir işe yaramaz. 

Bugün Cevizli Sigara Fabrikası işçileri yine ziyaretime geldiler. Bu fabrikaları Amerikan firma
larına ne kadara sattığınız belli, işçilerin ise bir ayı kaç liraya geçirdiği ve üç ay sonra geleceklerinin 
ne olacağı belli değil. Gün, tam da emekten yana, sosyal politikadan yana tutum alma günüdür. 

Sevgili Lefter'e soruyorlar, bir maçın sonu nasıl biter, diye. "Bunu maçtan sonra konuşalım." 
diyor. Umarım, 2 Mayıs tarihinde, çok daha demokratik, çok daha sosyal bir Türkiye umudunu per
çinleyecek bir 1 Mayısın ertesinde yine beraber oluruz. 

Ben, emekten yana bütün milletvekillerini, Taksim'de, 1 Mayısta bizlerle birlikte olmaya davet 
ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 

Çelik, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle gündem dışı söz alan milletvekili 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm dünyada yaklaşık bir buçuk asırdır, çalışanların Emek ve Da
yanışma Günü olarak coşkuyla kutladıklan 1 Mayısı kutluyorum. Bu günün, başta, çalışan, işçi, emekçi 
kardeşlerimiz olmak üzere tüm sendikal örgütlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekillerini, hepimizin bildiği gibi, 1 Mayısın yüzyıllara dayanan büyük anlam ve 
önemi bulunmaktadır. İşçilerin on altı saatlere varan çalışma saatlerinin sekiz saatle sınırlandırılma
sını sağlamak amacıyla, 18'inci yüzyılda -özellikle sanayi ülkelerinde- verdikleri dayanışma ve mü
cadelenin sembolü 1 Mayıstır. Batı'da sanayi ve endüstri devrimlerinin ardından oluşan ekonomik 
kalkınma toplumsal tabanda da sosyal ve kültürel değişimlere yol açmıştır. Kapitalist sistemin inşası, 
kol gücüyle sağlanan emeğin yoğunluğuna bağlanmıştı. Sanayi devrimi ile üretimde işçi ve makine
nin kullanımı iyice artmıştı. İşçiler iş yerlerinde on altı saat çalıştırılarak resmen sömürülüyorlardı. Ça
lışma şartlan son derece kötü, ücretleri son derece düşük ve sosyal güvenlik namına hiçbir şeyleri yok 
idi, hiçbir insani hakka sahip değillerdi. Tüm bunlar işçileri uluslararası çapta dayanışmaya yönlen
dirmiş ve sendikalar seslerini daha gür çıkarır olmuşlardır. 

1 Mayıs düşüncesini ilk olarak 1856 yılında Avustralyalı işçiler ortaya atmış ve sekiz saatlik iş 
günü için toplantılar, eğlenceler ve gösteriler düzenlemişlerdir. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika Bir
leşik Devletleri'nin Chicago kentinde, sekiz saatlik iş günü için 10 binlerce işçinin aileleriyle birlikte 
yürüyüşleri sırasında 6 işçi arkadaşlarının hayatlannı kaybetmeleri tüm dünyada bir dönüm noktası ol
muştur. Bu olayın hemen ardından çeşitli ülkelerde bir araya gelen işçiler, Amerikan işçileriyle daya
nışma amacıyla 1 Mayısı birlik ve dayanışma günü ilan etmişlerdir. 

Osmanlıdan başlamak üzere ülkemizde 1 Mayıs kutlamaları olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle 
birlikte ülkemizde 1 Mayısın, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye işçilerinin bayramı ola
rak kutlanması benimsenmiş, 1 Haziran 1935 yılında yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun ile Bahar Bayramı olarak genel tatil günlerine dâhil edilmiştir. 1980 sonrası yapılan 
düzenleme ile ulusal bayram ve tatil günleri yeniden düzenlenmiş ve 1 Mayıs Bahar Bayramı bu dü
zenleme içerisinde yer almamıştır. 
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HASİP KAPLAN (Şırnak) - 12 Eylül darbesinde kaldırıldı. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - 60'ıncı Hükü

met olarak 25 Nisan 2008 tarihinde yayımladığımız 13526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ma
yısı Emek ve Dayanışma Günü ilan ettik ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 1980'den bugüne kurulan hiçbir hükümet böyle bir adım bu konuda atmamıştır. 

Ülkemizin demokrasi çıtası yükseldikçe toplumsal değişim ve dönüşümler de günlük hayatı
mıza yansımaktadır, yansıyacaktır. Devletimizin, Hükümetimizin önemli görevlerinden biri de ça
lışma hayatıyla ilgili özgürlüklerin önünü açmak, dünya ile uyumlu hâle getirmek ve çalışanlara daha 
yaşanabilir bir ortam sağlamaktır. Bu çerçevede, sosyal güvenlik reformundan sonra 2821, 2822 sa
yılı sendikal haklarla ilgili düzenlemeler içeren yasalarla ilgili sosyal taraflarla görüşmelerimiz son 
aşamaya gelmiş, son derecede olumlu düzenlemeler, yenilikler getiren bu yasa önümüzdeki günlerde 
yüce Meclise sevk edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, üretimin vazgeçilmez unsuru olan emeğin kutsallığı çerçevesinde, emek
çilerin 1 Mayısı huzur ve güven içerisinde, demokrasiye yakışır bir şekilde ve bayram havası içeri
sinde kutlamalarını en doğal hakları olarak görmekteyiz, görüyoruz. 

Bu itibarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülkemize, ülkemizin itibarına gölge düşür
meyecek bir şekilde tüm sosyal taraflarca banş ve huzur içerisinde, demokratik bir olgunlukla kut
lanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu vesileyle tüm milletimizin ve tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, 
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı üçüncü söz, ülkemizde yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak bazı gıda maddele

rinde görülen kıtlık sorunu ile ilgili söz isteyen Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Özdemir. 
(MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, ülkemizde yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak 

bazı gıda maddelerinde görülen kıtlık sorununa ilişkin gündem dışı konuşması 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlama

dan önce, bir hafta içerisinde Hakkâri Şemdinli'de 3, Şırnak Uludere ve Silopi'de 4, Bingöl'ün Genç 
ilçesinde 2 ve bugün de Bingöl'de 1 olmak üzere toplam 10 vatan evladımız şehitlik mertebesine 
ulaşmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve yaralılara acil şi
falar dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Kuraklığın ülkemiz ve Gaziantep tarımına etkileri ile çiftçilerimizin sorunlarını dile getirmek 
üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gaziantep genelinde 2007 yılının ilk dört ayında metrekareye 278,6 kilogram, 2008 yılının ilk 
dört ayında ise metrekareye 153,3 kilogram yağış düşmüştür. Yani geçen yıla göre bu yıl metreka
reye düşen yağış miktarı 125,3 kilogram daha azdır. Kuraklık, bölgemizde ekimi yapılan hububat 
ürünlerinin gelişimini engellemiş, ekili alanlarda nem yetersizliğinden çatlaklar oluşmuştur, hatta 
bazı çiftçilerimiz, maalesef, ekilmiş arazilerini yeniden sürmek zorunda kalmışlardır. Kuraklık devam 
ederse meyve ağaçlarında da büyük zarar meydana gelecektir. Kuraklık nedeniyle, Gaziantep ve bil
hassa Nizip, Oğuzeli, Karkamış, Barak ilçelerimiz ve köylerinde yetiştirilen hububat ürünlerinde, 
yağış yetersizliğinden dolayı çok büyük verim kaybı meydana gelmiştir. Yavuzeli, Araban, Nurdağı 
ve İslâhiye'de ise kısmen verim kaybı meydana gelmiş bulunmaktadır. 
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Türkiye buğday üretiminin 2,8 milyon tonunu gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
görülecek yüzde 90 azalma ile Türkiye buğday rekoltesinde 2,5 milyon ton azalma beklenmektedir. 
Yine, Türkiye arpa üretiminin 1,55 milyon tonunu gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
görülecek yüzde 90 azalma ile de Türkiye arpa rekoltesinde 1,4 milyon ton azalma beklenmektedir. 
Benzer şekilde, Türkiye kırmızı mercimek üretiminin yüzde 86'sını gerçekleştiren bölgemizde gö
rülecek yüzde 60 azalma ile kırmızı mercimek rekoltesinde 250 bin ton azalma beklenmektedir. 

Barak Ovası'nın yanı başında Fırat Nehri boşa akarken bölge çiftçisinin kuraklıktan zarar gör
mesi son derece üzücüdür ve düşündürücüdür. Üzülerek söylemeden geçemeyeceğim, Gaziantep ta
rımsal alanlarının büyük bir kısmını kapsayan son derece verimli Barak Ovası'nın sulama projesi 
yirmi yıldır hayata geçirilememiştir. Barak Ovası Sulama Projesi'nin bitirilmesiyle, hububat ithali 
büyük derecede ortadan kalkacak, hatta, ihraç edilecek duruma bile gelebilecektir. Ayrıca, fıstık, zey
tin ve meyve üretiminde de büyük verim artışı sağlanacaktır ve Barak Ovası, sulandığında ikinci bir 
Harran Ovası olacaktır. 

AKP Hükümeti tarafından, Barak Ovası Sulama Projesi'nin 2007 yılında bitirileceği ve Hanca
ğız Barajı'na su pompalayacak pompaların yapılarak suyun pompalanacağı vaat edilmesine rağmen 
hâlen ortada ciddi bir sonuç yoktur. 

Bu hafta sonu ve her zaman gittiğim Gaziantep ilçe ve köylerimizde incelemede bulunuyorum. 
Maalesef, tarım, ticaret ve sanayi gibi birçok sektörlerde çalışan hemşehrilerimin AKP İktidarı dö
neminde ekonomik olarak son derece mağdur olduklarını söylediklerini görüyorum. Çiftçilerimiz 
özellikle mazot, gübre ve traktör parçalarının pahalılığı ve maliyeti artıran diğer etkenler nedeniyle 
dilenmez dilenci durumuna düştüklerinden şikâyet etmektedirler. 

Çiftçilerimizi bu zor durumdan kurtarmak için acilen neler yapılabilir? Destekleme primleri ar
tırılabilir. Damlama ve yağmurlama sulama yöntemleri teşvik edilebilir. Sulama yatırımları hayata ge
çirilerek toprak, su ile buluşturulabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN ÖZDEMİR (Devamla) - GAP en kısa zamanda tamamlanabilir. Ülke genelinde ku

raklık eylem planı hazırlanabilir. Kuraklık, doğal afet kapsamına alınabilir. Çiftçilerimizin Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları acilen silinebilir. 

Çiftçimiz kuraklıktan elektrik borçlarını gerçekten ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Araban il
çemizin Küplüce köyünde köylülerimiz yüzlerce sulama kuyusunun elektrik borçları ödenmediğin
den TEDAŞ tarafından kapatıldığını bu pazar günü bizzat bana bildirmişlerdir. Kuyuları gördüm, 
gerçekten TEDAŞ kapatmıştır. Bu son derece üzücüdür. 

Buna benzer birçok neticeler alınabilir. Aracılar ortadan kaldırılabilir ve ürünlerin üreticiden 
çiftçiye direkt ulaşması sağlanabilir. Sonuç olarak, bölge çiftçimiz kuraklıktan dolayı çok mağdur du
rumdadır. 

Sözlerime son verirken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşlan vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 

sunacağım: 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Singapur Parlamento Başkanı Abdullah Tarmugi ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret 

etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/404) 
25 Nisan 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 24 Nisan 2008 tarih ve 24 sayılı Kararı ile 

Singapur Parlamento Başkanı Abdullah Tarmugi ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret etmesi 
uygun bulunmuştur. 

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
2.- Peru Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine istinaden, Peru 'ya resmî ziyarette 

bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetini oluşturmak 
üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/405) 

25 Nisan 2008 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Peru Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento Heyetinin, Peru'ya resmî bir ziyarette 
bulunması Genel Kurul'un 10 Nisan 2008 tarih ve 89 sayılı birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi hakkında 3620 Sayılı Kanu
nun ikinci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isim
ler Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Tunca Toskay Antalya Milletvekili 
Murat Mercan Eskişehir Milletvekili 
Gönül Bekin Şahkulubey Mardin Milletvekili 
Emin Önen Şanlıurfa Milletvekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, usule ilişkin, 60'inci maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN-Bir saniye... 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Mersin Milletvekili Isa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin 'de kurulması planlanan balık çift

liklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Koy ve sahillerinin güzelliği ile tarihi, kültürel, doğal değerleri ile Türkiye'nin yeni turizm böl

gesi olan Mersin'in geleceği, burada kurulması öngörülen balık çiftlikleri yüzünden tehdit altındadır. 
Bu durum bölge halkını ciddi biçimde kaygılandırmaktadır. Bu hususta gerekli tedbirler alınmadığı 
takdirde yörenin doğal ve tarihi varlıkları telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayacaktır. 
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Bu itibarla Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin çevreye ve turizme olumsuz etki
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bu konuda en doğru politikanın be
lirlenerek sağlıklı uygulamaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) İsa Gök (Mersin) 
2) Abdullah Özer (Bursa) 
3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
4) Çetin Soysal (İstanbul) 
5) Bayram Ali Meral (İstanbul) 
6) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

Sacid Yıldız (İstanbul) 
Orhan Ziya Diren (Tokat) 
Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

10) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
11) Osman Kaptan (Antalya) 
12) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
13) Şevket Köse (Adıyaman) 
14) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 
15) Ali Oksal (Mersin) 
16) Tacidar Seyhan (Adana) 
17) Ali Kocal (Zonguldak) 
18) Tayfur Süner (Antalya) 
19) Rahmi Güner (Ordu) 
20) Eşref Karaibrahim (Giresun) 
21) Muharrem İnce (Yalova) 
22) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 
23) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
Gerekçe: 
Mersin ve çevresi nadir güzellikteki sahillere ve koylara sahiptir. Tarihi ve doğal güzellikleriyle 

bu bölgemiz turizm açısından ciddi yatırımlar almaya başlamıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Doğu Akdeniz'in 2. Turizm Hamlesi'nin gelişme bölgelerinden olduğuna işaret etmiş, 2008 yılı St 
Paul yılı ilan edilerek Mersin'de inanç turizminin çalışmaları başlatılmıştır. Diğer taraftan 2008 tu
rizm sezonu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından 15 Nisan 2008 günü Mersin'de açıl
mıştır. Ayrıca "Bölgesel Inovasyon Stratejisi-RIS Mersin Projesi"nde turizm sektörü öne çıkarılmıştır. 

Tüm bu gelişmelere rağmen Mersin'de balık çiftliklerinin kurulması çalışmaları gerek bölge
mizin gerekse ülkemizin geleceği açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır. Balık çiftliklerinin çevreye 
ve insan sağlığına büyük zararlar vereceğinden, turizm ve istihdam olanaklarını ortadan kaldıraca
ğından korkulmaktadır. Zira balık çiftliklerinin ekolojik dengeyi bozacağı ve sahillerinde balık çift
liği olan bir yere turizmcilerin yatırım yapmayacağı bilinen bir gerçektir. Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı Akdeniz Eylem Planı Koordinasyon Biriminin ilgili raporunda 1990'lardan beri Akdeniz'de 
balık çiftliklerinin hızla artmasıyla, ekosistemin büyük zarara uğradığı vurgulanmaktadır. Bir ton 
balık üretimi için, 110 kg azot, 12 kg fosfor ve 450 kg karbonun açığa çıktığı, kullanılan organik ve 
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kimyasal maddelerden kaynaklanan sonuçların, çiftliklerin yakınındaki kıyılara yansıdığı rapor edil
miştir. Ayrıca orkinos çiftliklerinde günde 20 ton yemin kullanıldığı, ortalama 2 ton atığın oluştuğu 
tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmalarda balık çiftliklerinin Akdeniz'in akciğerleri olarak adlandırılan 
balıkların üreme alanı olan Posidonya çayırlarını tahrip ettiği, organik kirliliğe sebep olarak ekosis-
teme onarılmaz bir şekilde zarar verdiği tespit edilmiştir. Denizdeki yoğun etkileşimler nedeniyle, 
kaybedilenlerin insan müdahalesiyle geri kazanılamayacağı vurgulanmaktadır. 

Ege'de balık çiftlikleri eko sistemi bozduğu, denizi kirlettiği için kaldırma kararı verilmiştir. 
Bölgemizde ruhsat verilen ve kurulması düşünülen çiftlikler ile Ege bölgesinden kaldırılan çiftlikler 
arasında işletme ve üretim bakımından fark yoktur. Balık çiftliklerinin Mersin'e kurulması bölgele
rimiz ve insanımız arasında ayrımcılık ve çifte standart anlamına gelir. Kaldı ki Tisan-Dana Ada-
sı'ndan, Anamur-Ören sahillerine kadar olan bölge, Türkiye'nin elinde kalmış turizm yatırımlarına 
uygun tek bölgesidir. Buna rağmen, Taşucu ile Anamur sınırına kadar 8 tane balık çiftliği kurulması 
girişimi için toplam 240 bin dönümlük deniz alanının tahsis edildiği, 4 tanesine ruhsat .alındığı 
öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan Mersin'e bağlı Yeşilovacık-Kaledran arasında Türkiye'nin en önemli Akdeniz 
foku popülasyonlarından biri yaşamaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaled-
ran-Yeşilovacık bölgesinde doğal sit alanı içerisinde 11 tane Akdeniz Foku üretim alanı göstermek
tedir. Fokları korumak için Foça'da Çevre Koruma Bakanlığı 13 Haziran 2007 12212 nolu karar ile 
çok geniş çapta bir 1. Doğal sit alanı kurmaya karar vermiştir. Anamur'un 13 km.lik sahilinde 2007 
yıllında, 1040 tane Caretta caretta yuvası tespit edilmiş olup bu sahil yuva yoğunluğu 79 yuva/km ile 
Türkiye'nin en yoğun Caretta caretta plajıdır. Kaledran- Yeşilovacık arasında en az 500 tane yuva daha 
bulunduğu belirtilmektedir. Nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında ve bu konudaki Bern 
ve Barselona Antlaşmaları gibi uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizde çifte stan
dart olamayacağına göre anılan kararın buralar için de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu böl
genin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik 
önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitlili
ğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet 
altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi ola
rak tespiti yerinde olacaktır. 

Belirtilen sebeplerle Mersin'de balık çiftlikleri kurulması konusunda, daha önce Ege'de yaşa
nan büyük sorunlar da dikkate alınarak, Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerlerin 
önemi üzerinde özellikle durularak, detaylı bir çalışma yapılması hayati düzeyde önem arz etmekte
dir. Bu konuda sürdürülebilir, sağlıklı, verimli, etkin politikaların uygulanabilmesi için Mersin'de 
balık çiftlikleri kurulmasının çevreye ve turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması gerekli görülmektedir. 

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin 'de kurulması planlanan nükleer 
enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Atık tasfiyesi ve kaza tehlikesi açısından çok ciddi bir kaygı kaynağı olan, yaşanmış facialar ve 

son derece pahalı bir enerji türü olması nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde kabul görmeyen 
nükleer enerji santralinin Mersin ili Gülnar ilçesi Ovacık beldesinde kurulması ile ilgili gelişmeler 
Türkiye'nin yeni turizm bölgesi olan; koy ve sahillerinin güzelliği ile ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayacak bir kent olan Mersin'in geleceğini tehdit altında bırakmaktadır. 
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Gerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gerekse gelecek kuşaklara sağlıklı yaşam 
koşulları bırakılabilmesi adına Mersin'de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin çevreye 
ve turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve en uygun uy
gulamanın belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) İsa Gök (Mersin) 
2) Abdullah Özer (Bursa) 
3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
4) Çetin Soysal (İstanbul) 
5) Bayram Ali Meral (İstanbul) 
6) Fatma Nur Serter (İstanbul) 
7) Sacid Yıldız (İstanbul) 
8) Orhan Ziya Diren (Tokat) 
9) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
10) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
11) Osman Kaptan (Antalya) 
12) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
13) Şevket Köse (Adıyaman) 
14) Malik EcderÖzdemir (Sivas) 
15) Ali Oksal (Mersin) 
16) Tacidar Seyhan (Adana) 
17) Ali Kocal (Zonguldak) 
18) Tayfur Süner (Antalya) 
19) Rahmi Güner (Ordu) 
20) Eşref Karaibrahim (Giresun) 
21) Muharrem İnce (Yalova) 
22) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 
23) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
Gerekçe: 
Mersin ve çevresi tertemiz koyları, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm açısından elimizde 

kalan çok az sayıdaki bölgelerden birisidir. Mersin'e özellikle son yıllarda turizm alanında önemli ya
tırımlar yapılmaktadır. Nitekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'in 2. Turizm Ham-
lesi'nin gelişme bölgelerinden olduğuna işaret etmiş, 2008 yılı St Paul yılı ilan edilerek Mersin'de 
inanç turizminin çalışmaları başlatılmıştır. Diğer taraftan 2008 turizm sezonu Kültür ve Turizm Ba
kanı Ertuğrul Günay tarafından 15 Nisan 2008 günü Mersin'de açılmıştır. "Bölgesel Inovasyon Stra-
tejisi-RIS Mersin Projesi"nde turizm ve tanm sektörleri Mersin'in küresel arenada rekabet edebileceği 
sektörler olarak öne çıkmıştır. Ancak atık tasfiyesi ve kaza tehlikesi açısından çok ciddi bir kaygı kay
nağı olan, yaşanmış facialar ve son derece pahalı bir enerji türü olması nedeniyle günümüzde geliş
miş ülkelerde kabul görmeyen nükleer enerji santrallerinin Mersin Akkuyu'da kurulması ile ilgili 
gelişmeler Mersin'in geleceğini tehdit altında bırakmaktadır. 

Nükleer enerji santrallerine bir çok haklı gerekçeyle genel anlamda karşı çıkmak bir yana, sant
ralin Mersin'de kurulmasından beklenen fayda ile bölgenin kendine has özelliklerinin ve mevcut kay
naklarının değerlendirilememesinden doğacak kayıplar son derece dikkatle hesaplanmalıdır. Aksi 
halde telafisi mümkün olmayan bir noktaya gelinebileceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan Mersin'in, 
deniz suyunun özelliği ve iklim koşulları açısından değerlendirildiğinde nükleer enerji santrali ku
rulması için akılcı ve uygun bir seçim olmadığı da tartışılmalıdır. 
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Turizm ülkemiz için hayati önem taşıyan bir sektördür. Türkiye'nin en önemli problemlerinden 
birisi olan işsizliğin çözümü için umudumuzdur. Çünkü turizm emek yoğun bir sektör olarak geniş 
istihdam sağlayan, istihdam oranı yüzde 40'lara ulaşan bir alandır. Bu noktada Mersin'in önemi ve 
önceliği yadsınamaz. Deniziyle, doğal güzellikleriyle, tarihi, kültürel özellikleriyle turizm yatırımı 
yapılabilecek elimizde kalan nadir bölgelerden birisidir. İnanç turizmi açısından Saint Paulus Kili
sesi ve Saint Paulus Kuyusu, Hz. Danyal Mezarı, Yedi Uyurlar, Silifke' deki Ayatekla Kilisesi gibi 
önemli kültürel değerlere sahiptir. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde sadece Rusya'dan 
5 yıl içinde yaklaşık 5 milyon kişinin inanç turizmi için bölgemize geleceği ifade edilmektedir. Diğer 
taraftan Mersin Kültür ve Turizm Bakanlığınca kongre turizm merkezlerinden birisi olarak ve Kum-
kuyu-Akyar- Narlıkuyu Bölgesi, Taşucu-Boğsak Bölgesi Turizm Gelişme Bölgeleri olarak tespit 
edilmiştir. Yine Anamur-Bozyazı-Aydmcık Bölgesi kendi içerisinde apayrı bir havzadır. Yapılan ça
lışmalara göre sırf bu sahillerde 150 bin yatak sayısına ulaşılan ciddi bir kapasite yaratmak müm
kündür. Bu imkanlara rağmen kurulacak nükleer enerji santralinin ne kadar tedbir alınırsa alınsın 
deniz turizmini bitireceği bilinen bir gerçektir. 

Diğer taraftan tarım Mersin'de en önemli geleneksel sektörlerinden biridir. Verimli topraklan ve 
iklimi ile Mersin'de tarım sektöründen vazgeçmek mümkün değildir. Dünya'da tarım alanında yaşa
nan kriz ve kıtlık tehlikesi düşünüldüğünde ülkemizin geleceği açısından Mersin'in gözden çıkarıl
ması mümkün değildir. Kaldı ki Mersin tarıma dayalı üretim ve tarıma dayalı ticarette gelişmiş olan 
bir kenttir. Ekonomisinin orijininde tarımsal üretim ve tarıma dayalı ticaret vardır. Tarımsal üretim, 
ana ihraç kalemlerimiz içinde ciddi rol oynayacaktır. 

Nükleer enerji santrali turizme de tarıma da büyük darbe vuracaktır. Böylesine önemli özellik
lere sahip olan bölgemizde nükleer enerji santrali kurarak bu potansiyeli heba etmek ciddi bir han
dikaptır. Bölgemizin sahip olduğu özellikler doğru değerlendirildiğinde Türkiye ekonomisine ciddi 
kazanımlar sağlayacaktır. 

Nükleer enerji santrallerinin kurulum, üretim, işletim ve güvenlik maliyetlerinin son derece yük
sek olduğu bilinmektedir. Öte yandan konunun uzmanları tarafından atık sorununun çözülemediği or
taya konmaktadır. Bugün artık tüm dünya yenilenebilir enerjiye yönelmiştir. Tüm bu sebeplerle 
Mersin'de nükleer enerji santrali kurulması hususunun her boyutuyla değerlendirilebilmesi ve en 
doğru en sağlıklı politikanın uygulanabilmesi bakımından bir meclis araştırması gerekli görülmektedir. 

3.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde yaşanan so
runların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplumların geleceklerini çocuklar oluşturur. Sağlıklı düşünebilen, gelişmiş bireylerden oluşan 

toplumlarda, ilerleme hızlı olur. Bu nedenle çocuk hak ve özgürlükleri konusunda asla taviz verile
mez. Büyük Önder Atatürk'ün, TBMM'nin kuruluş günü olan 23 Nisan'ı, çocuklara armağan etmesi 
bu haklardan taviz verilemeyeceğinin en somut, en önemli ve en anlamlı göstergesidir. 

Ancak özellikle son dönemde çocuk hak ve özgürlükleri konusunda önemli sıkıntılar ortaya çık
mıştır. Çocuklara yönelik şiddet, istismar ve ihmallerin olduğu haberlere sıkça rastlanır olmuştur. Bu 
da sistemde aksayan yönlerin olduğunu ve bunun bedelini de her zaman çocukların ödediğini gös
termektedir. 
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Ocak 2005'te İzmir Barbaros Çocuk Köyü'nde, Haziran 2005'te Bor Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu'nda, Ekim 2005'te Malatya Çocuk Yuvası'nda, Ocak 2007'de İstanbul Yel değir
meni Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde, Şubat 2007'de İstanbul Sosyal Hizmetlere bağlı bir yurtta, Mart 
2008'de Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda yaşananlar, Kars'ta Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na bağlı bir yurtta yaşanan tecavüz olayı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun, temel işlevini yerine getiremediğini göstermiştir. Yani bakmak ve korumakla yükümlü 
olduğu çocuklarımızı koruyamamıştır. Türkiye'de birçok çocuk çeşitli nedenlerle Çocuk Esirgeme 
Kurumları'nda kalmaktadır. Ancak kurumun güvenilirliği konusunda, yaşanan olaylar değerlendiril
diğinde, ciddi sıkıntıların olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yuvalarda yaşanan olayları toplumda yaşanan sıkıntılardan ayrı bir yerde görmemek, bir bütün 
olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü yuvalardaki çocukların koruma altına alınmasında, yüzde 
71,6'lık bir oranla ekonomik ve sosyal yoksunluk ilk sırayı almaktadır. 

Bu nedenle toplum genelinde çocuklar için var olan risklerin önceden tespit edilerek önlem alın
ması gerekmektedir. Devletin bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi ge
rekmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye'de Ocak 1995'te Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeyi yürürlüğe koymakla Türkiye çeşitli yükümlülüklerin altına girmiştir. 

Devlet öncelikle bu kurumlarda sistemi sorgulamayı bilmelidir. Bu sorgulamayı topluma aç
malı, konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve platformlarla birlikte ça
lışmalar yapmalı, görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak kurumda yeniden yapılandırmaya gidilmelidir. 

Toplumda tüm çocuklar için var olan riskler tespit edilebilir riskleridir. Bu riskleri önceden tes
pit etmek ve uygun tedbirleri almak noktasında devlet üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

Özgürlükçü, eşitlikçi olmayan, baskıcı, otoriter ve sorgulatmayan yöntemlerin eğitimde uygu
lanmaması gerekir. Sonsuz itaatin beklendiği bir çocuk yaratıcı ve açık görüşlü olamaz. 

Sosyal yardım anlayışının hak temeline oturtulması gerekir. Sistemdeki birçok aksaklığın nedeni 
bunun bir hak olarak değil de bir zorunluluk olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. 

Çocuğun korunma ihtiyacının aile ve aile tipi bakımı teşvik edecek hizmetler aracılığıyla su
nulması gerekir. 

Yuvalarda çalışan personelin işe alımında hassas davranılmalı aranan özellikler daha üst kriter
lere göre belirlenmelidir. Kurumda çalışan personelin risk analizlerini yapmada öngörülü olması ge
rekir. Ayrıca bu kurumlarda çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilerek teşvik edilmesi gerekir. 

Belirli periyotlarla psikologlarca çocuklarla toplu ve bireysel görüşmeler yapılmalı, istek ve sı
kıntılarını iletebilecekleri platformlar oluşturulmalıdır. 

Cinsel istismar ya da tecavüze uğramış olan çocukların gelişimleri açısından uygun merkezler 
oluşturulmalı bu merkezlerde uzmanlar gözetiminde yardımda bulunulmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları'nda yaşanan sorunların nedenleri ve bu so
runların önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Içtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 22.04.2008 

i) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Çetin Soysal 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Tekin Bingöl 
Fevzi Topuz 
Tayfur Süner 

(İstanbul) 
(Malatya) 
(Ankara) 
(Muğla) 
(Antalya) 
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6) Muharrem İnce 
7) Ergün Aydoğan 
8) Durdu Özbolat 
9) Abdullah Özer 
10) Mehmet Sevigen 
11) Nesrin Baytok 
12) Osman Kaptan 
13) Eşref Karaibrahim 
14) Faik Öztrak 
15) Ramazan Kerim Özkan 
16) Mevlüt Coşkuner 
17) Orhan Ziya Diren 
18) Mehmet Ali Susam 
19) Hüseyin Unsal 
20) Rasim Çakır 
21) İsa Gök 
22) Yılmaz Ateş 
23) Mustafa Özyürek 
24) Rahmi Güner 
25) Ali Rıza Ertemür 

(Yalova) 
(Balıkesir) 
(Kahramanmaraş) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Giresun) 
(Tekirdağ) 
(Burdur) 
(İsparta) 
(Tokat) 
(İzmir) 
(Amasya) 
(Edirne) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Ordu) 
(Denizli) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
A) TEZKERELER (Devam) 
3.- Çin Ulusal Halk Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonları tarafından Çin Halk Cumhuriyeti 'ne davet 

edilen TBMM Adalet Komisyonu heyetinin davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/403) 
28 Nisan 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çin Ulusal Halk Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonları, TBMM Adalet Komisyonu Heyeti'ni 

Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etmektedir. 
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü

zenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6 ncı Maddesi" uyarınca Genel KuruPun tasviplerine sunulur. 
Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ,, 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.53 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.08 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

1 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının son tezkeresinin oylanması sırasında karar yeter sa

yısı bulunamamıştı. 
Şimdi, tekrar, tezkereyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
VI.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
L- Genel Kurulun, 29/4/2008 Salı günkü birleşiminde (11/1) esas numaralı gensoru önergesi

nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşül
meyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile 
gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 30 Nisan 2008 ve 6-7 Mayıs 2008 günlerindeki 
birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 6 Mayıs 2008 Salı günkü birleşimde ise çevre ve 
çevre kirliliği ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 216 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın iç Tüzük'ün 91 'inci mad
desine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu, 29.04.2008 Salı günü (Bugün) toplanamadığından TBMM İçtüzüğünün 19 

uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz 
ederim. 

Nurettin Canikli 
Giresun 

AK Parti Grup Başkan Vekili 
Öneri: 
Genel Kurulun; 29.4.2008 Salı günkü (bugün) Birleşiminde, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" 

kısmında yer alan (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra 
Sözlü Sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 64, 65 
ve 67 nci sıralarında yer alan 215, 216 ve 217 Sıra Sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın 1 
inci, 3 üncü ve 4 üncü sıralarına alınması, Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak da
ğıtılan 219 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden bu kısmın 5 inci sırasına alınması ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun; 30 Nisan 2008 ve 06-07 Mayıs 2008 günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorula
rın görüşülmemesi, 06 Mayıs 2008 Salı günkü birleşimde ise Çevre ve Çevre Kirliliği ile ilgili Araş
tırma Önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun tasarı ve teklifleri ile 
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komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 09 Mayıs 2008 Cuma günü 
de saat 14:00'te toplanması ve bu birleşimde kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer 
işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Çalışma saatlerinin; 29.4.2008 Salı günü 215 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerinin ta
mamlanmasına kadar, 30 Nisan, 01, 07 ve 08 Mayıs 2008 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimle
rinde ise 13:00-23:00,09 Mayıs 2008 Cuma günkü birleşimde ise 14:00-23:00 saatleri arasında olması, 

216 sıra sayılı kanun tasarısının, İçtüzüğün 91. Maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi 
ve bölümlerinin ekte yer alan cetveldeki şekliyle olması, 

Önerilmiştir. 
216 Sıra Sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/549) 

BÖLÜMDEKİ MADDE 
BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ SAYISI 
1. BÖLÜM 1-13 

(8.Md. İki Md. Olarak kabul edilmiştir.) 14 
2. BÖLÜM 14-22 

"Geçici 9,10,11,12,14,14.Md.ler dahil" 14 

GENEL TOPLAM= 28 Madde 
BAŞKAN - Grup önerisinin lehinde ve aleyhinde söz talepleri vardır. 
Çekilen kura sonucunu okuyorum: 
Lehinde: Birinci söz hakkı Sayın Tayfun İçli, ikinci Sayın Nurettin Canikli, üçüncü Sayın Mus

tafa Elitaş. 
Aleyhinde: Sayın Mustafa Özyürek, Sayın Mehmet Şandır, Sayın Hasan Macit, Sayın Hasip 

Kaplan. 
Lehinde ilk söz Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli'ye aittir. 
Buyurun Sayın İçli. 
Süreniz on dakika. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlı

ğının önerisinin lehinde söz aldım. Bunu şaşkınlıkla karşılayabilirsiniz Demokratik Sol Parti adına 
konuşan bir milletvekili AKP Grup önerisinin neden lehinde söz aldı diye. Ben, ne zaman AKP 
Grubu tarafından böyle bir öneri getirilirse söz alacağımı ve bu konudaki görüşlerimi sizlere arz ede
ceğimi daha önce de belirtmiştim. 

Lehinde söz aldım, tekrarlardan kaçınmak için, artık AKP'ye hak verdiğimi sizlere huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. Çünkü, ben de hükümette olan bir siyasi parti olsaydım, Anayasa'nın 98'inci 
maddesinde ve İç Tüzük'ün 98'inci maddesinde tanınan, idarenin, hükümetin denetlenme hakkından 
kaçınmanın yollarını arardım. Milletvekilleri halkın temsilcisidir, millet adına milletvekilleri hükü
meti denetler. Evet, ben de hükümette olsaydım -burada biraz ironi yapıyorum, biraz işi biraz daha 
böyle mizahi bir noktaya çekmeye çalışıyorum- ben de halkın denetlemesinden kaçmak için Anaya-
sa'da ve İç Tüzük'te verilen bu yetkilerini kullanmasını istemezdim. O nedenle de, her salı günü de
netleme görevi bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu görevi yerine getirmemesi için elimden 
gelen her şeyi yapardım. AKP bunu her hafta yapıyordu, ama bu hafta biraz daha dozu artırdı; artık 
grup önerisinin içinde sadece bu haftanın çalışma usulü değil, önümüzdeki haftanın çalışma usulü de 
konmuş. Yine, salı ve çarşamba günleri Meclisin denetleme görevini ortadan kaldıran, bana göre de 
bir açıdan bir Anayasa ihlali olan bu işlemi AKP Grubu Başkan Vekilleri önümüze getirmiş. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu grup önerisinin içinde, 219 sıra sayılı kanun tasarısının gün
deme alınıp görüşülmesi isteniyor. Hep değerli Başkanım sizin başkanlığınıza denk geliyor, ne büyük 
bir talihsizlik, bilerek mi yapıyorlar bilemiyorum. Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırıla
rak dağıtılan 219 sıra sayılı kanunun, kırk sekiz saat geçmeden, bu kısmın 5'inci sırasına alınması ve 
görüşülmesi isteniyor. Bu bir kez daha yapılmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, önünüze bakarsanız, gündem... Bu gündem bastırılıp dağıtıldı. Allah rı
zası için bu 219 sıra sayılı kanunun bu gündemin neresinde olduğunu bana bir gösterin ve değerli 
AKP'li milletvekili arkadaşlarım, sizlere soruyorum, hangi kanunu görüşeceksiniz? Lütfen bana yanıt verin. 

Bakın, burası ciddi bir kurumdur. Metal yorgunluğu derler, yani bir metali çok kullanırsanız, 
çok aşındırırsanız patlar. Demokrasilerde de Anayasa'yı, İç Tüzük'ü ihlal ederseniz o bir yerde kırı
lır ve bir yerde patlar. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygısızlıktır. Allah rızası için, bana 
AKP'li arkadaşlar konuşurken laf atıyorlardı, bana bir laf atsanıza, bir göstersenize gündemde bunun 
yazılı olduğunu, bastırılıp dağıtıldığını. Nerede görülmüştür? Evet, bana yanıt verin. İç Tüzük'te 
açık, amir hüküm vardır; bu buraya gündeme yazılacak, sıraya girecek, milletvekillerindeki günde
min içine girecek, basılıp dağıtılacak bu kanun tasarısı. Milletvekilleri bu kanun tasarı veya teklifini 
okuyup inceleyecekler. O konuda olumlu veyahut olumsuz görüşlerini burada ifade edecekler. Yarın 
bir gün bu kanun yargının önüne gittiği zaman, o yasanın ruhunu teşkil eden sayın milletvekilinin gö
rüşleri yargıçlar tarafından, savcılar tarafından, uygulayıcılar tarafından bilinecek. Ama bu artık Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten büyük üzüntü duyuyorum. Buranın bir çalışma usulü vardır, 
adabı vardır. Kuralsızlık eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir gelenek hâline getirilirse burada 
demokrasiden söz edilemez. 

Yine bu grup önerisinin içinde, değerli arkadaşlarım, 216 sıra sayılı kanunun -İç Tüzük'ün 
91 'inci maddesi gereğince- temel kanun olarak görüşülmesi öneriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi istisnai bir maddedir. Böyle bölümler hâlinde 
otuz maddeyi alıp, her maddenin içinde on tane, yirmi tane fıkra olan bir olayı "Kabul edenler... Et
meyenler..." şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüştüremezsiniz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bu kanunlar görüşülemez. 

İç Tüzük'ün 91 'inci maddesini, bakın, okuyorum: "Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle 
veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın 
büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları 
göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği alan yönünden bütün
lüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması hâlinde, bu 
kanun, bir temel kanundur." der. Bu, örneğin, Türk Ceza Kanunu gibi, Türk Borçlar Kanunu gibi, 
Türk Ticaret Kanunu gibi çok geniş maddeleri alan kanunlara temel kanun denilir. Pazar günü yapı
lacak serbest muhasebeciler odası seçimlerine yetiştirmek için getirilecek bir kanun temel kanun de
ğildir. Yapmayın Allah rızası için! Bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını zedelemeyin. 

Bu İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi, AKP'nin keyfî tutumuyla, bakın, hangi tarihlerde değiştirilmiş: 
Eskiden, bu İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi adam gibi uygulanırmış. 10 Nisan 2003 tarihinde 766 sa
yılı kararla, 30 Haziran 2005 tarihinde 855 sayılı kararla, 31 Ocak 2007 tarihinde 884 sayılı kararla... 
Yani, AKP'nin, Anayasa'yı değiştirebilecek çoğunlukla olduğu iktidar döneminde muhalefeti orta
dan kaldıracak, muhalefetin sesini kısacak İç Tüzük değişikliklerini gerçekleştirdiği bu tarihlere bak
tığınız zaman... 91'inci maddenin o temel kanunla ilgili (b) bendine konulan, Danışma Kurulunun 
oy birliğiyle karar alamaması hâlinde, grup önerisiyle Genel Kurula getirilebileceğine dair bir deği
şiklik getirilmiş buraya. 
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Değerli arkadaşlarım, bakın, mutfak yanıyor, çarşı yanıyor, pazar yanıyor, vatandaş -geçenlerde 
de söyledim- cinnet geçiriyor. Bu kadar önemli konular varken, biz, pazar günü yapılacağı söylenen 
mali müşavirler seçimlerine yetiştirmek için bir yasayı temel yasa olarak getirmeye, burada görüş
meye kalkıyoruz. 

Bakın, demokrasi uzlaşma rejimidir. İşinize geldiği zaman belirli konularda uzlaşma aramak, işi
nize gelmediği zaman sayısal gücünüzle dediğinizi yapmak demokrasi değildir. O zaman, inandırı
cılığınız olmaz. O zaman, gerçekten mağdur ve mazlum olduğunuz zaman, o mağduriyetinize, 
mazlumluğunuza kimse inanmaz. Böylesi İç Tüzük ihlalleri yaparsanız, buna önce sizler, kendileri
niz inanmazsınız. 

Bakın, yağ fiyatları belli, nereye çıktı; pirinç fiyatları, bulgur fiyatları, makarna... Yolsuzluk... 
Gazetelerde ciddi yolsuzluk iddiaları var. Kamu kaynaklarının har vurup harman savrulduğu söyleniyor. 

Bakın, geçen hafta yine gündeme... Ben dedim ki değerli arkadaşlarım... Katar Cumhuriyeti ile 
çok önemli bir kanun getirildi, burada görüşüldü. Katar'la Türkiye arasında askerî birtakım bilmem 
nelerle ilgili bir kanun. Önemlidir... Önemlidir ama Türkiye'de yangın var iken neden Katar de
miştim, ama neden Katar olduğunu gazetelerin birinci sayfalarında bir medya tekelleşmesinin arka
sında ne gibi olayların olduğuna dair -doğrudur yanlıştır- haberler var. Bir medya grubunun kamu 
bankalanndan kredi alınmak suretiyle ve özellikle Katar'dan da kaynak aktarılmak suretiyle, iktidar 
yanlısı yayınlar izlemek amacıyla bir tekelleşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Demokrasiler yan ve 
yandaş zenginleştirmek değildir; yan ve yandaşlarınızı zengin kılabilirsiniz ama vatandaşımız, yurt
taşımız yoksullaşıyor, açlık sınırında. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, değerli grup başkan vekili arkadaşlarım, AKP grup başkan ve
kili arkadaşlarım, lütfen İç Tüzük'ü ihlal eden, Anayasa'yı ihlal eden bu davranışlarınızdan vazge
çin, vazgeçmezseniz -neden lehe konuştuğumu ifade edeyim- o zaman tepetakla gidersiniz. Sizin bu 
uygulamalarınız da benim için olumlu olduğu için sizin de bu grup önerinizin lehinde söz aldım, le
hinde oy vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 
Grup önerisi hakkında aleyhte ilk söz İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'te. 
Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; AKP grup öne

risi aleyhinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yarından sonra, perşembe günü 1 Mayıs. Burada gündem dışı konuşma
lar yapıldı, Çalışma Bakanı, bu gündem dışı konuşmalarla ilgili söz aldı ama bu konuşmasında ne 1 
Mayısın tatil ilan edileceğine dair bir söz verdi ne de işçilerin, bütün sendikaların amacı, hedefi hâ
line gelmiş olan 1 Mayısın Taksim Meydanı'nda kutlanması konusunda bir tek cümle etmedi. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs dünyanın her yerinde İşçi Bayramı olarak kutlanır ve 1 Mayıs 
dünyanın her yerinde tatildir. 

Gene Çalışma Bakanının buradaki açıklamalarından öğrendik ki 1935 yılında, böylesine, işçi
lerin yoğunlukta bulunmadığı bir dönemde 1 Mayıs tatil ilan edilmiştir. Ne zamana kadar? 1980 as
kerî darbesine kadar tatil ilan edilmiştir. Ama 1980 darbesinden sonra 1 Mayıs tatil olmaktan çıkmış, 
aradan bunca zaman geçmesine rağmen ve bunca partiler iktidar olmasına rağmen 1 Mayısı, tekrar, 
hiç kimse, hiçbir iktidar tatil ilan etmemiştir. AKP, göstermelik bir şekilde Bakanlar Kurulundan 
karar almış: "1 Mayıs tatil değil ama Dayanışma Günü olarak kutlanılsın." Yani, "Öğlen tatilinde iş
çiler bayram yapsınlar." gibi bir anlayış! 
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Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 1 Mayısın İşçi Bayramı olarak kutlanmasını is
temektedir ve 1 Mayısın mutlaka tatil olmasını istemektedir. Bizim bu görüşümüz, bu anlayışımız yıl
lardır devam ediyor. 

Burada, gene 29 Nisanda, 1980 yılında, yani bundan yıllarca önce, Değerli Grup Başkan Veki
limiz Kemal Anadol'un Zonguldak Milletvekili olarak ve 28 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili
nin bir önerisi var, diyorlar ki: "1 Mayıs, İşçi Bayramı ilan edilsin." Ama AKP İktidarı, 1980'den bu 
yana yirmi sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen 1 Mayısı tatil ilan edememekte, bayram ilan edeme
mekte; sadece, Bakanlar Kurulundan "dayanışma günü" olması yönünde göstermelik bir karar çı
karmaktadır. Bu 29 Nisan 1980'deki kanun teklifinde imzası olan bir arkadaşımız da o Bakanlar 
Kurulu sıralarında şimdi oturuyor ama geçmişte emekçiler için, işçiler için söylediklerinin tersini 
yaptığı için, bu önerisini, bu imzasını unutmuş, 1 Mayısın sadece, Bakanlar Kurulu kararıyla, bir da
yanışma günü olmasını istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1977 yılında, hepinizin bildiği gibi, Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları sıra
sında bazı olaylar meydana gelmiştir; acı olaylardır, talihsiz olaylardır. Ama aradan otuz bir yıl geç
miş, biz hâlâ işçilere, emekçilere Taksim'i kapatıyoruz. Bu korkuyu aşmamız lazım, emekçilere 
güvenmemiz lazım. 

Valimiz çıkıyor, diyor ki: "Oraya gelenlere, oraya gelmeyi önerenlere her türlü zoru, her türlü 
baskıyı kullanırım." 

Değerli arkadaşlarım, lafa gelince "İşçinin yanındayız." diyorsunuz, lafa gelince "Çalışanların 
yanındayız." diyorsunuz ama uygulamaya gelince "Onlar ayak takımı." diyorsunuz. Ama o ayak ta
kımı, göreceksiniz, 1 Mayısta Taksim Meydanı'nda olacaktır ve Cumhuriyet Halk Partili milletve
killerinin büyük çoğunluğu da Taksim'de emekçilerle birlikte 1 Mayıs Bayramı'nı kutlayacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu karar... 
HASAN ANGI (Konya) - Sen de gidecek misin? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Ben gideceğim, ben gideceğim, sizleri de beklerim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, AKP grup önerisi, yarın 3568 sayılı Mali Müşavirlik Yasası'nda de

ğişiklik yapan yirmi sekiz maddelik bir tasarının temel yasa olarak görüşülmesini öneriyor. Sayın 
İçli, temel yasanın İç Tüzük'e göre ne olması gerektiğini anlattı. O teknik açıklamaya, ayrıntıya gi
recek değilim. Ama bir esas yasanın bazı maddelerini değiştiren bir yasa nasıl temel yasa olabilir? 
Yani İç Tüzük'teki bir hüküm böylesine insafsız bir şekilde istismar edilebilir mi? Niçin bu acele? 
Nedir? Ne oluyor? Yirmi yıldır bu Kanun uygulanıyor. Yirmi yıldır bu Kanun'un uygulanmasından 
kim şikâyet ediyor? Ne şikâyet var? Niye bir hafta daha bekleyemiyorsunuz? Çünkü mayıs ayında 
TÜRMOB'un odalarının kongreleri başlıyor. İsteniliyor ki bu kongrelere bu yeni kanunla gidelim. 
Yani istediğimiz bazı kimseleri seçtirmeyelim ve o kongrelere bir türlü ağırlık koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye biraz nefes alma fırsatı veriniz. Cumhurbaşkanlığından sıra
dan bir şefliğe kadar devletin bütün kadrolarında değişiklik yaptınız, hepsi AKP'ye yakın insanlardan 
oluştu. Pek çok sivil toplum örgütünü ele geçirmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Bırakın da bir
kaç topluluk, birkaç örgüt AKP dışında farklı bir ses getirsin. Nedir bu tahammülsüzlüğünüz? De
mokrasi çok sesliliktir değerli arkadaşlarım. Demokrasi "Benim çoğunluğum var, öyleyse her noktada 
ben hâkim olacağım." anlayışı değildir. Bu demokrasi değildir, bu çoğunluk diktatörlüğüdür. AKP, 
her noktada, her sivil toplum örgütünü ele geçirmek, her devlet kurumunu ele geçirmek, YÖK'ünden 
yargısına kadar her tarafı AKP'nin denetimi altına almak istiyor. Bu doğru değil, bu demokratik değil," 
bu insan haklarına uygun değil. Toplumda bir meslek örgütünde farklı düşünen insanlar varsa bırakın 
onlar istedikleri gibi kurumlarını, birliklerini, odalarını idare etsinler. Nedir bu vesayetçi anlayış? "İlle 
benim dediğim gibi yöneteceksiniz, ille benim dediğim vasıflan taşıyan kimseler seçilecek..." 
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Daha önce, TÜRMOB yönetimine seçilmek için herhangi bir mesleki kıdem aranmazken, şimdi 
beş yıl kıdem arıyorsunuz. Daha önce, fiilen çalışma şartı aranmazken, fiilen çalışma şartı getiriyor
sunuz. Bundan kim şikâyet ediyor? Yani şu ana kadar, yirmi yıldır, TURMOB'un yönetiminden, on 
bir yılı benim başkanlığımda geçmiş yönetimden, her seçimde delegelerin yüzde 95'inin oyunu ala
rak yönetime gelmiş bir yönetimden kim şikâyetçi? Sadece, kongrelerde liste çıkarmış ama kazana
mamış bazı gruplar şikâyetçi. "Hükümet bizim elimizde, Mecliste çoğunluğumuz var, öyleyse şu 
kanunu değiştirelim, TÜRMOB da bizim anlayışımızda olsun." şeklinde antidemokratik, hukuka ay
kırı bir düzenlemeyi buraya getiriyorsunuz ve yangından mal kaçırırcasına "İki maddelik temel yasa 
olsun." diyorsunuz ve "Birkaç saat içinde olsun bitsin, nasıl olsa Köşk'e gittiği zaman da Köşk'te bir 
"yasamatik" var, o yasamatiğin önünden girer, arkasından çıkar." diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, 
bu anlayış değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - O sizin "sezermatiğiniz"di. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Pazar günü bazı odaların, pek çok odanın seçimi yapıla

cak. Tabii, bu telaş oradan. Cumhurbaşkanına da eminim gerekli baskı yapılacaktır ve pazar gününe 
kadar bu kanunun yayımlanması sağlanacaktır. Yirmi yıldır devam eden bir şey, bir süre daha devam 
etmesinde ne sakınca var? 

Kaldı ki bu mesleğin pek çok sorunu var. Eğer bir iş yapmak istiyorsanız, bu mesleğin yetki so
runu var, sorumluluk meselesi var, müşterek müteselsil sorumluluk meselesi var, tahsilat sorunu var, 
aidat sorunu var. Bunların hiçbiriyle tasan meşgul değil. Bir tek şeyle meşgul: Orada seçim nasıl ya
pılacak, oraya kimler seçilecek ve bu seçilenler de nasıl AKP yandaşı olacak? Bunu yapmaya hak
kınız yok, bu demokratik değil, bu hakka uygun değil. 

O nedenle, bu AKP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi lehinde Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli. 
Buyurun Sayın Canikli. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; grup önerimizin lehinde 

AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Grup önerimizde de belirttiğimiz gibi, Danışma Kurulu toplanamadığından dolayı, bu hafta ve 

önümüzdeki hafta Meclis gündeminin çalışmalarını organize etmek amacıyla, grup önerisiyle 
huzurlarınızdayız. 

Değerli arkadaşlar, tabii, aşağı yukarı her hafta bu tartışmalar yaşanıyor. Biz bu tartışmaların, 
Meclisin çalışması ve gündemle ilgili, saatlerle ilgili tartışmaların yaşanmaması için elimizden gelen 
bütün gayreti gösteriyoruz AK Parti Grubu olarak. Diğer gruplarla, diğer grup başkan vekili arka
daşlarımızla mutabakat çerçevesinde Meclis çalışmalarını götürmeye çalışıyoruz ve bugüne kadar da 
çoğunlukla, ağırlıklı olarak Danışma Kurulu oybirliği çerçevesinde geldi ve o şekilde çalışmalarımızı 
yürüttük ama doğal olarak, zaman zaman mutabakat sağlanamayabiliyor ya da Danışma Kurulu top-
lanamayabiliyor. Bu durumda elbette Meclisin çalışması gerekiyor ve bu çalışmanın dizayn edilmesi 
gerekiyor. Bu çerçevede de, diğer, muhalefete mensup arkadaşlarımızın da sık sık ifade ettiği gibi, 
bu Meclisin çalıştırılmasından esas itibarıyla, iktidar partisi grubu olarak Ak Parti Grubu sorumlu
dur. Bu sorumluluk çerçevesinde de bu grup önerilerini getiriyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, bu hafta yoğun bir hafta. Öncelikle şunu belirtelim: Biraz önce bir konuşmacı 
arkadaşımız burada, özellikle AK Parti Grubunun denetimden kaçtığını ya da denetim konularını 
gündeme getirmediğinden bahsetti. Aslında öyle değil. Bugün görüştüğümüz, üzerinde konuştuğu
muz grup önerisi için de geçerlidir bu. Bugün gensoru görüşmesi yapılacak. Bu, en önemli denetim 
araçlarından bir tanesidir Meclisimizin işleyişi itibarıyla. Bu konu grup önerimizde yer almıyor, ya
zılmıyor, belirtilmiyor. Son derece doğal çünkü otomatik olarak, onuncu gün bugün olduğu için oto
matik olarak görüşülmesi gerekiyor zaten. Bu itibarla, grup önerimizde bu şekilde bir bölüm yok. Yani 
bugün denetim çerçevesinde gensoru görüşmelerinin yapılacağı belirtilmiyor ama yapılacak. Bunu 
önce belirtmekte fayda var. Ayrıca, önümüzdeki salı günü de denetim yapılacak yine. Dikkatli okun
duğu zaman -biraz belki biçimi, yazımı itibarıyla genel olarak karışık olabiliyor, biraz anlaşılması zor 
olabiliyor ama bu bizimle ilgili bir olay değil, tamamen işin tekniğinden kaynaklanıyor- önümüzdeki 
sah günü de yine Meclis denetim çalışmalarına devam edecek, bu konuda herhangi bir problem yok. 
Hem bugün hem de önümüzdeki hafta sah günü Meclis denetim faaliyetlerine devam edecek. Biz AK 
Parti Grubu olarak ne denetimden kaçıyoruz ne de Meclisin denetim fonksiyonunu layıkıyla yerine 
getirmesi için bu konuda en ufak bir çabamız söz konusu. Bunun altının özellikle çizilmesi gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu hafta, bugün, grup önerimize göre -eğer kabul edilirse yüce Meclis tara
fından- biraz önce ifade etmeye çalıştığım gensoru görüşmesinden sonra, Türk Ceza Kanunu'nun 
301'inci maddesiyle ilgili kanun teklifi görüşülecek. Daha sonra, yap-işlet-devret ile ilgili bir kanun 
tasarısı var, onu görüşeceğiz. Biraz önce Sayın Özyürek'in belirttiği 3568 Sayılı Kanun'un, bunun 
akabinde görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin bir kanun tasarısı var, onun görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Keza, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun tasarısı var onu görüşe
ceğiz. Daha sonra silahlı kuvvetlerimizle ilgili üç tane kanun tasarısı var onları görüşeceğiz. Asker
lik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu'nun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Harp Akademileri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. Daha sonra, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı var ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir uluslararası anlaşma 
var, onun görüşmelerini gerçekleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlar, zaman zaman buradan -aslında, belki, haklı olarak- özellikle muhalefete 
mensup arkadaşlarımız Meclisin çalışma saatlerinin uzunluğu ve ağırlığı konusunda şikâyet ediyor
lar. Biz, bunu saygıyla karşılıyoruz. Bu eleştirileri aslında kendi açılarından da anlamaya çalışıyoruz. 
Ancak elbette bu Meclisin de çalışması gerekiyor. 

Bugüne kadar, 23'üncü Dönemde Meclisimizin bugüne kadarki çalışmalarından yola çıkarak 
bir tespit yaptık. Buna göre, bir kanun tasarısında bir maddenin görüşülmesi en az bir saat sürüyor, 
en fazla üç saat on beş dakikaya kadar çıkabiliyor. Yani bir maddenin görüşülmesi bir saat ile üç saat 
on beş dakika arasında zaman alabiliyor. Elbette muhalefet konuşacak, elbette eleştirilerini buradan 
ifade edecek; kendi kanaat ve görüşlerini buradan hem Meclisle hem de kamuoyuyla paylaşacak, 
bundan daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla, bir kanun maddesinin bu kadar uzun sürmesini veya 
bu kadar tartışma konusu olmasını eleştirmek mümkün değil. Tam aksine, bunların mutlaka enine bo
yuna bütün detayıyla konuşulması gerekir. Ne kadar detaya inebilirsek, ne kadar muhalefete mensup 
arkadaşlarımız görüşlerini, kanaatlerini buradan aktarabilirlerse o kadar sağlıklı olur, hem Meclisi
mizin çalışmaları hem de görüşülmekte olan kanun tasarısı veya teklifi. Dolayısıyla, buna hiç kim
senin bir itirazı olamaz. Yani hiç kimse çıkıp burada: "Efendim neden bir saat sürüyor bir kanun 
maddesinin görüşülmesi?" ya da "Neden üç saat sürüyor?" gibi bir eleştiri hakkına sahip değil. Bu 
herkes için geçerli. Elbette muhalefet konuşacak, eleştirilerini söyleyecek. Bu, son derece doğal, 
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buna saygı duyuyoruz. Ancak herkesin saygı duyması gereken bir husus daha var: O da bu Meclisin 
çalıştırılması, çalışması, iş çıkarması ve sorumluluk AK Parti Grubunda olduğu için bunun yürütül
mesi. Bunu da herkesin anlayışla karşılaması gerekir. Nasıl muhalefetin konuşması, görüşmesi son 
derece doğal, demokratik ve gerekliyse aynı şekilde bu kanunların da çıkması gerekiyor. Bunu kim 
belirleyecek? Doğal olarak Hükümetimiz ve AK Parti Grubu belirleyecek; elbette istişareyle, elbette 
birlikte. Ancak sonuç itibarıyla bu sorumluluk, muhalefete mensup arkadaşlarımızın da her zaman 
altını vurgulayarak söylediği gibi, AK Parti Grubuna aittir. Biz de bu sorumluluğumuzun gereğini ye
rine getirmek durumundayız. 

Onun için, bütün bu, bir vakıa olarak, bir tespit olarak ortaya çıkan bu durumu dikkate almak du
rumundayız bu çalışmalar neticesinde. 

Eğer normal çalışma saatleri içerisinde kalmış olsak -on bir tane şu anda bizim bu on beş gün
lük süre içerisinde düşündüğümüz kanun tasarısı ve teklif var- bunlardan bir haftada ancak, sadece 
bir tanesini görüşebiliriz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, böyle bir yaklaşımla, böyle bir tempoyla, ne 
bu Meclis yeteri kadar çalışabilir ve istenen düzenlemeleri yapabilir, istenen kanun tasarı ve teklif
lerini görüşebilir... 

Dolayısıyla, elbette bütün detayıyla konuşulacak, bütün ayrıntılarıyla her şey değerlendirilecek, 
her şey kamuoyunun önüne burada ortaya konulacak ancak, aynı zamanda milletimizin istediği, bek
lediği ve elbette Hükümetimizin kendi açısından gerekli gördüğü yasal düzenlemeler de burada ger
çekleşecek. Aksi hâlde, hiç kuşkunuz olmasın, düşündüğüm ya da muhalefete mensup 
arkadaşlarımızın, bazı muhalefete mensup arkadaşlarımızın önerdiği şekilde bir çalışma saati siste
miyle bu Meclis çalışsa beş ay sonra AK Parti Grubuna "Meclisi çalıştıramadınız." Hükümetimize 
"Meclisi çalıştıramadınız." diye suçlamada bulunacaklar. Aslında, o suçlama da haklı bir suçlama olur. 

Dolayısıyla, bu hafta da yoğun çalışma günlerimizden, haftalarımızdan bir tanesi olacak. Bugün, 
konunun özelliği nedeniyle hem gensoru görüşmesi var hem de Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci 
maddesinin görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Bu itibarla, biz, tahmini olarak on bir, on iki gibi bite
ceğini tahmin ediyoruz ama her ihtimale karşı "bitimine kadar" öneriyoruz Meclisimize. Kabul edi
lirse bu şekilde olacak. Çarşamba ve perşembe günlerini de 13.00-23.00 olarak planlıyoruz, 
düşünüyoruz, öneriyoruz bu hafta için. Önümüzdeki hafta da bu saatlere ilave olarak, yine salı, çar
şamba, perşembe 13.00-23.00 olarak düşünüyoruz ve sunuyoruz yüce Meclisimize. Her ihtimale 
karşı cuma günü de çalışılmasını öneriyoruz, açık kalmasını öneriyoruz Meclisimizin. Ama tabii, 
tahmin de yapmak çok zor olabiliyor değerli arkadaşlar çünkü -gerçekten, bir saatle üç saat on beş 
dakika arasında- araya başka şeyler de girebiliyor. Meclisin çalışma biçimi itibarıyla bu tahmini yap
makta zorlanmamız son derece doğal. Bu itibarla, önümüzdeki hafta cuma gününü bir rezerv olarak 
-önümüzdeki hafta için, bu hafta cuma gününü önermiyoruz- koyuyoruz. Eğer, bu planımız, planla
dığımız bu çalışma içerik olarak tamamlanmış olursa o zaman cuma günü çalışmaya gerek olmayabilir. 

Şimdi -tabii, zaman da kalmadı- son olarak, biraz önce Sayın Özyürek değindi aslında, 3568 sa
yılı Kanun neden temel yasa olarak getiriliyor? Tabii, 3568 sayılı Kanun toplumun önemli bir bölü
münü ilgilendiriyor ve bugüne kadar da bu kapsamda bir düzenleme getirilmedi 3568 sayılı Kanun'la 
ilgili. Sadece meslek mensuplarının sayısı itibarıyla değil, onların hizmet verdiği mükellefler itiba
rıyla, yüz binlerce, milyonlarca mükellefe hizmet veren bu meslek mensuplarının kanunlarında -
temel kanun, 3568 sayılı Kanun ve- yirmi yıldan beri de ilk defa bu kadar kapsamlı, önemli birtakım 
düzenlemeler getiriliyor bu Meclise. Dolayısıyla, bunun temel yasa olarak görüşülmesi son derece 
doğaldır. Biz de bu anlayıştan hareketle, hem kapsamı itibarıyla hem de çok önemli bir temel yasada 
önemli, kapsamlı değişiklik yaptığı için, İç Tüzük'ün 91'inci maddesi çerçevesinde böyle bir öneri
nin getirilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz ve önerimizin kabul edileceğini ümit ediyor, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
Adalet ve Kalkınma Partisi... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Daha konuşmalar devam ediyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Peki efendim, ondan sonra... 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi aleyhinde ikinci söz, Mersin Milletvekili 

Sayın Mehmet Şandır'a aittir. 
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun grup önerisi üzerinde, aleyhte söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, tabii bazı şeyleri sık sık tekrarlamanın anlamı yok. Bu Meclis çalışmalı, 

bu Meclis ülkenin sorunlarına çözüm üretmeli. İktidarıyla muhalefetiyle bu sorunların çözümüne -
hukuk zemini- kanun çıkartarak gereken desteğin verilmesi hepimizin sorumluluğu, buna hiç itiraz 
etmiyoruz ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, Meclis Genel Kurulunun ve komisyonların yoğun 
biçimde çalışarak ülkemizin, toplumumuzun ve halkımızın sorunlarının çözümü konusunda katkı 
vermeyi bir görev biliyoruz, sorumluluk biliyoruz ve gereğince de davranıyoruz. 

Ancak, değerli milletvekilleri, her defasında burada bir soruyu soruyoruz: Hükümetin öncelik
leri doğrultusunda İktidar Partisi Grup yöneticilerinin belirlediği öncelikleri yani Genel Kurulun gün
demini oluştururken neye bağlı kalarak bir belirleme yapıyorsunuz; halkın önceliklerine göre mi 
yoksa başka sebeplere göre mi? Sorguladığımız temel husus budur. 

Bu Genel Kurulun sağlıklı çalışmasını, huzurlu çalışmasını ve gerçekten sorunlara çözüm üre
tecek kanunları birlikte çıkartmasını, demokrasimiz açısından, Meclisimizin saygınlığı açısından, si
yasete duyulan saygınlığın, güvenin devamı açısından çok önemsiyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubunun, her defasında "Ben yaptım oldu.", "Ben böyle düşünüyorum." dayatmasıyla -af
federsiniz- sayısal çoğunluğunu bir baskı aracı olarak kullanmasını da şiddetle reddediyoruz. 

Meclisin iki haftasını programlıyorsunuz bu grup önerisiyle. Öncelikle şu sorunun cevabını -
aşağıda sordum, burada da soruyorum- veremiyorsunuz: Önümüzdeki hafta, belirlediğiniz bu gün
deme uyacak mısınız, uymayacak mısınız? Önümüzdeki hafta, birtakım başka talepler doğrultusunda 
yeniden bir Danışma Kurulu kararıyla bugün belirlediğiniz bu gündemi değiştirip değiştirmeyeceği
nizi -daha önceki haftalarda sorduğumuz gibi- bu defa da cevaplandıramıyorsunuz. Dolayısıyla, her 
defasında milletin huzurunda birtakım güzel sözler söyleyerek, "uzlaşma" gibi "diyalog" gibi birta
kım güzel sözler söyleyerek... Ama her defasında "Ben yaptım, oldu." mantığıyla bu Genel Kuru
lun gündemini belirlemeye demokrasi anlamında hakkınız yok; böyle bir hukuk da yok, hak da yok. 

Bakınız, size bir muhtemeli ifade edeyim: Bugün, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup Baş
kan Vekili Danışma Kurulu davetine icabet etmedi, katılmadı. Bu tavrınız devam ettiği takdirde, ken
diniz çalar kendiniz oynarsınız, biz de katılmayız bu davetlere. (MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bitime kadar çalışmanın, tamamlanıncaya kadar çalışmanın örneklerini 
hep beraber yaşadık. Hiçbirinizin tasvip etmeyeceğinden emin olduğum birtakım olayları burada, 
birlikte yaşadık. O olayların daha beterini geçmişte de yaşadık. Yani geleceği öngöremeyen bir si
yaset, yönetim bence doğru değil, hak değil, topluma saygısızlık olur. 

Bu milletvekillerini bu salonda on saat çalıştırmak, hangi aklın, hangi mantığın, hangi hakkın 
ve hukukun gereğidir? Nasıl çalışılacak? Çalışılmıyor, görüyorsunuz. Sonuçta, siz sayın milletve
killeri, kişisel olarak kesinlikle yapmayacağını bildiğimiz birtakım davranışlar içerisine giriyorsunuz. 
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Milletin vekilleri olarak, milletin huzurunda, milletin kürsüsünde, milletin sorunlarını çözmek için 
kanun çıkartırken girdiğiniz davranışlar Meclis Genel Kurulunun çalışma saatleriyle oluşan bir so
nuçtur. "Saat 23.00'e kadar, bugün bitime kadar." deniliyor. Gecenin kaçında biteceği belli olmayan 
bir mesaiye, bu milletvekillerini, kendi sayın milletvekillerinizi müstahak kılmaya ne hakkınız var? 
Böyle bir şey var mı? 

Değerli milletvekilleri, çok çalışalım ama millet için çalışalım. Bu 301'i niye getiriyorsunuz? 
Hafta sonu her biriniz bir ilde idiniz. Hangi vatandaş size "301 'i çıkartın yoksa biz açlıktan ölüyo
ruz." veya işte, "Sorunlarımızı 301'i çıkartırsanız çözeceğiz." dedi? Böyle bir şey konuşuldu mu? De
nizli'de Sayın Başbakana çığlık çığlığa bağıran vatandaşımızın, çiftçimizin sorusuna cevap vermeyi 
siz önemsemiyor musunuz? Hatay'da, Adana'da, Mersin'de çiftçilerimiz, ziraat odası başkanları ıs
rarla soruyorlar, Sayın Bakana soracağız birazdan: Bu destekleme primlerini ne zaman açıklayacak
sınız? Ne kadar açıklayacaksınız? Hangi üründe açıklayacaksınız? Çiftçi hangi ürünü ekecek? 

Değerli milletvekilleri, halkın sorunlarını çözmek için burada bulunuyoruz. Başkalarının keyfine 
keder, başkalannın talepleri doğrultusunda burada parmak kaldırmak, millet indinde, Allah indinde bir 
sorumluluk getirir; bunu size hatırlatıyorum. Bu 301 bu ülkenin hangi sorununu çözecek? Bana bunu 
lütfen... Birazdan görüşmeye başlayacağız. Bu gündemin başına bu 30 l'i koyarken "Çalışalım." diyen 
Sayın Milletvekilime, Sayın Grup Başkan Vekiline soruyorum: Ülkenin ihtiyacı 301 mi yoksa çiftçi
nin... İşçiler sokakta, gençler işsiz geziyor, toplum cinnet geçiriyor, anası çocuğunu, kızı anasını bo
ğazlıyor. Bunlara çözüm üretecek hukuki düzenlemeleri yapmak sorumluluğu öncelikli değil midir? 

Değerli milletvekilleri, doğru yapmıyorsunuz. "Ben yaptım, oldu." Mantığı, inanınız ki, size 
fayda getirmez. Toplum ibretle seyrediyor, gülümseyerek seyrediyor sizi. Bu sorunun cevabını ver
menizi istiyoruz burada: Bu 301 hangi ihtiyacı binaen getiriliyor? Neyi yapmak istediniz? Milletten 
yana, toplumdan yana, ülkeden yana neyi yapmak istediniz de 301'in bu şekli elinizi kolunuzu bağ
ladı? Kim istiyor sizden 301 'i çıkarmanızı? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Barroso! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - 301 'in bu şeklinden kim rahatsız? 
Sayın milletvekilleri -sizi tenzih ederim- Türklüğe hakaret edilmesini cezalandırmaktan vaz

geçme sebebiniz nedir? Niye böyle bir mecburiyeti duyuyorsunuz? Sayın Grup Başkan Vekiliniz, 
grup yöneticileriniz sizleri gecenin 23.00'lerine kadar, gece yarılarına kadar çalıştırarak... Milletin 
hiçbir kesiminin talep etmediği bu 301'i çıkartmak için bu Meclisi çalışmaya, hukuksuz bir şekilde 
çalışmaya mecbur ediyorsunuz? 

Dolayısıyla, girdiğiniz bu süreç, girdiğiniz bu yol doğru değil. Eğer ülkenin gündeminde bir 
sorun varsa, bu sorunun çözülmesi için, çözüm üretilmesi için bir kanun çıkartılması gerekiyorsa, ben 
inanıyorum ki, bu Genel Kurulda, bu Mecliste bulunan her parti grubu sonuna kadar, sabahlara kadar 
çalışmaya hazır. Ama şu getirdiğiniz kanunlara bakın, çiftçinin sorunlarını çözecek bir kanun var mı 
bunların arasında, işçinin sorununu çözecek bir kanun var mı? Ülke teröre her gün kurban veriyor, 
terörle ilgili bir kanun var mı yoksa getirdiğiniz kanun terörü teşvik mi ediyor? Bu soruyu kendi vic
danlarınıza sormak mecburiyetinde değil misiniz? 

Analar ağlarken her gün şehit cenazelerinde canhıraş çığlıklarla, hepinizin yüreğinin yandığını bi
liyorum. Bunları çözebilmek için buraya bir kanun teklifi getirin, sabahlara kadar çalışalım. Ama, ne 
yazık ki, kim söylüyor bilemiyorum, sizleri tenzih etmek istiyorum ama kim nerede ne düşünüyor ve 
buraya getirip sizin yönetiminize, sizlere, bizlere bir zorunluluk olarak önümüze bir gündem koyuyorsa 
buna isyan ediyorum. Bu doğru değil. Buna isyan etmemiz lazım, bu milletin önünde isyan etmemiz 
lazım. Bugün getirin, işçinin meselesini tartışalım, terörü tartışalım, esnafın meselesini tartışalım, onun 
kanunlarını getirin, çalışalım. Ama bu 301 neyin gerekliliği? Hangi mecburiyet? Kim rahatsız 301 'den? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabii ki her defasında Danışma Kuru

lunda şu konuşmayı yapıyoruz: "Uzlaşalım, birlikte götürelim, birlikte önerelim. Hatta, bu kanun 
değişikliği tekliflerinize, tasarılarınıza, gelin, komisyonlar kuralım, üzerinde çalışalım, önergeleri 
beraber verelim." Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, uzlaşmanın, hoşgörünün ve diyalogun ege
men olduğu bir muhalefet yapacağımızı söylüyoruz, ama millî konularda, bir millî duruş sergilenmesi 
gereken konularda, inanız ki sizinle tüm ilişkilerimizi gözden geçireceğimizi de ifade ediyoruz. Bu 
301 'i niye getirdiğinizi bu Genel Kurulda açıklamak mecburiyetindesiniz. Niyet ne? Sahip kim? Ne
reye ulaşmak istiyorsunuz? Bunu burada açıklayacaksınız. Aksi takdirde, burada görüşmeye getir
diğiniz hiçbir kanunda uzlaşma veya hoşgörü diyalogu bizden beklememelisiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu grup önerisine, bu niyetle getirildiği için itiraz ediyor, ret oyu vere
ceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 
Sayın İçli, önce, ne olduğunu tam anlamıyla açıklamamışsınız, bana diyorsunuz ki: "Sayın Ca-

nikli, konuşmasında, ileri sürmüş olduğum görüşten farklı bir görüşü şahsıma atfetmiştir. İç Tüzük'ün 
69'uncu maddesi gereğince söz talep ediyorum." 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, isim kullanmadım, herhangi bir isim belirt
medim. Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Bir saniye... 
Hangi konuda, ne atfedildi? 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Efendim şu: Hükümetin denetimi derken ben sözlü soruları kas

tettim, fakat Sayın Canikli araştırma önergesinin bir denetleme olduğunu ifade etti. Benim mera
mım, araştırma önergesi, gensoru değil. Bir cümleyle ifade edeyim. 

BAŞKAN - Şimdi açıkladınız, teşekkür ederim. 
Grup önerisini oylarınıza... 

III.- YOKLAMA 
OKTAY VURAL (İzmir) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
(MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın 

Vural, Sayın Şandır, Sayın Atılgan, Sayın Ural, Sayın Korkmaz, Sayın Tanrıkulu, Sayın Bal, Sayın 
Durmuş, Sayın Yunusoğlu, Sayın Taner, Sayın İnan, Sayın Özdemir, Sayın Doğru, Sayın Enöz, Sayın 
Günal, Sayın Coşkun, Sayın Şafak, Sayın Çalış, Sayın Çirkin, Sayın Uzumrmak, Sayın Kaya. 

Bu arkadaşlarımız elektronik cihazla oy kullanmaya girmesinler. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

VI.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
/.- Genel Kurulun, 29/4/2008 Salı günkü birleşiminde (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin 

görüşmelerinin tamamlanmasından sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki 
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sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 30 Nisan 2008 ve 6-7 Mayıs 2008 günlerindeki birleşimle
rinde sözlü soruların görüşülmemesine; 6 Mayıs 2008 Salı günkü birleşimde ise çevre ve çevre kir
liliği ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine; 216 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre 
temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
VII.- GENSORU 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 
1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 

Milletvekili Mehmet Şandır ile 27 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerin 
zamanında ödenmemesi veya kaldırılması, girdilerdeki artışlar ve ürünlerdeki düşük fiyat oluşumu 
sonucu üreticilerin, temel gıda maddelerinde meydana gelen aşırı fiyat artışları ile de halkın mağ
duriyetine sebep olduğu, TMO 'nun yönetiminde ve tarım politikalarında görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmeyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/1) 

BAŞKAN - Bu kısımda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Millet
vekili Sayın Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır ile 27 milletvekilinin, tarım 
ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerin zamanında ödenmemesi veya kaldırılması, girdilerdeki 
artışlar ve ürünlerdeki düşük fiyat oluşumu sonucu üreticilerin, temel gıda maddelerinde meydana 
gelen aşırı fiyat artışları ile de halkın mağduriyetine sebep olduğu, TMO'nun yönetiminde ve tarım 
politikalarında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker hakkında Anayasa'nın 99'uncu ve İç Tüzük'ün 
106'ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet? Burada. 
Önerge daha önce bastırılıp dağıtıldığı ve Genel Kurulun 22/04/2008 tarihli 93'üncü Birleşi

minde okunduğu için tekrar okutmuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 99'uncu maddesine göre, bu görüşmede önerge sahiplerinden 

bir üyeye, siyasi parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya 
bir bakana söz verilecektir. Konuşma süreleri önerge sahibi için on dakika, gruplar ve Hükümet için 
yirmişer dakikadır. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi Mehmet Akif Paksoy, Kah
ramanmaraş Milletvekili; gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gürol Ergin, Muğla 
Milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Oktay Vural, İzmir Milletvekili. 

İlk söz, önerge sahibi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'da. 
Buyurun Sayın Paksoy. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım 

ve Köyişleri Bakanı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak verdiğimiz gensoru üzerinde 
önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve bizleri televizyonları 
başında seyreden vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Tarım sektörü ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere çok fonksiyonlu yapısı olan önemli bir 
sektördür. Bu nedenle, tarım sektörü bütün dünyada öncelikli olarak değerlendirilir. Özellikle son 
yıllarda gıda güvenliği ve güvencesinin önem kazanması nedeniyle bu sektörün önemi daha da artmıştır. 
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Diğer yandan, ülkemize baktığımızda kırsal kesimde yaşayan 23 milyon insanımız geçimini ta
rımdan sağlamakta, çalışanların yaklaşık yüzde 30'u bu sektörde istihdam edilmektedir. Toplam gay-
risafı millî hasılamızın yüzde 10'u tarım sektöründen sağlanmaktadır. Bütün bunların yanında, tarım 
sektörü, beslenme açısından da dar gelirli halkımızı yakından ilgilendirmektedir. Son yıllarda, özel
likle tarımdan geçimini sağlayan çiftçilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Uygulanan yetersiz ve 
yanlış politikalar sonucu çiftçilerimizin refah seviyesi düşmüştür. Çiftçilerimiz, asgari geçimlerini 
dahi sağlayamamaktadır. Son aylarda, temel gıda maddeleri olan buğday ve pirinç başta olmak üzere 
tüm gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları halkımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. 

Bu sorunlar yaşanırken tarım politikalarının oluşturulmasından sorumlu olan Tarım ve Köyişleri 
Bakanı görevini maalesef yerine getirememiştir. Hükümet, vatandaşlarımızın sağlıklı ve yeterli gı
daya ulaşması konusunda gerekli tedbirleri almamıştır. Son günlerde, bazı gıda ürünlerinin piyasaya 
arzında sıkıntılar ortaya çıkmış, bunu fırsat bilen bazı spekülatörler, mutfaklarımızın ana maddesi olan, 
başta pirinç, bulgur ve bazı bakliyat ürünlerinde fiyatları 2 katına çıkarmıştır. Bu durum karşısında pi
yasaları düzenlemekle görevli olan Toprak Mahsulleri Ofisi, bu görevini yapamadığı gibi, acil hâller 
için gerekli olan stokların temini konusunda da gerekli tedbirleri alamamıştır. Geçen sene yaşanan ku
raklıktan dolayı dünya piyasalarında, özellikle buğday ve pirinç arzında sıkıntı olacağı belli iken Top
rak Mahsulleri Ofisi, alım sezonunda gerekli miktarda alım yapmamıştır. Bu arada, dünya buğday 
fiyatları, 250 dolardan 540 dolara çıkmıştır. Bugün, Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ithal etmektedir. 
Bu ithalatın Türkiye'ye maliyetinin 500 milyon dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Yani 
Türk üreticisi ve çiftçisine hizmet etmek için kurulmuş olan TMO, öngörüsüz yöneticileri sayesinde, 
ABD, AB ülkeleri ve diğer ülkelerin çiftçi ve tüccarlarına fazladan para ödemektedir. Hâlbuki, TMO 
yaz aylarında yeterince buğday alsaydı, bugün buğday fiyatları bu kadar yükselmez, hazine de 500 mil
yon dolar zarar etmezdi. Bu sayede, hem çiftçimizin yüzü güler hem de tüketicilerimiz mağdur ol
mazdı. Sizin tabirinizle, garip gureba, pahalı bulgur ve ekmek satın almak zorunda kalmazdı. 

Diğer taraftan, hasat mevsiminin yaklaştığı bugünlerde yapılacak olan ithalat erken hasat yapan 
Çukurova çiftçilerini mağdur edecek, tüccara fiyatları indirmesi için bir bahane verecektir. Bu da bir 
başka yanlıştır. 

Bir diğer ana tüketim maddemiz pirinçte izlenen yanlış politikalar sonucu tüketici yüksek fi
yatla pirinç satın almak zorunda kalmıştır. Geçen sene yaşanan kuraklık sonucu, buğdaya benzer şe
kilde, dünya pirinç üretimi de düşmüştür. Ancak ülkemizde geçen yılın üretim ve ithalat değerleri 
birlikte değerlendirildiğinde, son günlerde ortaya çıkan fiyat artışlarının arz eksikliğinden ziyade bir 
tedbir eksikliğinden kaynaklandığı açıktır. Yani piyasada pirinç kıtlığı yoktur, spekülasyon ve yöne
tim hatası vardır. Toprak Mahsulleri Ofisi hasat döneminde pirince ucuz fiyat vermiş ve çiftçiler Top
rak Mahsulleri Ofisi yerine tüccara yönelmiştir. Geçen yılki kuraklıktan dolayı dünya pirinç 
fiyatlarının yükseleceği belliydi. Buna rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi pirinç alım fiyatlarını artır
mamış ve piyasayı düzenleyecek miktarda pirinç almamıştır; üstüne üstlük, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
elinde stok olarak bulunan 40 bin ton çeltiğin 32 bin tonunu belirli firmalara satarak spekülasyona, 
dolayısıyla haksız kazanca ve fiyat artışına sebep olmuştur. 

Şimdi, tedbir makamı olan Sayın Bakan şikâyet etmektedir, bazı spekülatörlerin stokçuluk ya
parak fiyat artışına neden olduğunu söylemektedir. Elbette, siz elinizdeki pirinci yandaşlarınıza ve
rirseniz onlar da fiyatları speküle ederler. 
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Sonuç olarak, 2007 yılı yanlış pirinç alım politikaları hem pirinç üreticisini mağdur etmiş hem 
de pirinç tüketicisi mağdur olmuştur. Kazanan yine spekülatörler olmuştur. Bu durum karşısında üzü
lerek ifade etmek isterim ki, Başbakan ve Sayın Bakanın bulduğu tek çözüm, vatandaşlarımıza bir 
hafta veya bir süre pirinç yememeleri yönünde çağrıda bulunmaktır. Bu çağrının üzerinden bir hafta 
da geçti, on beş gün de geçti, niye pirinç fiyatları düşmedi? Niye düşmediğini ve düşmeyeceğini herkes 
gayet iyi biliyor. Sayın Başbakan annelerimizi bir süre pirinç yememeye çağıracağına, bu yanlışları 
yaparak halkımıza pahalı pirinç yediren Bakanı göreve çağırsa daha iyi olmaz mı? Gerekli tedbirleri 
almak yerine vatandaşlarımıza böyle bir çağrıda bulunmasını yüce Türk milletinin engin sağduyu
suna bırakıyorum. 

Hükümetin tarımsal destekleme politikaları çiftçilerimizin faaliyetlerine devam etmesini karşı
lamaktan çok uzaktır. Dünyada bütün ülkeler tarım sektörünü desteklerler. Ülkemizde görev yapan 
bütün hükümetler de tarımı desteklemişlerdir. Son dönemde tarıma verilen destekler rakamsal ola
rak artmakla birlikte, maalesef gayrisafi millî hasıla ile paralel artmamıştır. Bunun sonucu olarak bir
çok çiftçimiz üretimden vazgeçmek zorunda kalmış ve sektördeki istihdam düşmüştür. İstatistik 
Kurumunun yıllık istihdam verilerine göre, 2002 yılında tarım kesiminde 7 milyon 458 bin kişi ça
lışırken, bu sayı 2007 sonunda 6 milyon 277 bin kişiye düşmüştür. Yani son beş yılda tarım sektö
ründe 1 milyon 181 bin kişi işini kaybetmiştir. İnsanlar tarımdan koparılmıştır. Bu, aynı zamanda 
kırsaldan şehre kaçıştır ve devlete ilave yüktür. 

Bunlara ilaveten, zaten yetersiz olan tarımsal destekler zamanında ödenmediği gibi, özellikle 
küçük ve orta işletmeleri hedefleyen doğrudan gelir desteği ödemeleri de her yıl azaltılmıştır. 2002 
yılında 16 YTL olan doğrudan gelir ödemesi 2007 yılında 7 YTL'ye düşürülmüş, 2008 yılının hasat 
mevsiminin yaklaştığı bugünlerde 2007 yılı doğrudan gelir desteği ödemesinin yansı -3,5 YTL'si-
ödenmeye başlanmıştır. Sadece doğrudan gelir desteği ödemelerinde çiftçilerimizin yıllık kaybı 1 
milyar 530 milyon YTL'dir. 

Ayrıca, destekleme kalemlerinde yapılan hatalı değişikliklerle bazı stratejik ürünlerde destekle
meler kaldırılmış veya azaltılmıştır. Mesela, yeni yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, hayvancı
lık destekleri kapsamında yapılan süt destekleri, suni tohumlama destekleri ve besin destekleri 
kaldırılmıştır. Ancak, yerli sığır ırkları destekleme dışı tutulmuştur. Bu durum, özellikle sütçülük iş
letmelerini zor durumda bırakacaktır. Çiğ süt fiyatları daha da düşecektir. 

Hâlen yem fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık vasfı olan düveler kesime gönderil
mektedir. Süte yapılan desteklemenin kaldırılmasıyla kesime gönderilen inek ve düve sayısında artış 
olacaktır. Bu konuda size bir örnek vermek istiyorum: Damızlık belgeli hayvanda süt, buzağı, belge, 
suni tohumlama ve benzeri gibi desteklerde 2007 yılında bin YTL olan hayvan başı destek, 2008 yı
lında 350 YTL'ye düşürülmüştür. Buna karşılık 2003-2004 yıllannda üretici 1 litre sütle 1,4 kilogram 
yem alırken, 2008 yılında ise 1 kilogramdan daha az yem alabilir duruma gelmiştir. Üreticiden 0,50 
YTL civarında alınan sütün market raflarındaki litresi 2 YTL'yi geçmiştir. 

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan mısıra verilen prim miktarı da bu Hükümet dö
neminde azaltılarak kilogram başına 2 yeni kuruşa düşürülmüştür. Ülkemizin 4-4,5 milyon ton ci
varında mısıra ihtiyacı vardır. Mısır üretimine yapılan teşvikler ile Türkiye 2004 yılında kendi 
ihtiyacını karşılayacak miktarda üretim şansını yakalamış iken, 2005 yılında yapılan yanlış alım po
litikaları ve girdiler de ortaya çıkan fiyat artışları nedeniyle mısır üretimi tekrar düşmeye başlamış
tır. Bu yüzden ülkemiz yeniden 1 milyon tondan fazla mısır ithal etme noktasına gelmiştir. 

Yine, 2004 yılında fındık üreticisine ödenmesi gereken don zararının yüzde 30'u ödenmiş geri 
kalan kısmı ödenmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Ödenmeyen miktar 200 milyon YTL'dir. 
Tarımsal girdi fiyatları aşırı şekilde artmıştır. Aslında artmış demek doğru değildir, fiyatları uç

muştur. Bunun sonucu çiftçilerimiz gübre kullanamaz, arazisini yeterince işleyemez olmuştur. Özel
likle gübre, yem ve akaryakıtta yaşanan aşırı fiyat artışlarının ödenmesi için Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı bir tedbir geliştirememiştir. Özellikle gübrede ortaya çıkan tekel önlenememiş ve son bir 
yılda çeşitlerine göre gübrede fiyat artışları 2 katını geçmiştir. Çiftçinin gübre için aldığı destek, öde
diği yüzde 18'lik KDV'yi bile karşılamaktan uzaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu kısa süre içerisinde aysbergin sadece bir yüzünü sizlere anlatmaya çalış
tım. Eğer önergemize destek verirseniz, istisnasız bütün yanlışları, doğruları huzurlarınızda yüce mil
letimize arz edeceğiz. Takdir sizin. 

Bu duygularla önergemize desteğinizi bekliyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy. 
Gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Gürol Er-

gin'de. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, eğer sükûnet içinde hatibi dinlersek hepimiz için faydalı olacak. 
Buyurun Sayın Ergin. 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker hakkında ve

rilen gensoru önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Sayın Başkan sizi, değerli milletvekillerini ve yüce Türk 
ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, tarımda ciddi bir tıkanıklıkla karşı karşıyadır. Bu tıkanıklığın 
ana nedeni, 1999 yılında IMF'yle imzalanan stand-by anlaşması ve 2001 yılında Dünya Bankasıyla 
imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi ile Türkiye'deki tarım politikalarını belirleme yetkisi
nin Ankara'nın elinden çıkıp uluslararası kuruluşların eline geçmiş olmasıdır. Bu tarihten sonra gelen 
tüm hükümetler, tarımda ne yapılacağını belirlemede kesinlikle karar dışında kalmış, yalnızca ken
disinden isteneni kayıtsız koşulsuz yerine getirmeyi marifet bilmiştir. Bu süreçte mısır dışında hiç
bir üründe anlamlı üretim artışı olmamış, hatta birçok üründe, örneğin şeker pancarında, tütünde, 
nohutta, kuru fasulyede, patateste, soğanda, hatta hatta pamukta ciddi üretim azalışları ortaya çık
mıştır. Bütün bu gerçeklere karşılık, ilgili Sayın Bakan sürekli olarak sanal üretim rakamlarıyla kar
şımıza gelmiş ve hem kendini hem de kamuoyunu sürekli yanıltmıştır. 

2007 yılına gelindiğinde ise, yanlış ve beceriksiz politikalara kuraklık da eklenince, tarımda 
uzun yıllardan sonra yüzde 7,3 gibi çok önemli bir üretim düşmesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Gıda 
dâhil tarımsal ürünler dış ticaretinde yıllardan sonra ilk kez eksi verilmiştir. Gıda dışındaki tarımsal 
ham madde dış ticaretinde ise 2004 yılından itibaren her yıl sırasıyla 2,3; 2,6; 3 ve 3,2 milyar dolar 
açık verilmektedir. Bu açığı kuraklıkla ya da bir başka doğal nedenle açıklayamazsınız. Bu açık, doğ
rudan doğruya uygulanan beceriksiz, yanlış, dış talimatlı politikanın sonucudur. 

Tarım ülkesi olmasıyla övündüğümüz Türkiye, 2007 yılında yalnızca yağlı tohum, ham yağ ve 
küspe ithali için 1,6 milyar dolar ödemiştir. Türkiye, tarihinde ilk kez 2005 yılında şeker pancarı küs
pesi ithal etmiştir. Sayın Tarım Bakanının Türkiye'de tarımı getirdiği yer burasıdır. 

Bir Tarım Bakanı düşününüz ki gübre fiyatı artarken, mazot fiyatı artarken, ilaç fiyatı artarken 
suskun kalacak; pirinç ve buğday fiyatı artarken kendisinin ve Toprak Mahsulleri Ofisinin sorumlu
luğunu hiç aklına getirmeyerek yalnızca "Spekülasyon yapıyorlar." diye feryat edecek ve pirinç bu
lamayanlara bulgur yemelerini önerecek. Marie Antoinette'in herhalde kulakları çınlamıştır. 
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Öyle görünüyor ki, önümüzdeki günlerde et fiyatlarında da ciddi bir tırmanış olacak. Bu du
rumda da Sayın Bakan herhalde "Et yemeyin; patatesle, fasulyeyle idare edin." diyecek. 

Bu arada, Güneydoğu Anadolu'da yaşanan kuraklık kırmızı mercimek üretimini de çok düşür
düğünden fiyatı yükseliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi önlem almazsa mercimeği de 5 yeni Türk lira
sından yiyeceğiz. Bakalım Sayın Bakan mercimek yerine neyi yememizi önerecek. 

Değerli milletvekilleri, AKP iktidara geldiği 2002 Kasımından itibaren uyguladığı çiftçiyi ezen 
yabancı patentli tarım politikalarını inatla sürdürerek çiftçiyi üretemez hâle getirdi. Buğdayda düşük 
fiyat, düşük prim politikası uygulanarak, çiftçiye alım sıkıntısı yaşatılarak buğday üretiminin art
ması engellendi. 2002 yılında 9 milyon 300 bin hektar olan buğday ekim alanı, 2006 yılında 8 mil
yon 490 bin hektara indi. Yalnızca 2007 yılında 225 bin kişi tarım yapmayı bıraktı. Köyler boşaldığı 
hâlde kırsal alanda işsizlik oranı bir önceki yıl yüzde 6,4 iken 2007'de yüzde 6,6'ya tırmandı. Ku
raklık da etkili olunca 2007 yılında ihtiyacımızı karşılamak için 2 milyon ton buğday ithal etmek zo
runda kaldık. Oysa, Sayın Bakan, Haziran 2006'da "Türkiye artık buğday ithal etmiyor." diye 
övünüyor, tarım kredi haber bülteni de bu övünmeyi manşetten veriyordu. 

2007 Ocak ayında çimlenme ve kardeşlenmenin yetersiz olduğu buğdayda en az 2 milyon ton 
üretim kaybı olacağı ortaya çıkmıştı. Bu durumu görmesi gerekenlerin en başında gelen Sayın Bakan, 
2 Şubat 2007 tarihinde Radikal gazetesinde çıkan açıklamasında, yağışların olmaması nedeniyle Tür
kiye'nin buğdaysız kalıp ekmek sıkıntısı yaşayacağına ilişkin açıklama yapanları spekülasyon yap
makla suçlamış ve "Türkiye'de şu anda bir kuraklık tehlikesi yok. Kuraklık eylem planı hazırlıyoruz, 
ancak bugün için değil, yirmi beş yıl sonrası için." demişti. Yirmi beş yıl sonrasını gören Sayın Bakan 
maalesef gözünün önünü göremiyordu. 

Sayın Bakan bu demecinden iki ay sonra, 4 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da İHA'ya yaptığı 
açıklamada ise "Türkiye'de bu yıl bir tarımsal kuraklık riski yok. Bunu açık ve net söylüyoruz. Bugün 
itibarıyla gerek hububatın ve gerekse diğer bitkilerin gelişimi normal bir şekilde devam ediyor. Bu 
nedenle, bunun üzerinde hiç kimse spekülasyon yapmasın. İnşallah, Türkiye'de tarımla ilgili hiçbir 
problem beklemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. "Tarımsal kuraklık riski yoktur." diyen Tarım Ba
kanına karşılık, 4 Temmuz 2007 tarihinde dört ürüne kırk il için Kuraklık Kararnamesi yayımlandı. 
11 Haziran 2007 tarihinde kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı bekletilip, 4 Temmuz 2007 tari
hinde, yani seçimden on sekiz gün önce yayımlanarak çiftçinin uğradığı kuraklık afeti bile oya tah
vil edilecek bir fırsat olarak değerlendirildi. 

Tarlalarda hasar tespitinin hasattan sonra yapılması tam bir garabet örneği oldu. Ürün hasadı 
tamamlandıktan sonra hasar tespitinin yapılamayacağını bilmek herhalde ziraatçı olmayı gerektirmiyordu. 

Son yıllarda sürekli küçültülen, tarımcı olmayan yöneticiler elinde yanlış yönetilen Toprak Mah
sulleri Ofisi üreticiden ancak 630 bin ton buğday alabilmiş, aracının eline geçen buğday hızla paha
lanmaya başlamıştır. Böylece, üretici de tüketici de TMO'nun basiretsizliği yüzünden zarara uğramıştır. 

İşin en trajikomik tarafı, TMO sanki üstlendiği görevi hakkıyla yapıyormuş gibi bir de fındık işine 
girmiş ve bugün borçlanarak aldığı fındığı satamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Sayın Bakana "Ne işin 
vardı senin fındık alımında, sen üstlendiğin kendi görevini hakkıyla yapsana." diye sormazlar mı? 

2007 sonbaharından itibaren piyasada buğday arz açığının hissedilmeye başlamasıyla Bakanlık 
25 Eylül 2007 tarihinde TMO'ya sıfır gümrükle 800 bin ton buğday ithal etme görevi verdi. Ancak, 
son beş ayda dünya piyasalarındaki buğday fiyatları çok yükselmiş olduğundan 800 bin tonluk iha
lede ancak 219 bin ton buğday için bağlantı yapılabildi. Sonra 26 Şubat 2008'de TMO 100 bin ton
luk bir buğday ithalat bağlantısı daha yaptı. 
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Ayrıca, yüzde 180 gümrük vergisi uygulanabilen buğdayda vergi, 28 Kasım 2007'de yüzde 8'e 
düşürüldü, özel sektöre ithalat yetkisi tanındı. 23 Şubat 2008 tarihinde ise ekmeklik buğday ithala
tındaki vergi sıfırlandı. Bakanlık, eğer TMO vasıtasıyla zamanında gerekli ithalatı yapsaydı ton ba
şına 150 dolar daha düşük fiyatla ithalat yapabilecekti. Gecikmenin ülkemize toplam faturası en 
iyimser tahminle 300 milyon dolar olmuştur. Ayrıca eğer ithalatı TMO yapmış olsaydı buğdaydaki 
spekülasyonlar önlenebilecek, bunun yanında TMO'nun piyasaya düzenlemek için gerekli stoku 
oluşturması da mümkün olabilecekti. 

Bakanlık, bu çok ciddi kriz sürecini, her zamanki sorunları küçümseyici bir tavırla ve yüzeysel 
yaklaşımlarla aşabileceğini sandı, sorunu uncu ve fırıncıların üzerine yıkarak sorumluluktan kaç
maya çalıştı. 

Bugün tarımda yaşanan üretim düşüklüğünü kuraklığa bağlayanlara, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün kapatılmasını hatırlatmak isterim. AKP İktidarı yalnızca oy hesabıyla Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünü kapatmış, sulama yatırımları yerine il özel idareleri aracılığıyla kolayca oya tah
vil edilen hizmetleri tercih etmiştir. Eğer Köy Hizmetleri kapatılmamış olsaydı, daha çok çiftçinin tar
lasına su ve tarla içi hizmetler götürmüş olsaydı, sorun bu ölçüde yakıcı olmayacaktı. Tüm eleştirilere 
kulaklarını tıkayarak Köy Hizmetlerini kapatanların bugün yaşadığımız sıkıntıdaki vebali çok büyüktür. 

2002 yılından sonra GAP kapsamındaki sulama hizmetlerinde de bir arpa boyu yol alınmamış
tır. 2002'de GAP'ta sulanan alan -resmî rakamlarla- 215 bin hektar, bugün 263 bin hektardır. Top
rağa suyu götürmezseniz topraktan hangi yüzle ürün vermesini bekleyeceksiniz? Aradan altı yıl 
geçtikten sonra "GAP'a 12 milyar dolar ayırıyoruz." derseniz size inanmazlar, sadece gülerler "Daha 
önceleri neredeydiniz?" diye sorarlar. 

Değerli milletvekilleri, AKP İktidarında buğday üreticisi yüzde 22, pamuk üreticisi yüzde 30, 
pancar üreticisi yüzde 27 fakirleşmiştir. Kuraklıktan 5 milyar yeni Türk lirasının üzerinde zarar gören, 
zararının yalnızca 514 milyon yeni Türk liralık kısmı Hükümetçe karşılanan çiftçiye, seçimden sonra, 
Hükümetten üst üste darbeler geldi. Çiftçi mazot, gübre, ilaç ve elektrikteki zamların şokuyla sarsıldı. 
Çiftçi isyan etme noktasına geldi. 

Daha iki gün önce, Denizli'de bir çiftçimiz pembe tablolar çizen Sayın Başbakana "Sen bunları 
külahıma anlat." diye gerçekleri hatırlatma gereğini duydu. 

Sulamada kullandığı elektriğin fiyatında indirim bekleyen çiftçinin kullandığı elektriğin fiyatı 
13,5 kuruştan 15,5 kuruşa çıkarıldı. 

İki hafta önce bu kürsüden yaptığım konuşmada, ekim sezonunun yaklaştığı bugünlerde ME-
DAŞ'ın enerji borcundan ötürü kestiği elektrikleri açması gerektiğini, çiftçilerin tarım ve kredi koo
peratiflerine, Ziraat Bankasına ve TEDAŞ'a olan borçlarının faizlerinin silinerek, ana paranın üç yılı 
ödemesiz on yıla yayılarak borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemiş, başlatılan icra ta
kiplerinin derhâl durdurulmasını istemiştim. 

Benim bu talebime karşılık, Sayın Bakan çiftçi borçlarının daha önce yeniden düzenlendiğini, 
faizlerin silinerek yerine tarımsal TEFE kadar faiz getirildiğini söylemiş ve çiftçi borçlarında yeni bir 
düzenlemeye gitmeyeceklerini ifade etmişti. Sayın Bakanın bu tavrı üzerine o gün Meclis sıralarında 
söylediğimi bugün kürsüden yineliyorum: Sayın Maliye Bakanının haksız hukuksuz davranışların
dan ötürü ödemesi gereken vergi borçlarına 4 kez af getiriliyor, bu oluyor da, Hükümetin yanlış ve 
tutarsız politikalarından ötürü sürekli zarar ettiği için borcunu ödeyemeyen çiftçiye niye ikinci bir kez 
ödeme kolaylığı getirilemiyor? Kaldı ki Sayın Bakanın affedilen vergi borcu, milyonlarca çiftçinin 
tarım krediye, Ziraat Bankasına ve TEDAŞ'a olan toplam borcundan daha fazla. Sonra, sulamada kul
lanacağı elektriği kesilen çiftçi tarlasını sulayamayacak da ürünü nasıl elde edecek? Borcunu nasıl 
ödeyecek? Bu mümkün olabilir mi? Elektrik borcu olan çiftçilerin elektriklerinin bağlanmasında 
kesin zorunluluk vardır ve eğer bir Tarım Bakanı bunu sağlayamıyorsa oturduğu koltuğu daha fazla 
işgal etmemelidir. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Tarım ilacı fiyatlarında da Temmuz 2007 seçimlerinden sonra ciddi artışlar oldu. Fiyat artışı 
böcek ve mantar ilaçlarında yüzde 15-20, yabancı ot ilaçlarında yüzde 30-40. 

Gübrede durum çok daha vahim. Nisan 2007'de 16,5 YTL olan 1 torba şeker gübre Nisan 
2008'de 29 YTL; 29 YTL olan üre 40 YTL; 31 YTL olan DAP 80 YTL; 24 YTL olan taban gübresi 
yani kompoze gübre 53 YTL oldu. Gübreye son bir yılda gelen zam, ortalama yüzde 116. Enflasyo
nun yüzde 8,4 olduğu bir ülkede çiftçinin gübresine yüzde 11,6 zam yapmak çiftçiye zulmetmektir. 

Mazotta AKP dönemindeki artış yüzde 136, son bir yıldaki artış yüzde 30. Bu artışta en büyük 
neden, Hükümetin 22 Temmuz seçimlerinden sonra mazottan aldığı özel tüketim vergisine yüzde 
10,8 zam yapmasıdır. Çiftçinin bugün 1 litre mazota ödediği 2,95 YTL'nin 1,3 YTL'si yalnızca ver
gidir. Bu nedenle, çiftçinin mazotunun pahalı oluşu dünya petrol fiyatı artışından değil Hükümetin 
uyguladığı insafsız vergilerden ötürüdür. 

Çiftçi, 22 Temmuz seçimlerinden sonra ilk mitingi yirmi gün önce Kahramanmaraş'ta, ikinci
sini dün Tire'de yaptı. Tire'de, sürekli yağmur altında, 15 bin süt üreticisi, hem düşürülen süt fiyat
larını hem de yeni, hayvancılığı destekleme kararnamesini şiddetle protesto etti. Nasıl etmesin ki? 
Sanayici, Burdur'da, İsparta'da, Çanakkale'de, Edirne'de, İzmir'de, Tekirdağ'da, Mersin'de, Balı
kesir'de, 66 ila 68 yeni kuruş arasında olan süt fiyatlarını keyfi bir kararla 53 ila 57 yeni kuruş ara
sına çekti; Tarım Bakanının umurunda olmadı. Bugün süt, Aydın'da, Uşak'ta 50 yeni kuruş; Kars'ta 
35 yeni kuruş. Çiftçinin sorunlarına bu kadar duyarsız kalan bir kişi Tarım Bakanlığı koltuğunda 
daha fazla oturabilir mi? Sonra, süt fiyatlarını düşürenler peynirin, tereyağının fiyatlarını niye dü
şülmediler de aksini yaptılar? İlgili bir bakan sanayicileri çağırıp bu soruları sormaz mı? 

Hükümet, gayrisafı millî hasılaya oran olarak 2007'de yüzde 0,86 olan tarım desteğini 2008'de 
yüzde 0,75'e düşürdü. Oysa Tarım Kanunu'nda tarıma verilecek desteklerin yüzde 1 'den az olama
yacağı yasal zorunluluğu vardı. Şimdi soruyorum: Tarım Bakanlığı koltuğunda oturan Sayın Bakan, 
çiftçinin aleyhinde olan bu açık haksızlığa, bu kanuna aykırı duruma nasıl "evet" diyebildiniz? 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı için verilen bu gensorunun ne derece yerinde 
olduğu, Hükümetin hayvancılık desteklerine ilişkin olarak çıkardığı kararnameyle de teyit edilmek
tedir. Sayın Bakan sürekli olarak, hayvancılığı desteklediklerini ve bu desteğin giderek artırılacağını 
ifade ederken Bakanlar Kurulunun çıkardığı kararname hayvancılık desteklerinin en az yarı yarıya 
azalacağını göstermektedir. Hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesi, süt 
hayvancılığımızda, kaliteli süt üretiminde ve üretilen sütün kayıt altına alınmasında elde edilen tüm 
kazanım ve gelişimi de ortadan kaldıracak niteliktedir. Sütün desteklendiği dönemde kooperatifler 
teknik eleman istihdam ederek hayvancılığın geliştirilmesi ve kurdukları laboratuvarlar ile sütte ka
litenin artırılması yönünde ciddi çalışmalar yapmışlardır. Bundan böyle bu çalışmalar bir anlam ifade 
etmeyecektir. Sütün kayıt altına alınmasında çok önemli mesafeler alınmış olup, sütün önemli bir 
bölümü kayıt altında iken kayıt dışına çıkacak, devletin ciddi anlamda vergi kaybı olacaktır. 

Anaç sığır başına destek verilmesi doğrudan gelir desteğinin hayvancılıktaki versiyonudur. Ka
rarnamede öngörülmese de uygulama esaslarında öngörülen beş baş ve altının desteklenmemesi bu 
ülke gerçeğini görmezlikten gelme ve ülke genelinde yüzde 68 oranındaki üreticinin yok sayılması 
anlamına gelecektir. Sosyal destek fonundan verilen hayvancılık projeleri her aileye iki baş olarak verilmiştir. 

Diğer yandan, orman köylerinde yaşayan orman köylüsü genelde geçimlik üretim yapabilmekte, 
anaç sığır miktarı beş başın altında bulunmaktadır. Ülkemizin en dar gelirli kesimini oluşturan orman 
köylüsü ve sosyal destek alan üreticiler bu desteklerden hiç yararlanamayacaklardır. 

Bakanlar Kurulu kararnamesinde 5200 sayılı Kanun ile kurulmuş dernek statüsündeki üretici 
birlikleri zikredilirken 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulmuş birlikler ve merkez bir
likleri zikredilmemektedir. Ülkede üretilen sütün 3 milyon tonunu pazarlayan ve kayıt altına alan 
Köy-Koop Merkez Birliği görmezden gelinmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sadece belli örgütle
rin desteklenmesi Bakanlığın yanlı davranışının yeni bir örneğidir ve sosyal barışı zedeleyecektir. 
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Bu destekleme modeli, yalnızca üreticiye ödenen hayvancılık desteklerinin azaltılmasını he
deflemektedir. Bir sağmal hayvan için 2007 yılında yapılan destek miktarı ile yeni kararnameye göre 
yapılacak destek miktarı karşılaştırıldığında görülen şudur: Ön soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde üre
tici, hayvan başına 313,5 YTL zarar edecektir. Soy kütüğüne kayıtlı olan işletmelerde hayvan başına 
kayıp ise 550 YTL olacaktır. Bu hesaplamada yem bitkileri için 2008 yılında öngörülen yaklaşık 
yüzde 20 eksik ödeme de dikkate alınmamıştır. 

Etkin bir mücadele programı uygulamayan Bakanlık brusella ve tüberküloz hastalıklarını ba
hane ederek ithalatı açmayı planlamaktadır. Şayet ithalat açılırsa ülke hayvancılığının sonu hazır
lanmış olur. Kaldı ki gelen hayvanlar hastalıklı ortamda nasıl sağlıklı kalacak? Sonra Sayın Bakana 
sormazlar mı "Brusella ve tüberkülozla mücadele etmesi gereken sen değil misin?" diye? 

Yeni çıkan kararnamede, örgütlü olsun olmasın tüm üreticilere aynı oranda destek verilmesi 
Türkiye'de köylü, çiftçi örgütlülüğünü bitirecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergin. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bakanlık, bir yandan çiftçi örgütlerinin güçlendirilmesine yöne

lik Dünya Bankası kaynaklı Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygularken, diğer yandan 
desteklemelerde çiftçi örgütlerini dikkate almayarak tam bir çelişkiye düşmektedir. 

Bakınız, 23 Nisan 2008, Milliyet gazetesinde Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder 
şöyle diyor: "Erzurum'un kırmızı et ihtiyacını karşılamak için başka illerden kasaplık hayvan getir
mek zorunda kaldık." 

Sayın milletvekilleri, sözü edilen il Erzurum, hayvancılığın merkezi. Bu il yıllarca böyle oldu. 
Bugün gelinen noktaya bakın, yazıklar olsun! (AK Parti sıralarından "Sana yazıklar olsun!" sesi) 

Evet, bana yazıklar olsun, çünkü doğruları söyleyip sizleri uyandırmaya çalışıyorum sevgili ar
kadaşlarım. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sen yalan bulamazsan doğru söylersin! 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir daha söylesene, ne söyledin? Söyle söyle, ağzının payını ve

reyim şurada. Söyle! 
BAŞKAN - Sayın Ergin, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bugün Türk tarımının, bugünkü Sayın Ba

kanın bulunduğu Bakanlıktan umudu kalmamıştır. Başka bir çıkış yolu yoktur. Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir teşekkür edeyim efendim. 
BAŞKAN - Hiç yapmadım bugüne kadar, çok teşekkür ederim Sayın Ergin. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Gruplar adına ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay 

Vural'da. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür Ederim Sayın Başkan. 
Çok değerli milletvekilleri, Tarım Ve Köyişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi hak

kında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle, son günlerde ülkemizin, 
birliğimizin bütünlüğümüzün uğruna şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve 
Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hükümeti, PKK terör örgütünün bertaraf edilmesi için 507 mil
letvekilinin ortaya koyduğu iradenin gereğini yapmaya davet ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı hakkında 27 milletvekiliyle verdiğimiz gensoru, 
sadece bir Sayın Bakan hakkında sırf siyasi mülahazalarla verdiğimiz bir önerge değildir. Aslında, 
AKP'nin altı yıl boyunca uyguladığı tarım politikalarının sonucunda yok sayılan ve yok edilen tarım 
sektörü, çiftçilerimiz, köylülerimiz adına verilmiştir; bu ülkenin üretim gücünü, emeğini, toprağını 
kullananların adına verilmiştir. Bu gensoru "Ananı da al git." denilen çiftçilerimiz adına verilmiştir. 
Bu gensoru "Gözünüzü kara toprak doyursun." denilen köylülerimiz için verilmiştir. Bu gensoru, 
tarlasını ekemeyen, ektiğini biçemeyen, biçtiğini satamayan, sattığıyla doyamayan üreticilerimiz 
adına verilmiştir. Bu gensoru, yoksulluk girdabı içinde bulunan vatandaşlarımızı karaborsacıların, 
spekülatörlerin eline teslim eden politikalara karşı verilmiştir. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, verdiğimiz gensorunun konusu, her birinizin ilinizde ve 
yörenizde, içinde bulundukları durum hakkında çiftçilerimizin sizlere yönelttikleri haklı serzeniş ve 
şikâyetlerdir. "Ürünümüz para etmiyor, mazota her gün zam geliyor, elektrik borcunu ödeyemiyoruz, 
köyümüzün hepsine haciz geldi, gübre kullanamaz duruma geldik, kredimizi ödeyemiyoruz." diye or
taya koydukları bu şikâyetler milletvekillerimizin ya her an kulağında ya da her an kendilerine ya
zılan bir mektupta dile gelmektedir. 

Gensoruyu verme amacımız, tarım kesiminin içine düşürüldüğü bu vahim durumu ve vatan
daşlarımızın son aylarda geçim sıkıntısının ağır baskısı altında hızla artan gıda fiyatlarını milletimi
zin yegâne iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmek ve bu konuda yapılan 
uygulamaların verdiği sonuçların sorumlularının hesap vermesini sağlamaktır. 

Ülkemiz tarımını bu duruma sokan politikaları uygulayan Hükümet hakkında 22'nci Dönemde 
bin doksan yazılı soru, yüz seksen yedi sözlü soru yöneltilmişti. 23'üncü Dönemde Sayın Bakana yö
neltilen yazılı soru iki yüz on yedi, sözlü soru da altmış altı olmuştur ancak AKP döneminin tarım 
politikaları ilk defa bir gensoru önergesiyle sorgulanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tarım, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın bütün ülkeler için hayati bir 
öneme sahip, vazgeçilemez stratejik ve hassas bir sektördür. Millî gelire önemli katkıları yanında, ge
nellikle toplumun gelir düzeyi en düşük kesiminin üretici olarak yer aldığı ve geçimini sağladığı 
tarım ürünleri itibarıyla hayatı devam ettirmenin en önemli kaynağıdır. 

Ülkemiz ekonomisi, sosyal dokusu, nüfus yapısı, coğrafyası, jeopolitik konumu ve yapısal so
runlarıyla tarımın sağlayabildikleri bir arada düşünüldüğünde sektörün Türkiye için önemi ve vaz
geçilmezliği daha kolay anlaşılabilir. Ülkemizde maalesef tarımda sorunların özüne inen, 
sürdürülebilir ve üretken politikalar yerine, temelsiz, yanlış empoze edilmiş, günübirlik siyasi avan
taj sağlamaya yönelik politikaların uygulanması neticesinde sektör olarak tarım rekabet gücünü ge
liştirememiş, dünya ölçeğinde de ekonomik gelişmesini tamamlayamamıştır. Özellikle son beş yılda 
AKP'nin kendi politik tercihleriyle tarım kesimi yokluğa mahkûm edilmiştir. İşte, bugün, 2007 yı
lında tarım kesiminde yüzde 7,3 Mük bir düşüş, aslında tarım kesiminin içine geldiği durumu gayet 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. 2002 yılında yüzde 6,9 büyüyen tarım kesimi, 2003 yılında yüzde 
2,5 küçülmüş ve bugün geldiğimiz bu noktada da tarım kesimine uygulanan politikalar neticesinde 
ekonomik büyümeye sektörel katkıları itibarıyla tarım kesimi maalesef büyük bir düşüşe geçmiştir. 
Tarım sektörüne ait 2007 yılı birinci üç aylık dönemde 2,9 öngörülen büyüme, ikinci üç aylık dö
nemde 2,l'lik bir küçülmeye, biraz önce ifade ettiğim gibi, 7,3'lük de bir küçülmeye uğramıştır. İşte, 
bu, aslında, istikrarlı bir şekilde tarım kesiminin nasıl yokluğa mahkûm edildiğini ortaya koymaktadır. 

Hayvancılık üretiminde de ilk üç aylık dönemde yüzde 2,6, ikinci dönemde yüzde 0,9'luk bir bü
yüme olduğu hesaplanmıştır. Şimdi, tarımda büyüme değil, yüzde 7,2'lik-3'lük bir küçülmenin ol
duğunu dikkate alırsak, aslında, bugün, burada, tarım kesimiyle ilgili başka sözlere de ihtiyaç 
olmadığı kanaati taşıyorum. Gerçekten bu dramatik düşüş, bugün, biraz sonra ifade edeceğimiz tarım 
kesimine uygulanan politikaların âdeta tabii bir sonucu olmuştur. 
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2002 yılında tarım, avcılık, ormancılık üretimi 1998 fiyatlarıyla 8,6 katrilyon iken, bugün 8,7 katrilyon 
olmuştur. Görüldüğü gibi, AKP döneminde tarım kesimi 1998 fiyatlarıyla bile yerinde saymıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin rekabet gücünü ancak sahip olduğumuz kaynakları daha ve
rimli kullanmakla sağlayabiliriz. Ülkemizin coğrafi konumu, yapısal durumu, fiziki şartlan önemli 
kaynaklanmızdır. Ancak, AKP, bu kaynakları kullanmak yerine tarım kesimini bir yük olarak, yük 
kabul ederek geliştirdiği politikalarla stratejik bir tercih hatasına düşmüştür. Tarım kesiminin istih
dam içindeki payını düşürmeyi AB yolunda bir hedef olarak gören AKP, maalesef, bunu sektörel ya
pısal dönüşümle sağlamak yerine yıkımsal dönüşümü tercih etmiş ve tarım kesimi âdeta yokluğa 
mahkûm edilmiştir. Üreticiyi üretimden uzaklaştırmaya dayalı politikalar hâkim olmuştur. Zaten bu 
anlayış, Erzurum'da Kasım 2004'te "Bu millet yatıp kalkıp sizi mi besleyecek?" Burdur'da Şubat 
2004'te "Pancarı bırak medeniyete bak." Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25 Mayıs 2005'te "Top
lumun bir kesiminden alıp diğer bir kesimine farklı gerekçelerle verme mantığı geçmişte kalmıştır." 
diyen Sayın Başbakanın ifadeleriyle ortaya konmuştur. Maalesef bu zihniyet, AB sürecinde de, 3 
Ekim 2005 Müzakere Çerçeve Belgesi'nde, tarımın, kalıcı kısıtlamalarla pazara girmesini engelle
yecek dayatmaları kabul ederek bakış açısını ortaya koymuştur. Nitekim Sayın Başbakan "Biz AB'ye 
yük olmak değil, AB'nin yükünü taşımak istiyoruz." diyerek AB çiftçisinin yükünü de çiftçilerimi
zin üstüne yıkma hedefini ortaya koymuştur. 

AKP işbaşına geldikten sonra ortaya koyduğu Acil Eylem Planı'nda "Tarım konusunda farklı 
çözümler konusunda IMF'yle görüşmeler yapılacaktır." demiş olmasına rağmen maalesef IMF 
politikalarına ve isteklerine teslim olmuş ve tarım kesimi, kendi politik tercihleri de yokluğa 
mahkûm edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, AKP döneminde çiftçinin ürettiği ürün fiyatlarının enflasyondan çok 
düşük olarak belirlenmesi, girdi fiyatlarının ise enflasyonun çok üzerinde olması nedeniyle gerçek
ten Türk tarımı ve çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Bu durumda, en az, tarımsal desteklerin çiftçi
nin kayıplarını telafi edecek biçimde artırılması gerekirken, AKP Hükümeti reel manada bu destekleri 
artırmamış, gayrisafı millî hasıla içindeki payını düşürmüş, tarım kesimini koruyamamıştır. 2002 yı
lında gayrisafı millî hasıla içerisinde tarımsal desteklerin oranı binde 80 iken, bugün 2007'de, bu 
düşen ekonomik tablo içerisinde açıkçası binde 6'ya kadar düşmüş durumdadır. 

İşte, çiftçilerimize verilen bu destekler bile açıkçası sürekli olarak geciktirilerek yapılmakta ve 
kendi alacakları için icra başlatan Hükümet, çiftçi alacaklarına gelince sürekli olarak ertelemekte ve 
mazeret olarak da nakit akışını göstermektedir. Bu konuda Sayın Bakana yöneltilen çeşitli yazılı soru 
önergelerine Sayın Bakan maalesef kaçamak cevap vermekte ve çiftçi alacaklarının zamanında öden
mesine mazeret uydurmaktadır. 2005, 2006, 2007 yıllarına ait hak edilen destekleme ile o yılda öde
nen desteklemelere karşılık Sayın Bakan sadece global rakamları vermekle yetinmektedir. Yine süt 
teşviki alması gereken üretici sayısı ve destek miktarı sorulurken Sayın Bakan sadece, hangi ilde ne 
kadar destek verildiğini ortaya koymak yerine, genel rakamları vermiş, ondan sonra da "Geri kala
nını da süt teşviki adı altında 2008 yılındaki nakit akışına göre ödeyeceğiz." diyerek, yine, çiftçile
rin alacakları konusunda geçiştirici cevaplar vermektedir. 

Maalesef çiftçi alacakları bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Zamanında ödenmeyen destekler, 
böylece, bilinçli olarak reel manada azaltılmıştır. Kasıtlı bir politikayla ödemelerin geciktirilmesi is
tisna olmaktan çıkartılmış, kural hâline gelmiş ve böylelikle, çiftçinin destekleri hazinenin kullandığı 
bir kaynak hâline dönüşmüştür. Bu bakımdan, eğer, çiftçilerimizin bugün ödeyemediği sulama üc
retinden dolayı haciz duruma düştüğünü dikkate alırsak, kredinin taksitini ödeyemediğinden dolayı 
tarlasını sattığını dikkate alırsak, bu alacaklarını ödemeyen Tarım Bakanlığının, aslında, çiftçiyi hangi 
duruma dönüştürdüğünü de gayet açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, 18 Ocak 2005'te, önümüzdeki süreçte tarımla ilgili nü
fusu sanayi ve hizmet sektörüne aktaracaklarını ifade etmişti. Bu sözler, tarım kesiminde çalışanla
rın karşılaşacağı musibetin âdeta habercisiydi. Tarımda yıkım başlamış, istihdam azalmış, köyünden 
göç eden vatandaşlarımız iki torba kömüre muhtaç bırakılmıştır. 
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Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 31 'i geçimini tarım
dan sağlamaktaydı. Ocak 2008 verilerine göre ise nüfusun yüzde 23,2'si tarımdan geçimini sağla
maktadır. Tarımdaki istihdam 2004 yılında 7,4 milyon, 2006 yılında 5,8 milyon, 2007 yılında ise 4,6 
milyon kişi olmuştur. Açıkçası görülmektedir ki tarım istihdamında son üç yıllık düşüş 2,8 milyon 
kişi olmuştur. Bu sonuç, yıllar itibarıyla belirli bir düzeyde görülen tarım istihdamındaki düşüşün 
2005-2007 yıllarında tarımdan büyük bir kaçışa dönüştüğünü göstermektedir. Bu ölçüde ve bu kadar 
kısa sürede meydana gelen bu terk edişin ortaya çıkaracağı sosyal ve ekonomik faturanın çok ağır ol
duğu açıktır. Sadece 2007 yılında tarımda istihdam 527 bin kişi azalmıştır. AKP döneminde tarım
dan kaçan nüfus yüzde 38 olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, maalesef tarımdan kaçan nüfus, sektörel gelişmeler de sağlanmadığı için 
fakirleşme giderek artmış ve nitekim kırsal kesimde harcama esaslı nispi yoksul sayımız 1 milyon 760 
bin kişi artmıştır AKP döneminde. Diğer bir ifadeyle, tarım ve hayvancılık kesimi olmak üzere kır
sal kesimde yaşayanların 2002 yılında sahip oldukları varlıkların üçte 1 'i ellerinden alınmıştır. Elle
rinden üretim gücü alınan, yurdundan, toprağından koparılan vatandaşlarımız "sosyal yardım" adı 
altında, bilerek ve istenerek kömüre, patatese ve soğan yardımına muhtaç duruma düşürülmüştür. 
Bu tablo karşısında çiftçilerimiz ve tarım kesimimizin tamamına yakını yoksulluk sınırı altında bir 
millî gelire sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, AKP, seçim beyannamesinde çiftçilerin istikrarlı ve yüksek gelir elde et
mesini sağlayacak politikaları vadetmişti. Ancak bugün ortaya gelinen bu tablo, 2002-2006 ve özel
likle 2007 yılında ortaya çıkan ürün fiyatları mukayese edildiğinde, mesela Anadolu kırmızı sert 
buğdayda 2006'daki düşüş 2002'ye göre eksi 164, reel manada düşüş. 2007'yi aldığınız zaman bu 
yüzde 182'ye çıkmaktadır. Mısırdaki ürün fiyatı düşüşü 2002'de 2006'ya göre yüzde 133'tür, pamuk 
yüzde 214'tür. İşte, böyle istikrarlı bir gelir elde etmesini hedefleyen bir vaatle iktidara gelenler, 
bugün tarım kesiminin ürünlerini maalesef ucuza kapatmanın ve bunları da açıkçası birtakım hol
dinglerin ya da yurt dışı destekli grupların eline bırakmanın politikalarını takip etmişlerdir. 

AKP döneminde, özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi ve piyasa ağırlıklı ortalama hububat fiyat
ları açısından üreticilerin önemli bir reel kayba uğradığı görülmektedir. Bu bakımdan, bu yapılan 
mukayese içerisinde ayçiçeği, tütün, pamuk, şeker pancarı, kuru üzüm, buğdayı dikkate aldığımız 
zaman 2002-2006 yıllarında bu üreticilerin kaybı 7,5 katrilyondur. 7,5 katrilyon, sadece, ürün fiya
tının 2002'ye göre düşük verilmesinden kaynaklanmıştır. Bir taraftan ürünler düşük fiyatla, maale
sef, veriliyor, diğer taraftan da girdi fiyatları çok yüksek miktarda artmıştır. 

Bakınız, gübre fiyatlarında 2006 ve 2007'yi dikkate aldığımızda, 2002 yılına göre yüzde 120 ora
nında gübre fiyatlarında artış vardır. Son, açıkçası 2007 yılındaki artışlar yüzde 35'le yüzde 80'e gelmiştir. 

Tohumluk fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki artışların hepsi, maalesef, tarım kesiminin girdi 
fiyatları, üretici fiyatlar endeksi olan yüzde 65,7'nin -AKP döneminin- çok üzerinde olmuştur. 

2007 yılında DAP gübresindeki fiyat artışı yüzde 109, amonyum nitratta yüzde 85, ürede yüzde 
48, amonyum sülfatta yüzde 96 olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, aslında işbaşında olan Hükümet, "Özellikle çiftçilerimizin rahat
lamasını sağlamak için öncelikli olarak mazot gibi kalemlerde ağır vergiler azaltılacak." diye gün
deme getirdi, böyle vaatlerde bulundu ve maalesef, 60'inci Hükümetin göreve başladığı zaman kırsal 
motorinin fiyatı 2,31 YTL idi, bugün motorinin fiyatı 3 YTL'dir; artış oranı yüzde 29,8'dir. AKP gö
reve geldiğinde motorin 1,2 YTL idi, şimdi 3 YTL olduğuna göre, artış oranı yüzde 150 olmuştur. 
2002'de benzinle motorin arasındaki fark 21,8 idi, bugünkü fark ise yüzde 13'e kadar düşmüş bu
lunmaktadır. Kırsal kesimde 1,5 milyar litre motorin kullanılmaktadır. 2002 yılında çiftçilerimiz mo
torine 1,8 katrilyon para öderken bugün 4,5 katrilyon ödemektedir. 
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2006'da Türkmenistan'da mazotun litresi 1 sent, ABD'de 69 sent, Çin'de 106 sent, Polonya'da 
130 sent, Fransa'da 133 sent, Türkiye'de ise 162 sent olmuştur. Türkiye, 171 ülke arasında en pahalı 
mazotu kullanan 5'inci ülke konumundadır. 

Sayın milletvekilleri, bu tablo, aynı zamanda, aslında başka verilerle de desteklenebilir. Özel
likle tarımda mekanizasyon teknolojinin kullanılması, bu tarım kesiminin içine düştüğü durumu gös
termesi bakımından da son derece enteresandır. Zaman zaman traktör satışlarını gündeme getiren 
Sayın Başbakan... 1999-2002 arasında traktör artış sayısı 46 bin iken 2003-2006 arasında traktör ar
tışı sadece 40 bin olmuştur. Bu dönemde traktör sayısı 6 bin azalmıştır. 

Diğer taraftan, tarımsal alet ve makine sayısı mukayese edildiğinde, 1999-2002 arasında toplam 
tarımsal makine ve alet sayısı 444 bin adet artmışken 2003-2006 arasında bu artış sadece 358 bin adet 
olmuştur. Dolayısıyla, tarım kesimi mekanizasyondan da giderek uzaklaşmaktadır. 

Bu politikalar sonunda çiftçinin satın alma gücü azalmıştır. Buğday üreticisi 1 kilo tohum almak 
için 2002 yılında 880 gram buğday satarken 2007 yılında 1,67 kilogram buğday satmak durumunda 
kalmıştır. 

2002 yılında buğday üreticisi 3,5 kilo buğday satarak 1 litre mazot alabilirken 2007 yılında 6,8 
kilogram buğday satarak ancak 1 litre mazot alabilmektedir. 

Çok değerli milletvekilleri, tabii, üretim kesiminde özellikle üreticinin bu şekilde perişan edil
mesine karşılık, maalesef, tüketim kesiminde de buna mukabil, piyasa, spekülatörlerin ve karabor
sacıların eline geçmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (Devamla) - İşte, pirinç ve buğdayda yaşadıklarımız karşısında çiftçilerin 

elindeki ürüne para vermeyen Hükümet, maalesef, piyasayı spekülatörlerin, haksız kazanç elde etmek 
isteyenlerin insafına terk etmiştir. Oysa Toprak Mahsulleri Ofisinin, kanun gereğince verilen görev 
gereği bu piyasayı regüle etmesi gerekmekteydi. 

Şimdi, Sayın Bakan, bu fiyat artışlarını spekülatörlere bağlarken aynı zamanda ihbar edilmesini 
istemiştir. Peki, soruyoruz burada: Acaba sizler bu spekülatörlerin kimler olduğunu bilmiyor musu
nuz, kimlerin elinde pirinç olduğunu bilmiyor musunuz? Devlet bunu bilmez mi, bilmesi gerekmez 
mi? E, bu durumda size düşen görevi yapmıyorsunuz, ama bu görevi vatandaşa havale ediyorsunuz. 

Bu bakımdan, özellikle son dönemlerde gerek çiğ süt fiyatlarındaki düşüş ama buna mukabil 
peynir ve tereyağındaki toptan ve perakende satış fiyatlarındaki artışlar, Türkiye'de tarım kesiminin 
spekülatörlere ve haksız kazanç beklentilerine sahip olanlara terk edildiğini ortaya koymaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Bu bakımdan, Tarım Bakanı hakkında verdiğimiz bu gensoru 

önergesi çiftçilerimiz adına verilmiş bir gensoru önergesidir. Bunu dinleyen çok değerli vatandaşla
rımız -Sayın Bakan biraz sonra herhalde cevap verecektir- herhalde kendi içlerinden, bu verdikleri 
cevaplara "Bunları külahıma anlat." diye cevap vermektedirler. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.04 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

(11/1) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet burada. 
Şimdi söz sırası Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan 

Kışanak'ta. 
Buyurun Sayın Kışanak. 
DTP GRUBU ADINA GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker hakkında verilen gensoru görüşmeleri hakkında Demokratik 
Toplum partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Partim adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ancak konuyla ilgili görüşmeme geçmeden önce, önceki akşam Sakarya'da yaşanan talihsiz ge
lişmeye dikkat çekmek istiyorum ve Parlamentomuzu ülkemizde halklarımızı karşı karşıya getirt
mek üzere tezgâhlanan bu tür senaryolar karşısında sorumluluk almaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan IMF politikaları, bir taraftan da bu politikalara teslim olmuş 
AKP Hükümetinin öngörüsüz ve başarısız yönetimi bugün ülkemizi bir kez daha ekonomik krizin eşi
ğine getirmiştir. 

IMF daha önce de Türkiye'yi krizlere sürüklemişti. Bunlardan 2001 krizi sonrasında tarım sek
töründe yüzde 6,1 oranında küçülme yaşanmıştı ve TÜİK'in verilerine göre tanmdaki küçülme 2007 
yılında yüzde 7,3 oranında gerçekleşmişti. Fakat şimdiye kadar gizlenen ve ötelenen kriz artık gör
mezden gelinemeyecek kadar ağırlığını hissettirmektedir ve kriz artık dar gelirli vatandaşın canını 
yakmaya başlamıştır. Hükümet ise hâlâ enflasyonun yüzde 8'ler civarında olduğunu ileri sürerek 
gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, bu durum Türkiye'nin "en adaletsiz gelir dağılımına sahip 
olan ülke" unvanını gizlemeye yetmemektedir. 

Hâlâ, Türkiye'de enflasyon hesaplanırken gelir gruplarının harcama güçleri arasındaki fark dik
kate alınmamaktadır ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları, toplumun çok az bir kesiminin 
kullandığı ürünlerdeki fiyat hareketlilikleriyle kamufle edilmektedir. 

TÜİK dört yüz yirmi beş mal ve hizmetin fiyatını takip ediyor. Ancak, bunların çok büyük bir 
kısmı alt ve orta gelir dilimindeki yurttaşları ilgilendirmeyen mal ve hizmetlerden oluşuyor. Dar ge
lirli yurttaşlarımızı ilgilendiren en temel iki gösterge olan ekmek ve kiralardaki artış yüzde 20'yi bul
muştur. Bu durum bile aslında gerçek enflasyonun yüzde 20'lerden az olmadığına işaret etmektedir. 

2007 yılında gıda fiyatlarındaki artış yoksul, dar gelirli halkın, işçinin, emekçinin, emeklinin ne 
kadar zor durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Beyaz peynirin fiyatı 2007 yılında yüzde 90, el
manın yüzde 53, domatesin yüzde 40, yumurtanın yüzde 32 artmıştır. Ekmekteki yıllık ortalama fiyat 
artışı yüzde 18, makarnadaki yıllık ortalama fiyat artışı ise yüzde 20 olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışın mutfaklarda başlattığı yan
gın önümüzdeki aylarda daha da alevlenecektir. AKP Hükümeti, toplumun sağlıklı ve yeterli gıda ih
tiyacını temin etme sorumluluğunu yerine getirebilecek politikalara sahip değildir. Geçen yıl yaşanan 
kuraklık nedeniyle alınması gereken önlemler alınmadığı için bugün pirinç ve buğday arzında ciddi 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bırakalım önlem almayı, hatta izlenen politikalarla halk spekülatörlerin in
safına terk edilmiştir. Tarım sektörü 2007'de yüzde 7,3 küçülmüştür. 1 milyondan fazla kişi işini kay
betmiştir. Kuraklığın yanı sıra Hükümetin izlediği politikaların da bu tabloda çok önemli bir rolü 
olmuştur. Aynı yaklaşım devam ettiği için tarım sektörünü 2008 yılında daha zor günler beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, son derece kurak olan 2006-2007 tarım yılının aksine 2007-2008 tarım 
yılı ülkenin genelinde normal yıllara yakın yağış ve sıcaklık değerleriyle seyretmektedir. Ancak Şan
lıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerimizde yağış ortalamalarında 
olağan yıllara göre yüzde 70'lere varan bir düşüş kaydedilmiştir. Bu kuraklık bir taraftan bölge üre
ticisinin yaşamını daha güç hâle getirmekte, diğer taraftan Türkiye'nin, başta mercimek olmak üzere 
hububat üretiminde ciddi sorunlar yaşayacağına işaret etmektedir. Bölge illerinde, kuru tarım alan
larında ürün veremeyeceği kesinleşmiş olan tarlalara hayvanlar salınmaya başlanmıştır. Bingöl, Bit
lis, Siirt, Hakkâri, Muş, Van ve Şırnak illerinde ise önümüzdeki on günlük süre içerisinde yağış 
olmazsa hâlen hüküm süren kuraklık tablosu daha da derinleşecektir. Bu durum bir taraftan yöre üre
ticisini zor durumda bırakırken diğer taraftan da Türkiye'nin tarım ürünlerinde ciddi sıkıntılar yaşa
masına neden olacaktır. İzlenen politikalar nedeniyle Türkiye, son yirmi yılda, baklagil ürünleri ekim 
alanlarının neredeyse yarısını yitirmiştir. Buna paralel olarak üretim miktarı 2,2 milyon tondan 1,6 
milyon ton düzeyine düşmüş, 2007 yılında yaşanan kuraklıkla bu durum daha da düşerek 1,3 milyon 
ton dolayında olmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en önemli tahıl üretim merkezlerindendir. Bu 
yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, normal üretim, yıllara göre buğday üretiminde 2,5 milyon ton, arpa 
üretiminde 1 milyon ton, kırmızı mercimek üretiminde 271 bin ton üretim kaybının yaşanacağı tah
min edilmektedir. Diğer bölgelerin geçen yıllara göre daha iyi üretim koşullarına sahip olması ne
deniyle, Türkiye genelinde buğday ve arpa üretiminde belki ciddi sıkıntı yaşanmayacaktır ancak 
normal yıllardaki 580 bin tonluk kırmızı mercimek üretiminin neredeyse yarısı olan 271 bin tonluk 
üretimin kaybedilmesi, iç piyasada ve tüketici fiyatlarında ciddi bozulmalara yol açacaktır. Nitekim, 
daha şimdiden kırmızı mercimek fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 133 oranında artmıştır. 

Bu çerçevede, zaman geçirilmeksizin, Toprak Mahsulleri Ofisi baklagil piyasasının düzenlen
mesi için sorumluluk almalıdır. Hasat sırasında üreticinin ürününe yüksek fiyat verilerek kurumsal 
depolamaya gidilmeli ve hem çiftçinin mağdur olması önlenmeli hem de spekülatörlere meydan ve
rilmemelidir. Aksi takdirde, hasattan hemen sonra fiyatlar beklenmedik oranda yükselecek, dar ge
lirli yurttaşların mutfağındaki yangın daha da körüklenmiş olacaktır. 

Bölgede yaşanan kuraklıkla ilgili derhal önlemler geliştirilmeli ve çiftçinin mağduriyeti gide
rilmelidir. Çiftçi çok zor durumdadır. 1 kilogramlık gübrenin fiyatı 1,90 YTL, 1 litre mazotun fiyatı 
ise 2,98 YTL'ye çıkmıştır. Bir an önce, gübre ve mazot konusunda Hükümet yüzde 50 oranında süb
vansiyon politikası geliştirmelidir. Düşürülen doğrudan gelir desteği miktarları da yükseltilmeli ve 
taksitlendirilmeden, peşinen ve geciktirilmeden ödenmelidir. Bunlar yapılmaz, Hükümet aynı poli
tikalarına devam ederse korkarız ki kuraklığın üzerine bir de Hükümetin yaratmak istediği ikinci bir 
kuraklık gelecektir. Tarımsal ürünlerde meydana gelebilecek zararın büyüklüğü dikkate alınarak ku
raklık doğal afet olarak nitelendirilmeli ve üreticiler bu kapsamda desteklenmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, bölgede hayvancılık da çok zor günler yaşamaktadır. Küçükbaş hayvan
cılık bölgede ağırlıklı olarak göçebe yurttaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Son yirmi beş yılda ya
şanan şiddet ve çatışma ortamı nedeniyle, köylerin boşaltılması, yaylaların yasaklanması nedeniyle 
zaten küçükbaş hayvancılık bitme noktasına gelmişti. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede yay
laların, meraların ve otlakların da verimsiz olması hayvancılığı içinden çıkılamaz bir hâle getirmiştir. 

Kuraklığın hüküm sürdüğü bölgede arıcılar ve tek geçim kaynakları beslendikleri küçükbaş hay
vanlar olan göçerler her yıl olduğu gibi bu yıl da yollara düşmüş ancak yayla yasakları nedeniyle pe
rişan olmuştur. On binlerce küçükbaş hayvan ve yine on binlerce kovan arı yayla yasakları 
sürdürülürse telef olacak, sahipleri perişan olacak, bölge ekonomisi de zarar görecektir. Bu nedenle 
Bakanlığın acilen, kuraklığı da dikkate alarak hayvancılığın desteklenmesi yönünde bir politika ge
liştirmesi, hayvanların bir an önce yaylalara kavuşabilmesi için girişimde bulunması, yayla yasakla
rını kaldırması, hayvan nakli için parasal destekte bulunması, özel idarelere ve il tarım müdürlüklerine 
bağlı yaylaların parasız tahsis edilmesi, köylere ve şahıslara ait yaylaların da bedellerinin karşılan
ması doğrultusunda bir politika geliştirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bundan on beş yıl önce Diyarbakır, Batman, Bingöl, Siirt, Mardin gibi 
illerimizde köyler, evler, ekinler, ahırlar yakılıyordu. Bu illerin kırsal kesimlerinde yaşayan yurttaş
larımız batıya göç etmek zorunda kalıyordu. Bugün de başka bir yangın var. Kuraklık bölgeyi kavu
ruyor; tarlalar, bağlar, bahçeler kuruyor. Gerekli destek sağlanmaz ise yeni bir göç dalgasının 
yaşanması gündeme gelecektir. 

Tarım, bölge için yaşamsal bir sektördür. Nüfusun yarıdan fazlası tarımdan geçimini sağlamak
tadır. Tanm sektöründe yaşanacak bir kriz bölgede yaşamı dayanılmaz kılacaktır. Yedi yıldan bu yana 
iktidarda olan AKP Hükümeti bölgedeki yoksulluğun önlenmesi için kılını kıpırdatmamıştır. Son 
birkaç aydır AKP Hükümeti de geçmiş hükümetler gibi GAP'ı ağzına almaya başlamıştır. Geçmiş hü
kümetler kırk yıl boyunca GAP ile bölge halkını avutmaya çalışmış "Yatırım yapıyoruz, entegre proje 
geliştiriyoruz." demişlerdir. Yaptıkları yatırımlar daha çok elektrik enerjisine yönelik olmuştur. Bir 
an önce bölgenin tarihî ve doğal yapısını tahrip eden enerji üretilerek Zeugma'yı, Halfeti'yi sular al
tında bıraktılar, şimdi de sıra Hasankeyf te. 

GAP'ın enerji yatırımlarının yüzde 85'i tamamlandı ve böylece Türkiye'de hidroelektrik sant
rallerden elde edilen enerjinin yüzde 76'sı bölgedeki barajlardan elde edilir oldu. Türkiye'de kişi ba
şına elektrik tüketimi 202 kilovat saattir, bölgede ise sadece 75 kilovat saattir. Yani ne yaptınız? 
Enerjinin yüzde 75'ini Türkiye'nin on beş gelişmiş ili için ürettiniz yani GAP'ı bölge için değil ge
lişmiş iller için yaptınız. Peki, bu kırk yıllık dilinize pelesenk ettiğiniz GAP'ın sulama yatırımlarına 
ne oldu? Altı yıldır iktidarda bulunan AKP Hükümetinin dönemi de dâhil olmak üzere, sadece ve sa
dece sulamada yüzde 15 oranında bir yatırım gerçekleşmiştir. Bugün bölge kavruluyor. Bugün ekin
ler, bağlar, bahçeler kuruyor. Bugün topraklar çatlıyor. Doğal bir afet olan kuraklık, bugüne kadar 
izlediğiniz yanlış politikalar nedeniyle zararları telafi edilebilmekten çıkarmıştır. GAP için öngörü
len sulama projeleri hayata geçirilmiş olsaydı, bugün karşı karşıya kaldığımız kuraklık hem bölge 
hem de ülke ekonomisini bu kadar derinden etkilemeyecekti. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de mevcut sulanabilir arazinin yüzde 51'i GAP bölgesinde bu
lunmaktadır fakat AKP Hükümetinin tarım politikalarına baktığımızda bu gerçeğe uygun bir yatırım 
politikası uygulamadığını görüyoruz. AKP Hükümeti döneminde yapılan tarım yatırımlarının ancak 
yüzde 25'i bölgeye yapılmıştır. Bu Hükümet döneminde Kocaeli iline yapılan tanm yatırımlan yüzde 
572 oranında artmıştır, Mersin'deki tanm yatınmlan yüzde 390 oranında artmıştır, Samsun'da yüzde 
172 oranında artmıştır, Diyarbakır'da ise sadece ve sadece yüzde 42 oranında artmıştır. Bu rakam
lar, Tarım Bakanının Diyarbakırlı olması ve Diyarbakır milletvekili olması hâlinde bile değişmemiş, 
seksen yıllık ayrımcı politikanın değişmezliğini bir kez daha göstermiştir. 
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Değerli milletvekilleri, sizlere ülke gerçeklerini işaret eden bir örnek daha vermek istiyorum: Ko-
caeli'de sulanabilir toplam tarım arazilerinin yüzde 41'i devlet olanaklarıyla sulanabilir hâle gel
miştir, Diyarbakır'da ise sulanabilir arazinin sadece yüzde 7'si sulanabilmektedir. Yani, Diyarbakır'da 
sulanabilir tarım arazisinin yüzde 93'ü, hâlâ devletin yatırım politikalarındaki çarpıklığın ve ayrım
cılığın giderilmesini beklemektedir. 

Sayın Bakan "Kuraklık Allah'tandır." diyerek kendinizi ortaya çıkan bu tablonun sorumlulu
ğundan kurtaramazsınız. İnsanın doğadaki diğer canlılardan farkı, aklı ve yetenekleri sayesinde mü-
dahil olmasıdır. İnsan çaresiz değildir, insan doğa koşullarına teslim olmaz, geleceğini planlayabilir, 
yönetebilir ve yaşanabilir bir hayat kurabilir. Bu nedenle bugün yaşadığımız tablonun sorumlusu 
doğa değil, sizlersiniz ve aynı zihniyetle dünyayı yönetmeye çalışanlardır. Bu zihniyet, doğaya da ta-
lancı bir yaklaşımla yaklaşmış, bugün dünyayı üzerine yüklenen yükü taşıyamaz duruma getirmiştir. 

Ülkemizde yaşanan kuraklık, dünya genelinde emperyalist ülkelerin maliyetinden kaçındığı çev
reci politikalara destek vermemelerinin de bir sonucudur. Aynen bu politikalar ülkemizde de uygu
lanmaya devam etmektedir. Biz diyoruz ki: Artık doğanın da insanların da bu çıkarcı, sömürücü, yok 
edici politikalardan çektiğine yeter, doğa da artık bu yükü taşımak istemiyor, insan da taşımak iste
miyor. Bu yükü ortadan kaldırabilmek için "önce insan, önce doğa" diyen politikalar geliştirmeliyiz. 
Adaleti, eşitliği, paylaşımı esas alan politikalar geliştirmeliyiz. Bir taraftan IMF'nin direktifleri doğ
rultusunda izlediğiniz tarımda küçülme politikaları, bir taraftan da beceriksiz, kayırmacı siyaset an
layışınız nedeniyle tarım sektörü çökmek üzeredir. 

Diyarbakır'dan bir iki somut örnek daha vermek istiyorum. Bugün susuz tarım alanlarında kimi 
yerlerde yüzde 100'e varan, kimi yerlerde ise yüzde 70-80 oranında kurumuş ya da kurumaya yüz 
tutmuş ekinler söz konusu. Bir çiftçinin dekara ortalama maliyeti 100 YTL iken, sattığı buğday geçen 
yıl dekara ortalama 140 YTL'dir. 

Bu da şunu gösteriyor ki, çiftçi üç çalışırsa kazanacağı para bu yılki zararı zor karşılayacaktır. 
Çiftçiler tefeci faizlerinin ya da banka borçlarının batağında arazilerini kaybedeceklerdir. Başka 
geçim kaynaklan olmayan ve başka iş imkânları bulunmayan bu kişiler, ne yazık ki yeniden göç yol
larına düşmek seçeneğiyle yüz yüze kalacaklardır. 

Buradan bir kez daha AKP Hükümetine ve Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker'e, karşı karşıya 
bulunduğumuz tablodaki sorumluluklarını görme çağrısı* yapıyoruz ve bir an önce gerekli önlemleri 

«#*-• alarak halkımızın ve ülkemizin yararına politikalar izlemeye davet ediyoruz. 
Doğal felaketler önlenebilir felaketlerdir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kışanak. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Eğer biz insan eliyle yaratılan felaketlerden kurtulmayı başara

bilirsek ve insan eliyle felaket yaratma politikalarından vazgeçebilirsek yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir 
bir ülke her zaman mümkündür diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kışanak. 
Şimdi sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Giresun Milletvekili Sayın Nurettin 

Canikli'de. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği gensoru 
üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu gensoru bize, AK Parti Hükümetlerinin tarımı destekleme poli
tikaları ile AK Parti öncesi hükümet ya da hükümetlerin tarım politikalarını karşılaştırma, değerlen
dirme yapma imkânı sunmaktadır. Bu yönüyle anlamlıdır, böyle bir imkânı bize sağlamıştır. 
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Değerli arkadaşlar, AK Partiden önce tarımı destekleme politikalarının temel omurgasını doğ
rudan gelir desteği oluşturmaktadır, yani, 2002'den önce, -2002 dâhil- daha doğrusu 2003'ten önce, 
o dönemdeki hükümetler ağırlıklı olarak tarımı, tarım sektörünü doğrudan gelir desteği yöntemi kul
lanılarak desteklemişlerdir ve doğrudan gelir desteğinin toplam destek içerisindeki payı da yüzde 
85'ler civarındadır. Yani, tanma verilen 100 liralık desteğin yaklaşık 85 lirası doğrudan gelir desteği 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında, AK Parti iktidara gelmeden önceki tablo budur. 

Doğrudan gelir desteğinin bir özelliği var. Doğrudan gelir desteği ürüne değil, üreticiye değil, 
toprağa, toprak sahibi olmaya esaslı bir teşviktir, bir destektir, çünkü, dönüm başına belirli bir öde
meyi içermektedir. Doğrudan gelir desteğinde bir üst sınır vardır, 500 dönüme kadar olan arazi bu çer
çevede destek kapsamına girmektedir ama uygulamada 500 yüz dönümden fazla arazisi olan kişiler 
bunu bir şekilde parçalamak yöntemiyle, suni olarak ve amacı aşacak şekilde parçalamak yöntemiyle 
bu imkândan faydalanmışlardır, yani bin dönümü olanlardan, 2 bin dönümü olanlardan. 

Şimdi, tabii bu yönüyle bakıldığında, aslında son derece adaletsiz, son derece dengesiz ve ta
rımda planlı bir yönetime müsaade etmeyen, imkân hazırlamayan bir yöntemdir, doğrudan gelir des
teği yöntemi. Neden: Doğrudan toprağa veriyorsunuz, toprak sahibine veriyorsunuz. Haksızdır, 
adaletli değildir, çünkü küçük çiftçi ile büyük çiftçi arasında destek açısından herhangi bir fark gö
zetmemektedir. Yani küçük çiftçiye de sahip olduğu -örnek olarak söylüyorum- 10 dönüm arazi için 
belirlenen miktar değişmemek şeklinde destek verilmekte, 500 dönüme sahip olan bir kişiye de -
çiftçi demiyorum- aynı rakam uygulanmak suretiyle destek verilmektedir. Bu yönüyle son derece 
adaletsizdir ve planlamaya da imkân sağlamamaktadır. Yani selektif bir tarım politikası uygulama im
kânını ortaya çıkarmamaktadır. Neden: Çünkü ürün desteği söz konusu değildir, kredi sübvansiyonu 
söz konusu değildir, sadece ve sadece toprak sahibi olma üzerine oturan bir sistem olduğundan do
layı planlı bir tarım politikasına imkân sağlamamaktadır. 

Şimdi, belki şu soru akla gelebilir: Doğrudan gelir desteği, ne zaman uygulamaya konuldu? 
Doğrudan gelir desteği 2000 yılında 57'nci Hükümet döneminde uygulamaya konulan bir destekleme 
politikasıdır ve ilk defa uygulamaya konulması 17'nci stand-by anlaşması çerçevesinde IMF'ye gön
derilen 9 Aralık 1999 tarihli niyet mektubunda ortaya konulmuştur. 9 Aralık 1999 tarihli niyet mek
tubu ve bu niyet mektubunun ilgili bölümlerini aynen sizinle paylaşmak istiyorum; 57'nci Hükümet, 
IMF'ye gönderdiği bu mektupta diyor ki: "Reform programımızın orta vadeli amacı, var olan des
tekleme politikalarını safhalar hâlinde -yani kademe kademe- ortadan kaldırmak ve fakir çiftçileri 
hedef alan doğrudan gelir desteği sistemiyle değiştirmektir." Yani Hükümet diyor ki: "Biz doğrudan 
gelir desteği dışındaki tüm tarımı destekleme politikalarını kademe kademe ortadan kaldıracağız, 
onun yerine sadece ve ağırlıklı olarak doğrudan gelir desteği politikasını ikame edeceğiz." Aynen 
okuyorum ifadelerini. Devam ediyorum. Ve bununla bağlantılı: "57'nci Hükümet, çiftçilere verilen 
kredi sübvansiyonunu safhalar hâlinde tedricen ortadan kaldıracaktır." Kredi sübvansiyonu... Bunun 
anlamı şu: Yani, eğer çiftçi kredi kullanacaksa, piyasa faiz oranı neyse -o dönemde yüzde 50-60 ci
varındaydı- o rakam üzerinden kullanacak. Hükümet IMF'ye söz veriyor, taahhütte bulunuyor: "Ben, 
önümüzdeki dönemde kademe kademe, çiftçiye verilen sübvansiyonlu, destekli ucuz kredileri orta
dan kaldıracağım." diyor. Aynen böyle 9 Aralık 1999 tarihli niyet mektubunda. 

Ve bir şey daha söylüyor bakın, bu da çok önemli ve çok ilginç: "2000 yılı hububat destekleme 
fiyattan ve tahmin edilen dünya piyasa fiyatı arasındaki fark, tahmin edilen dünya CİF piyasa fiya
tının yüzde 35'inden fazla olmayacak..." Destekleme ürün fiyatlarına çok ciddi anlamda bir sınırlama 
getiriyor. ".. .ve 2001 yılında bu fark daha da azaltılacak." Yani, destekleme kademe kademe azaltı
lacak. IMF'ye gönderilen niyet mektubu. Verilen söz nedir: Tarımdaki bütün destekler kaldırılacak. 
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Kredi destekleri de kaldırılacak. "Kaldıracağız." diyor 57'nci Hükümet. "Onun yerine sadece doğ
rudan gelir desteğini ikame edeceğiz." Ve gerçekten 57'nci Hükümet bu sözünü tuttu. Kademe ka
deme, doğrudan gelir desteği dışındaki tüm tarımı destekleme araçlarını, politikalarını ortadan 
kaldırdı, kademe kademe kaldırmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, 57'nci Hükümet tarımın des-
teklenmesindeki araçların ortadan kaldırılması konusunda başarılı olmuştur ve IMF'ye verdiği sözü 
de yerine getirmiştir. Bu yönüyle gerçekten sözüne sadık bir hükümet olduğunu da ispat etmiştir. 

57'nci Hükümetin kimlerden oluştuğunu da söylemeye gerek yok. Ancak, her konuşmalarında 
bizi IMF'den ya da Dünya Bankasından talimat almakla itham edenlere biraz önce okuduğum bu sa
tırları ithaf ediyorum, bu satırları hatırlatıyorum değerli arkadaşlar. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Mazot fiyatları, mazot! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hiç kimse rahatsız olmasın, hiç kimse rahatsız olmasın. 

Eğer bunlar yanlış diyorsanız. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Yanlış, doğru değil. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama diyemezsiniz, çünkü altında, bakın, onu da söyleye

yim... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Besicilere verdiğimiz desteği inkâr ediyorsunuz, süt ineklerine 

desteğimizi inkâr ediyorsunuz, yem bitkisine verdiğimiz desteği inkâr ediyorsunuz. Yanlış söylüyorsun. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ... altında, Recep Önal, ekonomiden sorumlu Devlet Ba

kanının imzası var -57'nci Hükümetin Hazineden sorumlu Bakanı- ve dönemin Merkez Bankası Baş
kanı Sayın Gazi Erçel'in imzaları var, inkâr etmeniz mümkün değil. Diyorsunuz ki... Bakın, bunu 
içinize sindirebiliyorsanız size söyleyecek hiçbir şeyim yok, hiçbir sözüm yok. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Çiftçiyi yollara döktünüz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hükümet, yani 57'nci Hükümet, çiftçilere verilen kredi 

sübvansiyonunu safhalar hâlinde, tedricen ortadan kaldıracaktır diyor mu, demiyor mu? Dediniz mi, 
demediniz mi değerli arkadaşlar? Söyleyin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Eline geçeni söyle. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Demedik diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - İcraatı söyle. 18 milyon veriyorduk dönüm başına. Siz ne 

veriyorsunuz? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, biz, AK Parti iktidara gelmeden önce, doğrudan gelir 

desteğinin haksız, yanlış, adaletsiz bir destekleme politikası olduğunu ve bunun mutlaka değiştiril
mesi gerektiğini söyledik, defalarca söyledik ve iktidara geldikten sonra da kademe kademe azalttık. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Kaç yıldır uyguluyorsunuz? Beş yıldır niçin uyguluyorsu
nuz o zaman? 

GÜROL ERGİN (Muğla) - O projenin süresi bitti zaten, sen kaldırmıyorsun. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, 2002 yılında, toplam tarımı destekleme içerisinde 

doğrudan gelir desteğinin payı -biraz önce ifade ettim- yüzde 85 iken, bugün yüzde 30'un altına dü
şürülmüştür değerli arkadaşlar. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Projenin süresi bitti, çocuk mu kandırıyorsunuz? O projenin süresi bitti. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Dinleyin, dinleyin; açıklıyor. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunun yanında, ürüne destek vardır, kredi desteği vardır, 

kredi sübvansiyon desteği vardır, hepsi vardır, selektif bir politika uygulama imkânı vardır. 
Doğrudan gelir desteği sadece toprak ağalarının işine yarayan bir sistemdi değerli arkadaşlar. 

Toprak ağalarım daha da zengin eden... 
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OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sizin adamlar onlar. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Desteği siz getirdiniz... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Onların helikopterlerine siz biniyorsunuz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bizim adamımız olsa biz bu desteği kaldırır mıyız? Kal

dırdık değerli arkadaşlar. 
KADİR URAL (Mersin) - Beş senedir niye kaldırmadın o zaman? Beş senedir ne yaptın? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, size birtakım rakamlar vereyim. 
KADİR URAL (Mersin) - Altı senedir niye kaldırmadın o zaman? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Sayın Durmuş... Sayın Ural... 
KADİR URAL (Mersin) - Seni muhatap bile almıyoruz. 
BAŞKAN-Sayın Ural... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Doğrudan gelir desteğinin yüzde 51'ini çiftçilerin yüzde 

17'si kullanmış. Doğrudan gelir desteğinin yüzde 51'lik rakamını çiftçilerimizin sadece yüzde 17'si 
kullanmış. İşte, bizden önceki hükümetin, hükümetlerin adaleti bu, adalet anlayışı bu değerli arka
daşlar, çünkü -biraz önce ifade etmeye çalıştım- toprak sahibini koruduğu için, daha çok toprağı olanı 
teşvik ettiği için, toprak ağalarına destek verdiği için yanlıştı bu, ama IMF'e söz verdiler "Biz bunu 
uygulayacağız, diğer bütün destekleri kaldıracağız." dediler değerli arkadaşlar ve öyle yaptılar. 

KADİR URAL (Mersin) - Onların helikopterleriyle gezdiniz siz! Onların arabalarıyla gezdiniz! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama biz şimdi ne yapıyoruz... 
KADİR URAL (Mersin) - Kaldırsaydın altı senedir! Ne yaptın? 
BAŞKAN-Sayın Ural... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Toprak ağalarının desteklendiği bu politikayı terk ettik, 

daha da hızla terk etmeye devam ediyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ne zaman terk ettiniz ya! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Onun yerine gerçek çiftçiyi... Bakın, doğrudan gelir des

teğinde bu ödeme yapılırken çiftçi olmasına da gerek yok. Adam İstanbul'da fabrikatör, yarıcılığa ver
miş arazisini, 500 dönüm, hatta biraz önce söylediğim yöntemle bin dönüm arazisi var. Doğrudan 
gelir desteğini kim alıyor? İstanbul'daki fabrika sahibi alıyor, toprağın sahibi o. 

CUMALİ DURMUŞ (Kocaeli) - Uygulama o değil, yanlış söylüyorsun! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sistem bu değerli arkadaşlar, bunu nasıl savunursunuz? 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Bırak kardeşim... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, hata yapmış olabilirsiniz. Olabilir, insanlar hata ya

pabilir, hükümetler de hata yapabilir ama hatanın üzerine gitmenin hiçbir anlamı yok değerli arka
daşlar. Çıkarsınız "Gerçekten hata yaptık, kusura bakmayın. Siz de düzelttiniz, teşekkür ederiz." 
demeniz gerekir aslında. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Doğrudan gelir desteği ödemelerinin yüzde 49'unu da çiftçilerimizin yüzde 83'ü kullanmış de
ğerli arkadaşlar. Yüzde 51 'ini yüzde 17'si, yüzde 49'unu yüzde 83'ü. Böyle adaletsiz, böyle denge
siz bir sistem... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Çukurova'ya gidelim. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Biz bugün bu oranı, yani toplam tarım destekleme içeri

sinde doğrudan gelir desteğinin payını yüzde 30'un altına indirmiş bulunuyoruz. Doğrudan gelir des
teği yöntemi, gerçekten selektif tarım destekleme politikasının uygulanmasına imkân sağlamaz. 

Bakın, çok basit bir örnek vereceğim: Bu yöntem uygulandığı zaman, bir taraftan ihtiyacınız 
olan ürünü ithal etmek durumunda kalırsınız, bir taraftan ihtiyacınızdan fazla ürünü üretirsiniz. Ya 
stoklarsınız ya da 1994 ve 1995 yıllarında olduğu gibi yakarsınız. Çünkü doğrudan toprağa verildiği 
için, ürüne verilmediği için, çiftçiye verilmediği için böyle selektif, seçici bir politika uygulama im
kânı yok. Bunun en ilginç örneği mısır, tütün ve pancardır değerli arkadaşlar. 
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Bakın, biz iktidara geldiğimizde, yani 2002 yılında, Türkiye'de mısır üretimi 2 milyon 100 bin 
tondur. Aynı yıl toplam mısır ithalatımız ise 1 milyon 179 bin tondur. Yine aynı yılda, hani bir tarafta 
mısırda çok ciddi bir açık var, üretimimiz toplam tüketimimizi karşılamıyor ve ithalat yapıyoruz. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Kardeşim, pamuk tarlalarına mısır ekildiği için mısır arttı. Pamuğun 
durumunu söyle. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama, aynı yılda, yani 2002 yılında Türkiye'de 500 bin ton 
tütün stoku var. 2002 yılında, yine aynı yılda 1 milyon 570 bin şeker stoku var. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Pamuğu söyle, pamuğu... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Satamıyoruz, yani bunları çok fazla üretiyoruz, tüketimi

mizin ve ihracat potansiyelimizin üzerinde bir üretim söz konusu, hem tütün için geçerli -2002'yi ko
nuşuyoruz- hem de şeker için geçerli. 

Bir taraftan mısır açığımız var, ithalat yapıyoruz. Yani, kaynaklarımızı, bir taraftan mısır açığı
mız var, onu ithal ediyoruz, oraya yönlendirmiyoruz, kanalize etmiyoruz çünkü tanmı destekleme po
litikası buna imkân sağlamıyor, diğer taraftan da ihtiyacımızın üzerinde üretiyoruz. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Niye yapmadınız? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ya yakıyoruz ya da stokluyoruz. Hepsinin çok ciddi an

lamda maliyeti var. Nereden karşılanıyor? Bütçeden karşılanıyor, vatandaşın cebinden karşılanıyor. 
Değerli arkadaşlar, bakın... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Yunanistan'dan tütün alıyorsun hemşehrim! Ayıptır, ayıp... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hatta, öyle ileri gidilmiş ki 1994'te bu ülke 70 bin ton 

tütün yakmış değerli arkadaşlar! 
OKTAY VURAL (İzmir) - Pamuk... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Pamuğu nereden alıyorsun? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 1995 'te 17 bin ton tütün yakmış. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Siz de tavuğu yaktınız! 
OKTAY VURAL (İzmir) - Pirinç... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Pirinci nereden alıyorsun? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunlar gerçekler. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Buğday... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Buğdayı nereden alıyorsun? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İşte, bu mantığın ürünü hepsi bunların, bu mantığın ürünü. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Stokçulara gelin, stokçulara! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Üretelim... Neye göre üretelim? "Rastgele üretelim" man

tığının ürünüdür değerli arkadaşlar. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Stokçulara gelin! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama akılcı hareket etmek lazım. Ne yaptığınızı bilerek ha

reket etmek lazım. Attığınız adımın neye mal olduğunu, ne anlama geldiğini, ne gibi sonuçlar do
ğurduğunu bilerek hareket etmek lazım. Akıllı yönetmek lazım değerli arkadaşlar. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Stokçulara gelin, stokçulara! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi bakın, işte bu akıllı yönetimin sonucunda ne olmuş? 

Ha bunlar yapılırken de zorla yapmıyorsunuz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Stokçulara gelin! Vurgunculara gelin! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani çiftçimize şunu söylemiyorsunuz: "Sen kardeşim, 

tütün üretimini bırak, şeker pancarı üretimini bırak, mısır üret." demiyoruz, teşvik ediyoruz ve teş
vikler de o üründen diğer ürünün üretimine geçmesine yetecek kadar cazip oluyor. Biz bunu yapı
yoruz, bu yöntemi kullanıyoruz ve bakın... 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Onun için 2,8 milyon kişi tarımda istihdam azaldı. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bütün bu biraz önce söylediğim akıllı politikanın sonucunda 

mısır üretimi 2002'de 2 milyon 100 bin tondan, 2006'da 4 milyon tona çıkıyor değerli arkadaşlar. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Seneye bak, seneye. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ve mısır ithalatı 2002'de -biraz önce söylediğim- 1 milyon 

180 bin tondan 2006'da 15 bin tona düşüyor değerli arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) İşte, 
akıllı yönetim budur. Burada çıkıp hamasi nutuklar atabilirsiniz, siyasette belli ölçülerde bunlar nor
mal karşılanabilir ancak vatandaşlarımız bütün bunların hepsini dinliyor, hepsini görüyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Çiftçi "Külahımıza anlat" diyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Dolayısıyla, bakın... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Sen çiftçilikten ne anlarsın! 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Pirincin durumunu görüyoruz, mercimeği görüyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...aynı şekilde mısır üretimimiz artıyor, mısır ithalatımız 

azalıyor, mısıra ödediğimiz döviz azalıyor. Diğer taraftan da... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Ne anlarsın sen! 
BAŞKAN-Sayın Varlı... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...şeker stoku 2002'de 1 milyon tondan 2007'de 800 bin 

tona düşüyor değerli arkadaşlar. Tütün stoku 2002'de 450 bin tondan.... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Pirinç stokçuları arttı. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Pirinç ne oldu, pirinç? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...2007'de 271 bin tona düşüyor. Doğrusu budur işte, ol

ması gereken budur, uygulanması gereken doğru yöntem budur. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Kaçak ne kadar şeker olduğunu söyleyin. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu inkâr etmek doğru değil değerli arkadaşlar. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Bulgura gel, bulgura. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sadece o değil, bakın, çok konuşuldu, çok şeyler söylendi 

ve burada bir de teknik hata yapılıyor. Bazı arkadaşlarımız da söyledi, denildi ki: "Tarıma verilen des
teğin gayrisafı millî hasıla içindeki payı düştü." Bakın arkadaşlar, bu, elma ile armudun karşılaştı-
nlmasıdır. Doğru karşılaştırma, tarıma verilen desteğin bütçe içindeki payının esas alınmasıdır. İki 
gerekçeyle: Bir, çünkü hükümetler bütçe yoluyla birtakım politikaları yönlendirme imkânına sahip
tirler. Ellerinde bütçe vardır, hükümetin elinde maliye politikası aracı olarak veya diğer tüm destek
leme aracı olarak kullanabileceği yegâne belge bütçedir, dolayısıyla, bütçe içindeki payına bakmak 
lazım. Yani önceki hükümetler bütçeden tarıma yüzde olarak ne kadar pay ayırıyorlardı, AK Parti Hü
kümeti ne kadar pay ayırıyor, buna bakalım: 2002'de Hükümetin bütçeden ayırdığı pay o dönemde 
yüzde 1,56; 2003'ten itibaren kademeli, istisnasız bir şekilde AK Parti Hükümetleri tarıma bütçeden 
çok daha fazla kaynak aktarmaya başlamışlar. 2003'te yüzde 1,8; 2004'te yüzde 2,3; 2005'te yüzde 
2,32; 2006'da yüzde 2,69 ve 2007'de yüzde 2,75 değerli arkadaşlar. 2002'deki yüzde 1,56 seviye
sinden, bütçe içindeki payı tarıma aktarılan kaynağın, desteğin bütçe içindeki payı 2002'de yüzde 
1,56'dan 2007'de yüzde 2,75'e çıkmış. Neredeyse -bu reel artıştır nominal artış değildir yani en
flasyondan arındırılmış bir reel artıştır bu- 2 katından fazla veya ona yakın bir artış söz konusudur, 
gerçek değerlendirme budur. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Köylü boşuna "külahıma anlat." demiyor. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Neden gayrisafı millî hasılayı kullanamayacağımızın ikinci 

nedeni şu değerli arkadaşlarım: Bu sorunun cevabı çok basit çünkü gayrisafı millî hasılanın artış oranı... 
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OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Çiftçi buğdayı niye ekmiyor? Kastamonu'da ne kadar yer ek
mişler? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - .. .bütçenin artış oranından daha fazla. Bu, zaten bütün hü
kümetlerin amacıdır, hedefidir. Neden? Bütün hükümetler, geçmişte de devletin ekonomideki payı
nın azaltılmasını hedeflemişlerdir, bunun azaltılması yönünde politikalar uygulayacaklarını 
söylemişlerdir. Ha, başarılı olamamışlardır, ayrı bir konu. Ancak, daha çok kaynağın özel sektöre 
bırakılması, daha çok verimli alanlara bu kaynakların gönderilmesi ve tatbik edilmesine imkân 
sağlamak amacıyla ekonomide kamunun payının azaltılması hedeflenmiştir, AK Parti bunu gerçekleş
tirmiştir. Dolayısıyla, gayrisafi millî hasılanın artış oranı, bütçenin artış oranından çok daha fazladır. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Kutluyorum, sizi kutluyorum! Ne güzel anlatıyorsun masalları! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Eğer siz, tarıma ayrılan gayrisafi millî hasılanın payını he

saplamak istiyorsanız... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Ne güzel masal anlatıyorsun! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, size bunun doğrusunu söyleyeyim: 
1) Kamunun ayırdığı pay artı özel sektörün ayırdığı payı ilave edersiniz... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Kutluyorum, helal olsun size! Çok güzel anlatıyorsun! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu, hem 2002 yılı başındakini ilave edersiniz yani 2002 

yılı başında devlet ne kadar tarıma destek vermiş, özel sektör tarıma ne kadar destek vermiş, bunu 
bir tarafa koyarsınız. Daha sonra, hangi tarihi karşılaştırmak istiyorsanız, diyelim 2007, o zaman 
devletin desteklediği rakamı koyarsınız, özel sektörün yatırım miktarını ilave edersiniz, bu iki ra
kamı karşılaştırırsınız. Eğer bu iki rakamda bir azalma söz konusuysa -oran olarak söylüyorum- bunu 
gayrisafi millî hasılaya oranlayabilirsiniz, o zaman haklı olursunuz. Ama, bu oranları, bu rakamları 
yaptığınız zaman göreceksiniz, görüyorsunuz, gayrisafi millî hasıla içinde bu anlamda baktığımız 
oranın payı yükselmiştir, tartışmasız bir şekilde yükselmiştir. Bütçe itibarıyla baktığında, Hükümet
lerimizin aktardığı pay yükselmiştir... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Kişi başına düşen paya aksetmiyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - . . .gayrisafi millî hasıla açısından bakıldığında da yine yük

selmiştir, bunu burada koyalım. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Kişi başına 10 bin dolar düşüyor çiftçiye! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bir de nominal rakamlara bakalım değerli arkadaşlar, bazı 

arkadaşlarımız burada ifade ettiler: 2002 yılında tarıma aktarılan kaynak 1,8 milyar YTL'dir toplam. 
Kamunun, devletin tarıma aktardığı destekleme rakamı 1,8 milyar YTL. Şu anda ne kadar 2007 iti
barıyla? 5,5 milyar YTL, yaklaşık 3 katı değerli arkadaşlar. Bunun yüzde 60'ını enflasyona çıkın, ge
risi reel artıştır, gerçek artıştır. Bunu nasıl görmezden gelirsiniz, bunu nasıl yok sayarsınız değerli 
arkadaşlar ve bu aynı zamanda toprak ağalarına giden para değil. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Çiftçinin cebine delik açtınız! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Doğrudan gelir desteği yoluyla toprak ağalarına gönderi

len paralar değil. Gerçekten çiftçilik yapan, gerçekten üreten insanlara aktarılan kaynaktır, yerini 
bulan kaynaktır. Doğal kaynak budur ve bunu da AK Parti Hükümetleri gerçekleştiriyor değerli ar
kadaşlarım. 

HASAN MACİT (İstanbul) - Çiftçi niye bağırıyor? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, bakın, tabii, burada, biz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sütçü niye sokakta, sütçü? 

- 4 5 4 -



TBMM B:96 29.4 .2008 0 : 3 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Öztürk... Sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Canikli. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bakın, değerli arkadaşlar, ben -tabii, zamanım da kalmadı- birkaç önemli üretim rakamını da 

verip sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Pirinci söylemediniz! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, buğday üretimi hep eleştiriliyor. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Bulguru demediniz! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 2002 yılında 19 milyon 500 bin ton buğday üretilmiş. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Acıpayam'da ne oldu, Acıpayam'da? 
BAŞKAN - Sayın Akkuş... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 2003 yılında 19 milyon tona düşmüş, 2004 yılında 21 mil

yon ton, 2005 yılında 21,5 milyon ton, 2006 yılında 20 milyon ton ve Türkiye, 2005 ve 2006 yılında 
7,2 milyon ton buğday ihracatı yapmıştır dâhilde işleme rejimi çerçevesinde ve doğrudan ihracat re
jimi çerçevesinde değerli arkadaşlar. 7,2 milyon ton -üretim fazlası- ihracat yapmıştır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Görev zararınız ne kadar arttı? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 2007'nin özelliği olduğunu hepimiz biliyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - 3,5 katrilyon görev zararı... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 2007 yılı gerçekten bütün dünyada ve Türkiye'de yoğun 

olarak kuraklığın yaşandığı bir dönemdir ve Hükümetimiz de gerekli tedbirleri de almıştır, onları da 
söyleyelim. Kırk il kuraklık kararnamesi kapsamına alınmıştır ve 300 milyon YTL'ye yakın kaynak 
aktarılmıştır bu insanlarımıza. Dolayısıyla, arızidir, tartışmasız bir şekilde bu geçicidir 2007 yılındaki 
üretim düşüşü. Kuraklığı bütün insanlarımız hissetti, bütün vatandaşlarımız hissetti. Bunu yok sayamazsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Ekmediler, ekmediler, buğday ekmediler! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ben, Sayın Bakanımız hakkında verilen gensoru gerekçe

lerinin mesnetsiz ve dayanaksız olduğunu söylüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Ergin, konu nedir? 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, tarım destekleri konusunda benim söylediğim sözler Sayın 

Konuşmacı tarafından çarpıtıldı. İzin verirseniz, bir iki dakika içerisinde gerçeği aktarmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sizin isminiz söylenmedi. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Aklıma bile gelmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Genel olarak konuşuldu, sizin şahsınız... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - İsmim söylenmedi ama orada o konuyu eleştiren bendim. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, ben, Sayın Hatibi dikkatle dinledim. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Son derece çarpıtılarak konuşuldu orada. 
BAŞKAN - Bakın, Sayın Hatibi dikkatle dinledim. Sataşma söz konusu değil, çünkü hiçbirini

zin ismini zikretmedi. 
Teşekkür ederim. 
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Şimdi, Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz yirmi dakika. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gensoru vesilesiyle, 2002 yılında AK Parti Hükümetinin devraldığı enkazı nasıl düzelttiği ve 

Türkiye'yi, Türkiye'nin tarım sektörünü nereden nereye getirdiği hakkında da sizlere bilgi sunma 
fırsatı bulacağım ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle tabii, gensorunun konusuyla ilgili sizlere bazı 
açıklamalarda bulunacağım, kayıtlara geçmesi açısından. Dünyada son bir iki yıl içerisinde bazı ge
lişmeler oldu. Başta petrol fiyatları -bildiğiniz gibi- 23 dolardan 120 dolara çıktı. Bu, dünyada tarımsal 
üretim potansiyeli olan birçok ülkenin pozisyonunu gözden geçirmesine ve enerji tarımı yoluyla pet
rol masraflarını azaltmaya karar vermesine yol açtı. Örneğin, Avrupa Birliği ülkeleri 2010 yılı için 
petrole katılacak miktarı yani biyoetanol ve biyodizeli, biyoyakıtı yüzde 5 olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri yüzde 5,75 olarak, bazı ülkeler yüzde 10 olarak, bazı ülkeler de mevcut durumlarını ikiye 
katlama kararı aldılar ve bu, tabii, dünyada önemli bir pozisyon değişikliğine sebebiyet verdi. 

Şimdi, gıda maddesi olarak üretilen ve aslında gıda maddesi olarak kullanılması gereken buğday, 
mısır ve yağlı tohumlar, şeker kamışı, şeker pancarı, bunların tamamı ya biyoetanol veya biyodizel 
olarak kullanılmaktadır. Bu, tabii, sebeplerin en önemlisi. Çünkü bunun arkasından aslında başka bir 
şey daha gelecek. Çünkü dünya artık genetiği değiştirilmiş organizmalarla birlikte tarımsal üretimi 
artırıp, şu anda bunu nasıl enerji üretiminde kullanmayı veya gıda tedarikinde kullanmayı tartışmakta. 

İkinci bir konu: Tabii, dünyadaki gelişmelerde, dünyada "küresel ısınma" dediğimiz hadise özel
likle 2007 yılında dünyanın değişik bölgelerini çok ciddi şekilde etkiledi. Akdeniz havzası başta 
olmak üzere Avustralya Kıtası, Balkanlar bu durumda en çok etkilenen ülkeler oldu. Bu da tabii ki 
bölgesel anlamda dünyanın değişik yerlerinde üretim düşüşüne sebebiyet verdi. 

Bir başka sebep, refah artışıyla birlikte dünyanın büyük tüketicisi ülkeler, Çin gibi, Hindistan gibi 
büyük nüfus barındıran ülkeler ve yine gelişmekte olan ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler, refah dü
zeyinin artışıyla birlikte gıda tüketim alışkanlıklarını değiştirdiler. Örneğin, daha çok et ve daha çok 
süt tüketmeye başladılar. Bu da bir yandan hububat tüketimini artırdı, çünkü yem olarak kullanılıyor. 
Bildiğiniz gibi hayvansal üretimde, özellikle beside 1 kilogram canlı ağırlık artışı için -bir besi da
nası- 7 kilo civarında karma yem, bir başka deyişle hububat tüketilmektedir. Dolayısıyla 1 milyon ton 
et artışı, aynı zamanda 7 milyon ton hububat demektir. Bunu da bir etken olarak belirtmemiz gerekiyor. 

Dünyada aslında baktığımız zaman, üretimde, örneğin 2006-2007 üretimini mukayese ettiği
mizde ne buğdayda ne pirinçte ne arpada ne mısırda bir verim düşüklüğü yok, bir rekolte düşüklüğü 
yok. Örneğin, 2006 yılında dünya buğday üretimi 593 milyon tondur, 2007'de 604 milyon ton ol
muştur. Mısır 699 milyon tondan 768 milyon tona çıkmıştır. Arpada bir miktar düşüş var, çok önem
siz bir miktar, ama pirinçte de 418 milyon tondan 422 milyon tona dünya üretimi çıkmıştır. Ona 
rağmen, biraz önce söylediğim sebeplerle meydana gelen talep artışı dünyada hareketlenmelere se
bebiyet vermiş ve mevcut stoklardan tüketim artmıştır. 

Şimdi, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de 2006 yılında 20 milyon ton buğday, 3,8 mil
yon ton -yaklaşık 4 milyon ton- mısır, 9,6 milyon ton arpa ve 700 bin ton da çeltik üretilmiştir. Ya
şadığımız olağanüstü kuraklık sebebiyle buğdayda yüzde 14'lük bir düşüş, mısırda yaklaşık yüzde 
8'lik bir düşüş ve çeltikte de 650 bin ton ile yaklaşık yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı Türkiye. 
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Ancak, burada dünyadaki etkiler ile Türkiye'deki etkileri mukayese ettiğimizde, dünyada, ör
neğin buğdayda bu durumlar yüzde 130'luk bir artışa sebebiyet vermiş, dünya buğday fiyatı yüzde 
130 oranında artmış bir yıl içerisinde. Arpada yüzde 57 oranında artış olmuş, mısır yüzde 50 oranında 
artmış, pirinç yüzde 100 artmıştır dünyada. Türkiye'ye baktığımızda, aslında yaşadığımız kuraklığa 
rağmen buradaki fiyatlar, 2006-2007 mukayesesinde, ekmeklik buğdayın fiyatı Türkiye'de yüzde 40 
artmış, dünyada yüzde 130 artmıştı. Arpa fiyatında yüzde 25, mısır fiyatında yüzde 17 ve pirinç fi
yatında yüzde 78'lik bir artış meydana gelmiştir. 

Tabii, bunun çeşitli sebepleri var. Biz, bu durumda, aslında dünyanın karşı karşıya kaldığı bu yeni 
durumda ve Türkiye'nin pozisyonuna rağmen, bizim aldığımız birtakım tedbirlerle Türkiye'nin içe
risinde -ki bizim Bakanlık olarak, Hükümet olarak görevimiz bu- Türkiye'de, Türkiye'nin ihtiyacını 
giderecek kadar mal bulunmasını temin etmektir ve biz de bunu sağladık. Şu anda, bugün itibarıyla 
da, bundan on gün önce de, on beş gün önce de, Türkiye'yi hububat açısından haziran, temmuz ayına 
yani yeni hasat sezonuna, pirinç açısından da eylül ayına, yine hasat sezonuna Türkiye'yi rahatlıkla 
yetiştirecek kadar Türkiye'nin ambarlarında, Türkiye'nin stoklarında pirinç de hububat da bulun
maktadır. Bu konuda ne dün ne bugün ne önceki gün bir problem biz yaşamadık. Onun için, aslında 
bu sorunu, yani perakende fiyat artışlarındaki sorunu biz yapay bir sorun olarak gördük çünkü Tür
kiye'de böyle bir fiyat artışını gerektirecek, geçtiğimiz haftalardaki, pirinçte, perakende fiyatlarındaki 
bir fiyat artışını gerektirecek bir mal yokluğu, bir arz eksikliği kesinlikle olmadı. Onun için, biz buna 
spekülatif maksatlıdır dedik. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - O da sizin sorumluluğunuzda değil mi? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bugün itibarıyla -önce o bilgiyi sizlerle paylaşayım- pirinç fiyatında, geçtiğimiz 
haftalardaki 2,9 YTL'den, mesela Meşhur Peynirci firmasında Osmancık pirinci 2 YTL'ye, Real'de 
2 YTL'ye, GİMPA'da 2,9'dan 1,95 YTL'ye, Carrefoursa'da da 2,9'dan 1,9 YTL'ye düşmüştür fi
yatlar. Yani, şu anda bu fiyatlar piyasada cari, bugün bizim yaptırdığımız araştırmada, mağazalarda, 
halkımızın alışveriş yaptığı yerlerde fiyatlar bu durumda. Yani, fiyatlar düşme seyrinde. Bu da bizim 
söylediğimizi doğruluyor; bizim, daha önce bunun spekülatif maksatla yapıldığına dair görüşlerimi
zin doğru olduğunu gösteriyor. 

Peki, biz ne yaptık? Şimdi, aslında, AK Parti Hükümetinin biraz sonra söyleyeceğim diğer ic
raatlarını ama burada da önemli bir nokta var, eğer AK Parti Hükümetiyle ilgili, pirinçle ilgili bir şey 
söylenecekse tarihin şeref sayfasında Türk siyaseti için AK Partiye bir sayfa aynlır, denir ki: "AK 
Parti Hükümeti pirinç üretimini Türkiye'de 360 bin tondan 700 bin tona çıkardı, 2 katına çıkardı." 
Tarih bunu yazacak. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu, durduk yerde olmadı arkadaşlar... 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Üreticiler de iflas etti! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Durduk yerde bu 

olmadı. Bakın, nasıl oldu? 
Şimdi, biz çeltikte prim uygulaması başlattık 2005 yılında, tarife kontenjanı getirdik, referans 

fiyat uygulaması getirdik ve bu üç uygulamayla birlikte Türkiye'de pirinç üretimi, çeltik üretimi 360 
bin tondan, kuraklığa rağmen bu sene 650 bin tona çıktı. Şimdi, bu, 2002'de ne kadardı? Yani, 200 
bin ton pirinç üretiliyordu Türkiye'de. Türkiye'nin toplam tüketimi 500-550 -azami- arasında. Bunun 
ancak yüzde 30'u karşılanırken bugün yüzde 80'i yaklaşık karşılanır hâle gelmiştir. 

Bunun dışında, tabii, biz ileriye dönük olarak da, problem ortaya çıkar çıkmaz Toprak Mahsul
leri Ofisine sıfır gümrükle ithalat yetkisi verdik ve Toprak Mahsulleri Ofisi bu konuyla ilgili icraat
larını başlattı, çalışmalarını başlattı. 
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Şimdi, buğdayla ilgili olarak da yine aynı şekilde, Türkiye'de, bakın, un fiyat artışı yüzde 40 iken 
Amerika Birleşik Devletleri'nde un fiyat artışı yüzde 400. Kanada'da un fiyat artışı yüzde 150 ol
muştur. Şimdi, burada bizim aldığımız birtakım tedbirler oldu. Demin arkadaşlar diyorlar ki: "Efen
dim, geçen sene hasat sezonunda niye ithalat yapmadınız?" Biz, Türk çiftçisini, Türk üreticisini hasat 
sezonunda ithalat silahıyla vurmak istemediğimiz için, onların üretiminin değerini düşürmemek için 
o tarihte yapmadık, yapamazdık. Çünkü zaten Türkiye'nin yaklaşık 17,5 milyon ton buğday üretimi 
var ve bu, Türkiye'nin tüketim ihtiyacına yetecek kadar bir miktardır. Biz ne yaptık? Eylül ayından 
itibaren tedbirlerimizi aldık ve peyderpey Türkiye'nin ihtiyacı kadar miktarı gerek Toprak Mahsul
leri Ofisi gerekse zaten bizim sanayicilerimiz, tüccarlarımız ithalatlarını yapıyorlar ve dolayısıyla, ted
birlerini alıyorlar. Onun için, şu anda, piyasada bu manada da bir sıkıntı bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu tarım olduğunda, insanlar maalesef çok rahat 
bir şekilde, böyle, derleme, sağdan soldan duyulmuş rakamlarla konuşurlar. 

Şimdi, ben size 2002'de ne oldu, biz nasıl bir tablo devraldık; onu söyleyeceğim: 
Değerli arkadaşlar, 2002 tarihinde yürürlükte olup da o tarihte yürürlükten kaldırılan destekleri 

size söylüyorum. Çünkü, biraz önce, bizleri... 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Gübre? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Gübreye de geleceğim. 
Biraz sonra, sizleri bu bilgilerle şu şekilde bilgilendirmek istiyorum: 
Kimyevi gübre desteği: 1/1/2002 tarihinde kaldırılmış. Belgesi burada. Bakanlar Kurulu kararı. 

Gensorunun altında imzası olan bakanlar, o gün bu kararın altında imzası olanlar, bugün de genso
runun altında imzası olan arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Zirai Mücadele ne diyor: "Kimyevi gübre desteğini kaldırdık." Burada, Bakanlar Kurulu karan. 
Zirai mücadele ve veteriner ilaç desteği: Fatura bedelinin yüzde 5'i ile 30'u arası ödeniyordu, 

1/1/2002 tarihinde kaldırıldı. 
Pazar fiyat desteği: Bakın, şeker pancarı, tütün, buğday, arpa, yulaf, çeltik, mısır, çavdar; bütün 

bunlarda uygulanıyordu ve bunlarda pazar fiyat desteği kaldırıldı. 
Tarımda kullanılan elektrik desteği: 2002 yılında kaldırıldı ucuz elektrik kullanım desteği. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Siz onu 2002'de geldikten sonra kaldırdınız. Elektrik desteğini 

Aralık ayında kaldırdınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Yine, ülkemizde sık 

sık meydana gelen doğal afetlerden zarar gören üreticilere yapılan yardımlarla ilgili bir kanun vardı, 
bu kanunun adı 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Dağıtılması Hakkında Kanun'du, bu Kanun 
da kaldırıldı. 

Şimdi, biraz önce yine söylendi. Değerli arkadaşlar, bütün bu desteklerin kaldırılmasını onay
layan Dünya Bankası Başkanına yazılmış olan mektup burada. Bu mektubun altında, yine genso
ruda imzası bulunan iki bakanın imzası var ve burada. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biz, 2002 yılında Türk tarım sektörüne verilen des
tekte şöyle bir tablo devraldık; ben size okuyorum: 186 milyon prim ödemesi, 2002'de. 83 milyon 
hayvancılık, 1,5 milyar YTL doğrudan gelir desteği, 42 milyon YTL çay desteği; toplam 1 milyar 868 
milyon YTL. Yani, devraldığımız tablo bu. Sadece bu destekler var. 

Biraz önce söyledi DGD'nin durumunu, onun faziletlerini, onu anlatmayacağım. Ama, bakın, biz 
ne yapmışız, biz hangi yeni destekler getirmişiz, onları size arz edeceğim: 
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Prim uygulamaları getirdik hububatta, 2005'te. Ne ödedik şimdiye kadar? 1 milyar 632 milyon 
YTL. Mazot, 2003'te desteği getirdik. Ne ödedik? 2 milyar 13 milyon YTL. Gübre, 2005'te getir
dik; 966 milyon YTL ödedik. Dane mısır, 2004'te prim desteği getirdik; 455 milyon YTL. Aspir, 
arıcılık, sertifikalı fidan, 2005'te getirdik; 130 milyon YTL ödedik. Sertifikalı tohum, biz getirdik 
2005'te. Kırsal kalkınma, 385 milyon YTL ödedik, biz getirdik 2006'da. Su ürünleri, sigorta... Tanm 
sigortası uygulaması getirdik ve poliçe bedelinin yüzde 50'sini hibe olarak ödüyoruz. Bu, Türk taa
mına yapılmış en büyük hizmettir (AK Parti sıralarından alkışlar) ve tarihin şeref sayfasında bu da 
yazılacaktır. Toprak tahlili, organik tarım desteği getirdik ve ARGE desteği getirdik. 

Şimdi, bunlarla birlikte, bakın, bugün, daha önce 83 milyon YTL olan hayvancılık desteğini biz 
1,3 milyar YTL'ye çıkardık. 186 milyon YTL olan prim desteğini -ki bunlar yağlı tohumlar, pa
muktu, ayçiçeğiydi vesaire- 1,2 milyar YTL'ye de bunu çıkardık. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlar... Tabii ki doğrudan gelir desteğini indirmemiz gerekiyordu 
çünkü adaletsizdi ve üretimle bir ilişkisi, verimlilikle hiçbir ilişkisi yoktu. Peki, biz bunu yaptık, 
sonra ne oldu? Yani Türk tarımında hangi gelişme oldu? Hangi büyüme meydana geldi? 

Değerli milletvekilleri, 2002 yılında Türk tarım sektörünün gayrisafi üretim değeri sadece 23,7 
milyar dolardır, 2002 yılında. Bakın, 2007'de... Biraz önce arkadaşlar dediler ki: Tarım öldü, bitti, 
çöktü vesaire. Ne ölen var ne çöken var, Türk tarımı dimdik ayakta. AK Parti Hükümetinin hizmet
leriyle çok daha ileri bir noktaya gidecek. [AK Parti sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar (!)] 

Bakın, ne olmuş? 50,7 milyar dolara çıktı Türk tanm sektörünün gayrisafi üretim değeri 2007 yılında. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan, sen böyle söylersen çiftçi de "Külahıma anlat!" diyor 

"Külahıma anlat!" Bunu çiftçi söylüyor. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Tarımda kişi ba

şına gelir 2002 yılında, aynı diğer sektörlerde olduğu gibi düşüktü. 2002'de bin dolardı tarımdaki kişi 
başına gelir, 2007 yılında 2.433 dolara çıktı. 

Şimdi, tanmsal kredi faizi oranlan... Bakın, biz nereden devraldık? Yüzde 59'dan devraldık. Ne
reye getirdik? Sıfır ila 13 aralığına getirdik. Yüzde 90'ı sübvansiyonlu kredi olarak kullanılmak üzere, 
2007'de Türk çiftçisine kullandırılan kredi 6,3 milyar YTL'dir; 6,3 milyar YTL. Peki, bunu kim kul
landı? Tam 1 milyon 100 bin Türk çiftçisi kullandı, tam 1 milyon 100 bin. (AK Parti sıralarından al
kışlar) Peki, ne kadardı bu? 2002'de kaç Türk çiftçisi ne kadar kredi kullanıyordu? 550 bin çiftçi 
toplam 550 milyon YTL kullanıyordu. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Çiftçi kendisini mi icraya veriyor! 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Kaç kat artmış? 

13-14 kat artmış. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, değerli kar

deşlerim, bakın, biz Türk çiftçisinin borçlarını sildik. 765 bin çiftçinin 2,7 -o günkü parayla- katril
yon değerindeki borcunun 1,5 katrilyonunu sildik, geriye kalanı da yapılandırdık, ödeyebileceği 
şekilde. Bugün, gerek Ziraat Bankası gerek tarım kredi kooperatiflerinin kullandırdıkları kredinin 
yüzde 96 ila 98 arasında geri dönüşü var. Ne demektir bu? Türk çiftçisinin kredi alan 100 tanesinin 
98'i borcunu da tıkır tıkır ödüyor, borcunu da tıkır tıkır ödüyor. Demek ki ödeme gücü var, demek 
ki bunu sürdürebiliyor. 
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Değerli milletvekilleri, bakın, ihracatla ilgili olarak size bazı rakamlar vereceğim. Bu da son de
recede önemli çünkü Türk ihracatçısına da Türk tanm sektörüne de haksızlık yapılıyor. Biz hükümeti 
devraldığımız 2002 yılında Türkiye'nin tarımsal ithalatı 4 milyar dolar, tarımsal ihracatı da 4 miyar 
dolar. Bugün... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Köylü keyfinden mi bağırıyor o zaman Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Konuşmamı ta

mamlayayım... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim; bir dakikayı ekledim ben size. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Öyle mi? 
BAŞKAN - Ekledim, evet; çok teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın milletvekil

leri, Türk tarımıyla ilgili daha söylenecek çok şey var. Böyle, yirmi dakikayla burada anlatılamıyor. 
Daha geniş zamanda bu bilgileri sizlere anlatacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme

miştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.25 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
1 'inci sıraya alınan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak'in, Türk Ceza Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kap-
lan'ın, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum 
ve Adalet Komisyonları Raporları'nın görüşmelerine başlayacağız. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'in; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in; Türk Ceza Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyon
ları Raporları (2/210, 2/27) (S. Sayısı: 215)(x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon Raporu 215 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlamadan evvel, Şırnak Milletve

kili Sayın Hasip Kaplan ve arkadaşlarının, Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle İç Tüzük'ün 84'üncü maddesine 
göre, öncelikle, Anayasa'ya aykırılık yönünden görüşülmesini isteyen bir önergesi Başkanlığımıza 
intikal etmiştir. İç Tüzük'ün söz konusu 84'üncü maddesi, bir kanun teklifinin Genel Kurulda görü
şülmesi sırasında belli bir maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle verilecek önergeleri dü
zenlemektedir. Henüz teklifin maddelerine geçilmesine karar verilmemiştir. Bu nedenle, bu önergenin 
işleme konulması şu aşamada mümkün değildir. Ancak, teklifin maddeleri görüşülürken her madde 
üzerinde Anayasa'ya aykırılık önergesi verilmesi mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Teklifin tümü üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın 

Hakkı Süha Okay'a aittir. 
Buyurun Sayın Okay. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesiyle ilgili bugüne kadar bitmeyen ve de hiç bitmeyecek 

gibi görünen çok perdeli bir oyun üzerinde konuşuyoruz. Ne yazık ki 301 'inci madde kapsamındaki 
tartışmalarda, her zaman olduğu gibi, tartışılması gereken konunun rotasından çıkarıldığı, yapay gün
demlerin oluşturulduğu, yapay çözümlerin ortaya atıldığı, konu hakkında düşünce açıklayanların de
mokrasi karşıtı olarak mahkûm edildiği, farklı görüşte olanların görüşlerine tahammül edilmediği, 
konunun bir tabu hâline dönüştürüldüğü sağlıksız bir süreç yaşanmıştır. Yani Türkiye'de 301'inci 
madde değiştirilirse Türkiye demokratik bir ülke olacak, eğer değiştirilmez ise Türkiye'de demokra
sinin sonu gelecek şeklinde bir hava yaratılmıştır. 

(x) 215 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Siyasi iktidar, 2005 yılının sonlarından bugüne kadar yaşanan bu süreçte edilgen ve siyasi 
çıkarını devlet çıkarı ve onurundan önde tutan bir çizgi izlemiştir. Bu sürecin gözden kaçmayan ve 
bizi en çok yaralayan tarafı, dış telkinlerle, baskılarla ve dayatmalarla yasama sürecinin şekillendi
riliyor olması. 

Bu düzenlemeye, hiçbir rasyonel değişiklik içermediği için, ısmarlama olduğu için, tasarı ola
rak değil teklif olarak Parlamentoya sunulması açısından samimiyetsiz bir girişim olduğu için, yıl
larca süren tartışmalar nedeniyle, AKP'nin kapatma davasından sonra Parlamentoya sunulduğu için, 
bunca zaman üzerinde çalışılmasına karşın gerek içeriği gerekse gerekçesi özensiz olduğu için, siyasi 
iktidarın kafa karışıklığını yansıttığı için, içerdiği belirsizliklerden dolayı yeni kargaşalara neden ola
cağı için karşıyız. Çok perdeli bir oyun dedim. Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi, yani 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesi, 1926'dan sonra 5237 sayılı Yasa çıkarılıncaya 
kadar yedi kez değiştirilmiştir. 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu 2004 yılında kabul edilmiş ve 
2005 yılının Haziran ayında yürürlüğe girmiştir, yani söz konusu düzenleme AKP iktidarı döneminde 
hukuk dünyasına girmiş ve özgürlükler açısından büyük bir basan olarak nitelendirilmiştir. Kafaları 
karıştıran ve kanşık uygulamalara neden olan bu madde gerekçesi ise, bu siyasi iktidar tarafından hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin üyelik sürecini yokuşa sürmek için, sözde Ermeni soykırımını 
Türkiye'nin önüne koyması ve ünlü kişiler hakkında açılan davalar, 301'inci maddeyi Türkiye'nin 
en önemli gündem maddesi hâline getirmiştir. Hollanda'da Türk kökenli parlamenterlere sözde soy
kırımı tanıması için yapılan baskılar, Fransa'nın sözde soykınmı tanımayanlara ceza öngören yasayı 
kabul etmesi, bir siyasi parti liderinin İsviçre'de yargılanması, aslında 301'inci madde tartışmaları
nın dış boyutunu gözler önüne sermektedir; ancak, siyasi iktidarın tüm bu yaşananlar karşısında başı 
dik bir politika izleyemediğini de buradan ifade etmek durumundayım. 

Siyasi iktidar, 2005 yılının sonundan bugüne kadar hep kamuoyunu oyaladı, bu süreçte yargıya 
yapılan saldırılara göz yumdu, bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatı hakkında gerçekleri halktan 
sakladı, yani 301'inci maddeyi tamamen bir siyasi istismar konusu hâline getirdi. İktidar, dış ve iç 
çevrelere 301 'le ilgili yasal düzenleme yapacağını birçok kez deklare etti. Bazı AKP'li yetkililer, 
301 'le ilgili düzenleme yapacaklarını söylerken, bazıları da "Buna ihtiyaç olmadığını" açıkladı, yani 
nabza göre şerbet verildi. İktidann biraz sonra değineceğim süreç içindeki açıklamalannı hatırlayınca, 
bu konunun nasıl istismar edildiği, nasıl siyasi çıkarlar için kullanıldığı daha iyi anlaşılacaktır. 

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Aralık 2005'te, Türk yargısının müstemleke yargısı olmadı
ğını belirterek, Pamuk davasına ilişkin dış baskılara karşı Fehriye Erdal örneğini vermiş ve 301 'le il
gili değişiklik yapmayacaklarını açıklamıştır. Yine 2005 Aralık ayında Dışişleri Bakanı Sayın 
Abdullah Gül, 301'inci maddeyi Gece Yarısı Ekspresi filmine benzetti ve Türkiye'ye çok büyük 
zarar verdiğini söyledi. 2006 Ekiminde Fransa'da sözde Ermeni soykırımını inkâr edenlere ceza ön
gören yasa çıkmadan önce Sayın Tayyip Erdoğan'ın Sarkozy'yi arayarak, bu yasanın çıkmaması için 
neler yapabileceklerini sorduğunda, Sarkozy, Sayın Erdoğan'a, soykırımı araştıracak komisyonda 
tarihçilerin yer alması şartı olması, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin kaldırılması ve 
Ermenistan ile Türkiye sınırının açılması şeklinde üç öneride bulundu. Bu öneriler Anadolu Ajansı 
bültenlerine de yansıdı. 

Sarkozy bu cüreti kimden aldı? Çiftçiye, işçiye, emekliye yüksek perdeden tepki gösteren Sayın 
Başbakan, niçin Sarkozy'ye tepki gösteremedi? Kasım 2006'da Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Ali 
Babacan, Sayın Cemil Çiçek sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptı; 301'inci maddenin AB mev
zuatına aykırı bir yönü bulunmadığını belirterek, 301'inci maddenin yasa koyucunun açık maksadına 
uygun olarak özgürlükçü bir şekilde yorumlanması hâlinde, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda 
hiçbir sorun kalmayacağını belirttiler. Aynı toplantıda, bu konuda değişik seçenekleri inceletmelerini 
ve sivil toplum örgütlerinin önerilerini Hükümete iletmelerini istedi. Ertesi gün Olli Rehn, Başbakanın 
açıklamalanndan duyduğu memnuniyeti açıkladı. Yani siyasi iktidar topu taca attı. 
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Ocak 2007'de Adalet Bakanı Sanayi Odasında yaptığı konuşmada "Evvela denildi ki: Bu 
301'inci madde Türkiye'nin ayıbıdır. Bu, Türkiye'nin ayıbı ise bu ayıbı taşıyan pek çok ülke var, 
özellikle Avrupa Birliği üyesi ülke var. Çünkü aynı madde, ya aynen ya da ifadeleri değişik olarak, 
cezalan da değişik olarak, üstelik Avrupa Birliğinin birinci liginde olan Avrupa Birliğinin kurucu ül
kelerinde var. O zaman niçin onlara ayıp olmuyor da Türkiye için ayıp oluyor?" şeklinde değerlen
dirmesiyle isyan bayrağı açtı. Basına bu olay "301 Cemil vakası" olarak yansıdı. 

2007 Şubatında Sayın Erdoğan 301'inci maddeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek önü
müzdeki günlerde büyük ihtimalle bununla ilgili değişikliği Meclise getireceklerini açıkladı. 

Sayın Gül yine 2007 Şubatında Observer'e verdiği demeçte Başbakan Erdoğan'ın ve kendisi
nin düşüncesinin 301'inci maddenin değişmesi yönünde olduğunu, seçimlerden önce de değiştire
ceklerini açıkladı. 

2007 Kasımında Sayın Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanımız Anadolu Ajansına yaptığı açıkla
mada 301'inci maddeye ilişkin olarak sivil toplum örgütleri önerileri ışığında beş altı farklı öneri 
geldiğini ve Bakanlar Kurulunda görüşülerek bunlardan birinin tercih edilip Parlamentoya gönderi
leceğini ifade etti. Hâlâ bekliyoruz. Hükümetten Parlamentoya gelen bir tasarı yok. İki buçuk yıldır 
Hükümetin üzerinde çalıştığı bir konu var ama bu konuda bir hükümet tasarısı yok. 

Parlamentoya siyasal iktidara mensup Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili tarafından bir 
teklif verildi. Bu teklif, özensiz hazırlanmış, Anayasa'ya aykırı ve belirsizlikler içerisindeydi. Dü
zenlemenin tasarı olarak değil teklif olarak getirilmesi, konuyla ilgili kamu makamlarını baypas 
etmek ve konunun kamuoyunda tartışılmasını engellemek amacını gütmektedir. Bu yönüyle siyasi ik
tidar mahcubiyetini ve kararsızlığını ortaya koymuştur. 

Düzenlemenin Parlamentoya getiriliş zamanlaması da son derece rencide edicidir. AKP'ye ka
patma davası 14 Mart tarihinde açıldı. Bu arada, AKP, has destekçileri olan liberallerin salvolarına 
hedef olmaya başlamıştı. Üstüne üstlük, bir de 10 Nisan 2008 tarihinde AKP'nin kapatma davasına 
bir müstemleke valisi edasıyla karşı çıkan AB Komisyonu Başkam Barroso, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu salonda bir konuşma yaptı ve işte tam bu noktada AKP'nin demokrasi ve özgürlük 
damarı kabarıverdi ve 7 Nisan 2008'de bu teklif Parlamentoya sunuldu. 

AKP'lilerin, 301'inci maddeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceklerine ilişkin çeşitli ta
rihlerde yaptığı açıklamaları sizlere aktardım. 

Adalet Komisyonunda, Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi, 301'den açılan davalara ilişkin sayısal 
verileri aktardı. Buna göre, dava açılmakla birlikte, birçok davada ceza verilmemiş, hatta 2006-
2007'de kesinleşen cezanın ikişer dosya olduğunu Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi açıkladı. 

Peki, AKP, 301'inci madde uyarınca dava açma sürecini, yargı bağımsızlığını ihlal ederek yar
gıyı nasıl yönlendirdi ve davaların sayısının artırılmasına nasıl neden oldu? 1/1/2006 tarihinde za
manın Adalet Bakanı 5 sayılı bir genelge yayınladı. Bu genelgede, soruşturmaların süratle 
sonuçlandırılması yerine, 301'inci maddeyi de içeren kimi Türk Ceza Kanunu maddeleriyle ilgili 
başvurularda süratle kamu davasının açılmasını söyledi. Bir taraftan, Adalet Bakanı "Süratle kamu 
davası açın." diyor, "301 için de açın." diyor; bir taraftan da Sayın Gül "Gece Yarısı Ekspresi'nin et
kisinin yaşanmasına katkı yaptı." diyor. Bunlar, 301'e ilişkin, AKP'nin çelişkili, tutarsız ve gayrisa-
mimi açıklamalarının birer kanıtıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yasa teklifi, Avrupa Birliğinin siyasi iktidara siparişi niteliğindedir; ras
yonel hiçbir yenilik içermemektedir, göz boyamaktan başka bir işlevi yoktur. Teklifin komisyon ra
poru okunduğunda da net bir şekilde görülmektedir. Teklif özensiz hazırlanmıştır. Komisyon 
çalışmasında AKP ne yapacağını da çok iyi bilmiyordu. Nitekim, komisyonda bu yasa görüşülürken 
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AKP'li 3 tane milletvekili arkadaşım bir önerge verdi. Bu önergenin içeriği şuydu: "Saygınlığı 
sarsacak biçimde alenen aşağılama." Şimdi, şunu merak ediyoruz: Saygınlığın sarsılmayacağı 
biçimdeki alenen aşağılama nasıl olur? Ve bir komedi yaşandı, Sayın Komisyon Başkanı, sonrasında 
bu saygınlığı sarsacak biçimdeki alenen aşağılamanın "saygınlığı sarsacak biçimdeki" ibaresinin 
çıkarılmasını teklif etti ve bu da kabul gördü. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifte "Türklüğü" ibaresi yerine "Türk Milleti" ibaresi getirilmekte
dir. Anayasa'nın 66'ncı maddesinde Türklükten neyin kastedildiği ve açıkça "Türk Devletine va
tandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." hükmü yer almaktadır. Bu konuda Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun 2006 yılında verdiği kararda da netlik bulunmaktadır. Yani bu değişiklik, Yargıtay 9. Ceza 
Dairesinin kararlarıyla Yargıtay Ceza Genel Kurul kararına baktığımızda pratikte hiçbir yenilik de ge
tirmemektedir. Açıkçası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararın içeriğinde 'Türklük' kavramı devletin 
insan unsuruyla ilgili olup bu kavramla Türk milleti kastedilmektedir. Türklükten maksat, Türk mil
letini oluşturan insani, dinî, tarihî değerlerle millî dil, millî duygular ve millî geleneklerden oluşan 
millî, manevi değerler bütünüdür." demektedir. 

İşin trajikomik yönü, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifin genel gerekçesi ile madde 
gerekçesinde bu konudaki içtihada değinilmezken, Adalet Komisyonu Raporu'nda az önce belirtti
ğim ifadelere atıfta bulunulmasıdır. Sayın Bakan da komisyon konuşmasında bu durumun altını çiz
miş. Madem bu konuda bir içtihat oluştu, o zaman "Türklük" ibaresi yerine "Türk milleti" ibaresinin 
konulmasının, yani yasamanın, sırf bu değişiklik için fuzuli yere işgal edilmesinin nedeni nedir? 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, Türklüğün, ırkçı ve kafatasçı bir tanımlama ol
madığını, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık taşımadığını, Almanya'dan Avustur
ya'ya, İspanya'dan Hollanda'ya, Fransa'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede benzer düzenlemelerin 
bulunduğunu, bu konuda dış telkinlerle yargı üzerinde baskı kurulmasının erkler ayrılığı ilkesiyle 
bağdaşmadığını, Anayasa'nın 70'inci maddesinde "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sa
hiptir.", 72'nci maddesinde "Kamu hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.", 76'ncı maddesinde "Yir-
mibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir." denilirken bir ırkın tanımının yapılmadığını 
kamuoyu ile paylaştı ancak güdümlü sözde aydınların hedefi olmaktan da kurtulamadı. 

Fransa'da, sözde Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasına ilişkin yasayı sosyalist 
partinin desteklemesi de bizim sözde aydınlara dert olmadı ama Cumhuriyet Halk Partisinin, Avrupa 
Birliği ülkelerinin yasalarında olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmayan bir dü
zenlemenin değiştirilmesine katkı vermesi birileri için dert oldu. 

Yine teklifin gerekçesinde "Keza, birinci fıkradaki 'Cumhuriyeti' ibaresi 'Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti' olarak değiştirilmiştir." denilmektedir. Gerek genel gerekçede gerekse madde gerekçesinde 
bu konuda başkaca bir açıklama olmadığına göre "Cumhuriyeti" yerine "Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti" ibaresinin getirilmesinin gerekçesi sadece "keza" kelimesiyle açıklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde bu kadar gürültü koparılan, sivil toplum örgütlerinin içinden çı
kamadığı, Hükümetin, içinden çıkamadığını belirttiği böylesine önemli bir konuda bu kadar ciddi
yetsiz olunmasını kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 

Tabii bu arada "cumhuriyet" kelimesine, cumhuriyete atfedilen anlama, siyasi iktidarın alerjisi 
de göz ardı edilmemelidir. Eğer, anayasal açıdan tartışma yaratan bu değişiklik, uygulamada "Cum
huriyetin nitelikleri" başlıklı Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan ve başlangıçtaki ilkeler ile de
mokratik, laik ve sosyal hukuk devletine yapılan vurgunun korunmasız bırakılması gibi bir sonuç 
beklenerek yapılıyorsa, bu ince hesabın faturası da ağır olur. Cumhuriyeti savunmasız bırakmak kim
senin de haddi değildir. 
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"301, çok perdeli bir oyundur ve devam edecektir." dedik. Bunun bir nedeni de soruşturma izni 
ve görevli mahkemeler konusundaki değişikliklerin uygulamada yaratacağı kargaşadır. Teklifte, ko
vuşturmanın Cumhurbaşkanının iznine tabi kılınmasındaki sakatlıklar ve Anayasa'ya aykırılıklar 
çok tartışıldı. Üzerinde çok durmayacağım ancak Başbakan ve Başbakan Yardımcısının bu konuyu 
hararetle savunur noktadan geri adım atması olumlu bir gelişmedir. Bu durum, çelişkiler ve iş bil
mezliğin nasıl hâkim olduğunu da gözler önüne sermektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza 
Yasası'yla, Adalet Bakanlığında olan izin yetkisinin kaldırılması olumlu bir adımdı ve dönemin Adalet 
Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Aralık 2005'te Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum. 
HAKKI SÜHA OKAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
..."Bunu AB kendisi istedi. Kimse yetkisini vermezken, bu Hükümet yargıya müdahale olma

sın, yargı dosyadaki delile, hukuka, vicdani kanaatine göre karar versin diye Adalet Bakanlığının bu 
alandaki yetkilerini ortadan kaldırdı." demiştir. Siyasi iktidarın ve AB'nin bugün dediklerine mi 
yoksa 2005'te dediklerine mi inanacağız şimdi? 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yargı bağımsızlığına ilişkin 
AB normlarının bir an önce hayata geçirilmesinin öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum. 

Değinmek istediğim bir başka nokta da, nezdinde cumhuriyet savcıları bulunan asliye ceza mah
kemelerinin yerine görevli mahkemelerin sulh ceza mahkemeleri olacak olmasının ortaya çıkaracağı 
yeni tartışmalardır. Yargıtay temsilcisinin de Adalet Komisyonunda bu tehlikeye dikkat çektiğini 
buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Özetle, bu teklif, kapatma davasında, Avrupa Birliği, ikinci cumhuriyetçi, liberal çevreler ve 
"Kayıtsız şartsız Avrupa Birliğine girelim." diyen iş birlikçi sermayeye selam teklifidir. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay. 
Şimdi, söz hakkı Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fatma Kurtulan'da. 
Buyurun Sayın Kurtulan. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA FATMA KURTULAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö

rüşmekte olduğumuz 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

301 'inci maddeyle ilgili yürütülen tartışmaların doğru bir çerçevede yürümediği ve bu şekilde 
yürütülmesinin ne ifade özgürlüğüne ne de ülkemiz demokrasisine herhangi bir katkı sunmayacağı 
aşikârdır. Her şeyden önce konuya "Sırf AB istiyor bu nedenle yapıyorsunuz." ya da "Türklüğe 
hakareti serbest bırakıyorsunuz." veya "Türklük kavramıyla sorunu olanlar bu değişikliği istiyor. Bu 
nedenle bu Yasa değişmemelidir." şeklindeki eleştirileri haksız veya yetersiz bulduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. 

Temel hak ve özgürlüklerin en önemlisi ifade özgürlüğüdür. Eğer bir toplumda kişiler veya grup
lar düşüncelerini özgürce açıklama ve yayma hakkından mahrum ise diğer hak ve özgürlüklerin de 
hiçbiri tam olarak uygulanamıyor demektir. 

Türkiye'de yaşayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimsenin Türklüğe hakareti 
veya başka milletlere hakareti hoş görmesini beklemek, bunun önünün açılmasını sağlamak gibi bir 
duruşu olamaz. Yeryüzünde yaşayan her halkın, her milletin manevi değerleriyle özdeşleşmiş bir 
onuru vardır. Herkesin de milletlerin bu manevi değerlerine saygı duyması ve onurunun korunması 
konusunda hassasiyet göstermesi beklenir. 
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Ancak 301 'inci madde çerçevesinde yürütülen tartışmalar öylesine bir hâle sokulmaya çalışılı
yor ki; sanki bu maddeye karşı olanlar manevi değerlere saygı duymayanlar, bu maddeyi savunan
lar da milletlerin manevi değerlerini korumaya çalışanlardır gibi bir hava yaratılmak isteniyor. 

Bu eksende yürütülen böylesi tartışmalar nedeniyle de konunun asıl can alıcı yönü unutturulmaya 
çalışılmaktadır. Bir yandan, sanki ifade özgürlüğü önündeki tek engel 301'inci maddeymiş ve bu 
madde değişirse artık ülkemizde düşünceyi açıklamak suç olmaktan çıkacakmış gibi bir yanılsama 
yaratılırken, diğer taraftan da sanki 301 'inci madde değişirse "Türklük" kavramı ya da "Türk milleti" 
kavramı tartışmaya açık hâle gelecek ya da Türklüğe hakaret serbest hâle gelecekmiş gibi başka bir 
yanılsama yaratılıyor. Oysa çok açık bir şekilde ortadadır ki Hükümetin bu değişiklik önerisi ile ne 
ülkemizde ifade özgürlüğü gelişmiş olacaktır ne de iddia edildiği gibi manevi değerlere hakaret etmek 
serbest olacaktır. 

Aslında, bu büyük yanıltma kampanyası ile sadece Avrupa Birliği kandırılmaya çalışılmaktadır. 
Bundan da açıkça anlaşılmaktadır ki bu Hükümetin tek derdi AB'yi memnun etmektir. Hükümet 
kendi vatandaşlarına ifade özgürlüğü gibi kutsal bir hakkı tanımak yerine, AB'yi mutlu etmeyi daha 
önemli bir görev olarak kabul etmektedir. Böyle olmasaydı eğer, darbe anayasası başta olmak üzere 
Ceza Kanunu'ndaki diğer yasakçı maddelerden tutalım, Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu, 
Sendikalar, Terörle Mücadele Kanunu gibi yasalardaki uluslararası sözleşmelere ve evrensel insan 
hakları kriterlerine uygun olmayan bütün düzenlemeleri ayıklayan bir paketle Meclise gelinirdi. 
Ancak, ne hikmetse, Avrupa Birliği kafayı 301 'inci maddeye taktığı için Hükümet de sadece bu ta
limatı yerine getirmek adına 301 'inci maddede bir makyaj yapmayı demokratik olarak sunmaya ça
lışmaktadır. 

Hükümete göre demokrasinin sınırları Avrupa Birliği yetkililerinin iki dudağı arasından çıkan
lardır. Onlar bizim için ne kadar demokrasi istiyorsa o kadarı verilecektir. Yoksa, vatandaşlarımızın 
hangi haklara ve özgürlüklere layık olduğu çok önemli değildir. Önemli olan Avrupa Birliğini mem
nun etmektir. Özcesi, bugün burada yapılan yasama faaliyetleri aslında bir göz boyamadan ibarettir 
ve görülecektir ki memnun etmeye çalıştığınız Avrupa Birliği bile önümüzdeki günlerde bu deği
şiklikle tatmin olmadığını ifade etmeye başlayacaktır. 

Yapılması gereken şey, korkuları ve paranoyaları bir kenara bırakıp bu ülkenin vatandaşlanna 
güvenmek ve 301 'inci maddeyi kaldırmaktır. Partimizin bu talebi sadece ilkesel olarak ifade özgür
lüğünü savunuyor olmasından kaynaklıdır. Yoksa, parti tarihimizde hiçbir yöneticimiz ya da parti 
yetkilimiz hakkında Türklüğe hakaretten açılmış bir tek dava, verilmiş bir ceza yoktur. Ama, bu 
madde işletilirken bile ayrımcı davramlmıştır. Daha çok muhalif kesimleri susturmaya yönelik bir 
madde olarak kullanılmıştır. Tabii burada kastettiğim muhalif kesimler, resmi ideolojiye muhalif ke
simlerdir. Yoksa, resmi ideolojiyle bir derdi olmayanların, kendine bu ideoloji içerisinde iyi bir yer 
bulmuş olanların ya da bu resmi ideoloji sayesinde iktidarlarını daimi kılanların elbette ki bu ülkede 
hak ve özgürlük sorunu yoktur. Onlar zaten her şeye muktedirler. Onların inandığı her şey doğrudur 
ve gerçektir. Onların manevi değerleri en kıymetli olandır. Onların onuru diğer insanlardan daha kut
saldır. Onlar gibi düşünmeyenler ise aldatılmış, kandırılmış cahiller, gericiler ya da hainlerdir. Bu 
nedenle, onlar gibi düşünmeyenler en ağır cezalara çarptırılmalıdır; zaman zaman faili meçhul bir şe
kilde infaz edilmelidir, toplumda siyasi linçe tabi tutulmalıdır çünkü resmî ideolojinin sahipleri olan 
elitist azınlık kendini bu devletin asıl sahibi olarak görürler. Geri kalan çoğunluk ise kendisine lüt
fen verilen haklarla yetinmek zorunda kalanlardır. Devletin asıl sahipleri ise her türlü nimeti kendi 
arasında paylaşmaktan, devletin olanaklarını birbirine peşkeş çekmekten, bu olanakları kullanarak 
halkı baskı altında tutmaktan, gerçeklerin öğrenilmesini önlemek için ifade özgürlüğünü yasakla
maktan, kısacası resmî ideolojinin bekçiliğini yapmaktan dolayı bu toplumun sözde en saygın kesi-

- 4 6 6 -



TBMM B:96 29.4 .2008 0 : 4 

midirler. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kesimlerin hak ve özgürlük gibi bir derdi olmamıştır çünkü 
zaten bütün hak ve özgürlüklerin sahibi kendileridirler. Onlara göre bu devleti ve toplumu koruyup 
geliştirecek tek ideoloji resmî ideolojidir. Düşünceyi açıklama özgürlüğü de bu nedenle resmî ideo
lojiyle sınırlıdır. Buna ters düşen hiçbir düşünce özgür olamaz, olmamalıdır. Geri kalan bütün dü
şünceler tehlikelidir, tehdittir. İşte, ülkemizdeki düşünce özgürlüğü tartışılacaksa bunun için 
sorgulanması gereken şey resmî ideolojinin kendisidir. 

Peki, nedir bu resmî ideoloji dediğimiz şey? Resmî ideolojinin sözlük anlamı, bir devletin ya da 
kurumun belli bir ideolojiyi, bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu ku
rallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumu
dur. Bizdeki resmî ideolojiyi anlamak için biraz gerilere, hatta Osmanlının son dönemlerine kadar 
gitmek gerekir. İttihat Terakkiden başlayarak günümüze kadar bütün aşamalarını irdelemek gerekir. 
Elbette ki zamanımız bu tarihî kesiti detaylarıyla incelemeye fırsat vermez. Ancak birkaç çarpıcı 
noktayı belirtmeden de geçemeyeceğim. Örneğin resmî ideolojinin şekillenmesinde önemli bir tarihî 
dönem olan 1919-1923 süreci bugün yaşanan sorunların nedenlerinin anlaşılabilmesi açısından dik
katle incelenmesi gereken bir dönemdir. Çünkü bugün vatandaşı olduğumuz devletin temelleri o 
dönem atıldı, bugün üzerinde yaşadığımız toprak parçası o dönemde işgalden kurtarıldı, bugün yö
netim biçimi olarak benimsediğimiz cumhuriyet o dönem ilan edildi. Eğer, o dönemde planlanan 
"devlet", "millet", "cumhuriyet" kurgulan bütün gerçekliği ve çıplaklığıyla ortaya konulmazsa bugün, 
bu ülkede yaşanan hiçbir toplumsal sorunun nedeni de çözümü de anlaşılamaz. Bugün "tek millet" 
kavramından söz edenler, milleti 1920'lerdeki gibi üst bir kimlik olarak tanımlamak yerine aslında 
tek etnisiteye dayalı bir teknikten söz ederler. Her ne kadar bunun böyle olmadığı Türküyle, 
Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, herkesi ifade eden ve kapsayan bir kavram olduğu iddia edilse de 
yasal düzeyde, idari düzeyde ve uygulamada bunun böyle olmadığını anlamak hiç de zor değildir. 

İlk TBMM'de her etnik grup kendi aidiyeti ile temsil imkânına sahip olmakla birlikte hep bir 
arada ifade olunmak icap ettiğinde "Türk milleti" kavramını kullanmışlardır. Örneğin 25 Ocak 1923 
tarihli Meclis oturumunda söz alan Muş Milletvekili Hacı İlyas Sami Efendi, Lozan Konferansı sı
rasında Kürtlere hakaret eden Lord Curzon'a ithaf en şöyle konuşuyor: "Kürt, Türk ve muhtelif nam
lar altında müttehit bir kitlenin bir milleti vahidenin bulunduğundan çoktan haberdar olduğundandır 
ki bunları da tefrikaya, ihtilale, ihtilafa sevk etmek istiyor." demektedir. 

Yine Hakkari Mebusu Mazhar Müfit Bey aynı oturumda "Curzon denilen şahıs, geçende, kon
feransta beyanatında, Kürtlerin bu Meclisi Ali'de bulunan, Kürtlüğü temsil eden mebusların cahil, bir 
şey bilmez olduğunu belirterek kızıyor ve ardından 'Kürtler nazarında Türklerin kendilerinden ayrı 
bir şey değil, kardeş olduklarına en resmî delil olmak üzere şunu arz ederim ki, kürdistanda mebus 
olmak şeraitini haiz pek çok kişi varken, kendileri Kürt ve Türk'ü ayrı görmediklerinden, Türkler
den itimat ettikleri kişileri bile seçmişlerdir.' Mesela, ben Kürt olmadığım hâlde muhterem Hakkâri 
ahalisinin eseri teveccühü olarak mebus seçilmiş ve İstanbul'a gönderilmiştim. Bu da Kürtlerin na
zarında Kürt ve Türk'ün bir olduğunu, ayrı olmadığını gösterir. Kürtlerin Türklerden ayrılmak im
kânı yoktur, onlar bir kütle-i vahidedir." şeklinde beyanlarda bulunuyor. Tabii bunun gibi yüzlerce 
konuşmayı ilk Meclisin kürsüsünde dinlemek mümkündür. 

Burada dikkatleri çekmek istediğim husus şudur: O dönem tarih sayfasında yeni bir millet or
taya çıkarken bu milletin nasıl bir bileşenden oluştuğu hususudur. Zaten 1920'lerin ruhu dediğimiz 
bu ruh, 1924 sonrası inkâr edilmese, yasaklanmasa, yokmuş gibi davranılmasa, aslında oluşan yeni 
milletin içinde yer alarak onun bir unsuru olma konusunda o dönem Anadolu'da yaşayan hiçbir etnik 
grubun ciddi bir itirazı yoktur. 
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Ancak ne zaman ki Türklük tanımı, bir tek etnisiteyi tarifeden, bir tek dili, bir tek dini ve mez
hebi, tek kültürü ve tarihi ifade eden bir kavram olarak kullanılmaya başlandı ise işte o zamandan bu 
yana ülkemiz derin toplumsal sorunlar ve bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. Örneğin, cumhuriyet 
sonrası oluşturulan en önemli kurumlardan olan Türk Tarih Kurumunun o dönemki asıl görevi, geç
mişi yok sayacak, geçmişte yaşananları gizleyecek ve çarpıtacak yeni bir tarih oluşturmaktır. Yine, 
Türk Dil Kurumu da benzer bir işlevle, dilde tekliği ve yeni oluşan milletin tek dilinin olduğunu sa
vunacak, bunu bilimsel bir tez hâline getirecek ve ülkedeki diğer dillerin tamamını yok sayacaktır. 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek tarihinin en kritik dönemi tam da bu dönemdir. Çünkü 
ulus devlet olarak kendini bütün dünyaya ilan eden cumhuriyet, bu aşamadan sonra, ulusu demo
kratik bir ulus olarak tanımlayarak alt kimliklere kendini yaşama ve yaşatma imkânı verme tercihi 
yerine, tek dile, tek tarihe ve tek etnisiteye dayalı bir uluslaşma sürecine geçiş yapar. Geçiş yapar diyo
rum çünkü cumhuriyetin ilk yıllarında öngörülen ulus modeli bu değildir. Az önce de örneklerle ifade 
ettiğim gibi, Türk'üyle Kürt'üyle herkes kendini, kendi varlığını koruyarak bir ulus içerisinde tanımlar. 

Yine, Orhun dergisinin 23 Haziran 1934 tarih ve 8 sayılı nüshasından küçük bir alıntı yapmak 
istiyorum. "Dünya Türklüğü yalnız Türkiye'dekilerden ibaret değildir. Rusya, İran, Çin, Romanya, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Rodos, Kıbrıs, Suriye, Irak ve Afganistan'daki Türklerin sa
yısı Türkiye'dekilerden daha çoktur." demekle, daha 1934 yılında "Türk" kavramına verilen anlamı 
tespit etmiştir. Yani bu belirlemeye göre Türk kavramı, kökeni Orta Asya'ya dayanan ve aynı ırktan 
olan topluluğu ifade ediyordu. 

Aslında, bunun sosyal, siyasal, toplumsal açıdan hiçbir yanlışı ya da ahlaki olmayan hiçbir yönü 
yoktur. Yanlış olan şey, başka halkları inkâr ve asimile ederek Türkleştirmeye çalışmaktır. Kötü olan 
şey Türklük değildir; kötü olan şey, bu inkarcı ve asimileye dayanan politikalardır. Bir devlet büyü
ğümüzün deyimiyle "Asimilasyon insanlık suçudur." Yoksa gönüllü bir birliktelikle insanların Türk
leşmesi veya Kürtleşmesi ya da başka bir etnisiteye aidiyet hissetmesi kötü değildir. Hatta doğal 
seleksiyon içerisinde, kültürlerin birleşerek tek kültüre, dillerin kaynaşarak tek dile dönüşmesi bile 
normaldir ve ahlakidir. Ancak bir halka zorla, baskıyla kendi dilini, etnik kimliğini, tarihini ve kül
türünü inkâra zorlamak, o halka ve insanlığa karşı yapılacak en büyük haksızlıktır. 

Bunun gibi uygulamalar sadece Kürtlere yönelik de değildir. Daha kurulduğu günde halkının 
büyük bir kesimi Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına resmî bir İslam anlayışı, resmî 
bir laiklik anlayışı dayatılmıştır. Bu ülkenin solcularına karşı resmî bir solculuk anlayışı da dayatılmıştır. 

İşte, bu uygulamaları gerçekleştirmek için oluşturulan yapay, halk gerçekliğine uymayan, bu 
topraklara yabancı ideolojiye "resmî ideoloji" deniyor. Eğer bu resmî ideolojiye uygun konuşursan 
asla hakkında dava açılmaz, hapse girmezsin, öldürülmezsin, dışlanmazsın, ayrımcılığa tabi tutul
mazsın. Eğer bu resmî ideolojiye inanarak ve en azından inanmış gibi görünerek konuşursan devletle 
hiçbir sorun yaşamazsın. 

Özellikle 1925 sonrasında çıkarılan yasalar ve uygulamalar, her şeyi ve herkesi Türkleştirme yani 
tek etnik kimlikte buluşturma üzerine kurgulanır. Orta Doğu'nun en kadim halklarından ve Türk hal
kının binlerce yıllık dostu, kardeşi olan Kürt halkı inkâr edilir, yok sayılır, asimile edilerek etnik anlamda 
Türkleştirilmeye çalışılır. Kürtlerin aslında "dağ Türkleri" olduğu ve karda yürürken çıkardıklan "kart 
kurt" sesleri nedeniyle bu adı aldıkları saçmalığı daha birkaç yıl öncesine kadar resmî tez olarak savu
nulur. Buna karşı çıkan, bunun bir çarpıtma olduğunu iddia eden herkes vatan haini ve bölücü olarak 
tanımlanır, yargılanır, cezaevlerine atılır. Bu şekilde milletin bütünlüğünden söz edilirken, aslında derin 
bir asimilasyon politikası gizlenmeye çalışılır. Ancak gerçek sorun milletin bütünlüğü değildir, milleti 
oluşturan unsurların inkârı ve tekleştirilmesidir. Bir halkın, neredeyse seksen yıl boyunca yok sayıl
ması, dilinin ve kültürünün yasak olması başka nasıl izah edilebilinir? Hem yıllarca asimilasyon poli
tikası uygulanacak hem de buna karşı çıkanlar, bunun aksini savunanlar cezalandırılacak ve 
konuşmaları, yazıp çizmeleri engellenecek, buna da demokrasi denilecek. Bu, tam bir hukuksuzluktur. 
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Yoksa bir kardeşin diğer bir kardeşin dilini, kültürünü yok sayması ve yasaklaması kabul edile
mez. DTP'li belediye başkanlarının "Kürtçe davetiye bastılar." diye yargılanıyor olmaları değildir. 
Eğer iddia edildiği gibi ve Anayasa'da yazıldığı üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi
nin Türk olarak kabul gördüğü ve eşit oldukları doğru olsaydı, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer birçok 
yerde sokaklarda dağıtılan "Kürtlerden alışveriş yapmayın.", "Kürtlerin müziğini dinlemeyin", "On
lardan kız alıp vermeyin." "Kürtler ırza geçen bir halktır." gibi hakaret içeren bildiriler karşısında sav
cılar 301'inci maddeye muhalefetten dava açmalıydılar; hakeza "Türklüğe hakaret ediliyor." diye 
milliyetçiler ayağa kalkmalıydılar. Ama bunların hiçbiri olmadı; Kürtlere, Lazlara, Çerkezlere ve bu 
ülkenin diğer farklılıklarına yönelik hiçbir hakaret en küçük bir tepki görmedi. 

Bizi etnik bölücülükle, etnik milliyetçilikle suçlayanlar bu gerçekleri bir kez daha düşünmeli
dir. Bizim söylediğimiz, milletin bölünmesi değil, ulusun demokratikleşmesidir. Bizim söylediğimiz 
ülkenin bölünmesi değil, farklılıklarıyla bir arada, kardeşçe yaşamasıdır. Yoksa bütün bunları olma
mış, yaşanmamış sayarak çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakamayız. 

301 'inci madde ve ifade özgürlüğünü engelleyen bütün maddeler aslında resmî ideolojinin sor
gulanmasını engellemek, tartışılmasını önlemek için öngörülmüş düzenlemelerdir. 

Bu vesileyle, Hükümetin teklifinin ve gerekçesinin son derece yüzeysel kaldığına inanıyor, bu 
değişikliğin ülkemiz demokrasisine hiçbir yarar getirmeyeceği düşüncesiyle tasarıya ret oyu vere
ceğimizi belirtiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurtulan. 
Diğer gruplardan söz talebi var mı? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Faruk Bal efendim. 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Faruk Bal. (MHP 

sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü

şülmekte olan Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi hak
kında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Milliyetçi Hareket 
Partisi ve şahsım adına yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, bir "301" kelimesi aldı gidiyor. Değerli milletvekilleri, 301, üç tane rakamın yan yana 
gelmesiyle oluşmuş bir sayı değildir. 301, Türk Ceza Kanunu'nda Türklüğü, cumhuriyeti, devletin 
emniyeti muhafaza güçlerini, adliyeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağılanmaya, tahkire ve tez
yife karşı koruyan bir kanun maddesidir. 

"301" diyerek kirli bilgi çerçevesinde kamuoyuna takdim edilen bu kanun şu şekilde algılan
maktadır: Dünya çapında meşhur bir kanundur çünkü AKP Hükümetinin yetkililerinin ifadesine göre 
"Gece Ekspresi" mertebesinde Türklüğü dışarıda tartışma mevzusu hâline getiren bir kanundur. 
Neden dolayı böyledir? Çünkü ödüllü yazarların suçlanma gerekçesi olarak takdim edilmiştir, yan
lış olarak, iftira olarak. Çünkü 301, gazetecilere karşı işlenen cinayetin azmettiricisi bir madde ola
rak takdim edilmiştir, iftira olarak. 301, Avrupa Birliğine girişin önündeki tek engel olarak kabul 
edilmiştir, yalan olarak. 301, ifade önündeki engel olarak kabul edilmiştir, yalan olarak ve son ola
rak Türklerin tarihle yüzleşmesi önündeki engel olarak kabul edilmiş, yalan olarak. Bu saydığım bil
gilerin hepsi kirlidir. Bu saydığım bilgilerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ile, 
kuruluş felsefesi ile sorunu olanların, cumhuriyet ve Türklükle ilgili intikamlannı 301 üzerinden ala
bilmek için ortaya atılmış iftiralardır. 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar 301 değildir. Peki, 301 nedir? 301, Türklüğü ve Türklüğün aşağı
lanmasını, daha eski bir tanımlama ile tahkir ve tezyifini cezalandıran bir maddedir; Türklüğün, Os
manlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra çok milletli, çok uluslu, çok hukuklu, din esasına dayalı 
toplum ve devlet düzeninden millî bir devlete, üniter bir devlet yapısına ve modernleşme projesi çer
çevesi içerisinde cumhuriyet rejimine geçişini ifade eder, cumhuriyeti koruyan bir maddedir. 

Değerli arkadaşlanm, bu kapsam içerisinde ifade etmek gerekir ki Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bugün, gerek cumhuriyete gerek Türklüğe vaki aşağılama fiillerini işlenemez veya cezalan-
dırılamaz bir suç hâline getirmeye ilişkin teklifi görüşürken bu Meclisin bu iki değeri nasıl, hangi 
şartlar içerisinde devletleştirdiğini, o toplumu nasıl milletleştirdiğini de anlatmakta fayda vardır. Dün
yanın tek Meclisidir ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir, gazi unvanına sahiptir; dünyanın tek Mec
lisidir ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir, devletten önce vazifeye başlamıştır ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Bu Meclis, bu devleti iki temel üzerine kurmuştur: Birisi Türklük, 
diğeri cumhuriyet. Bu ikisi, biri millet değeri, diğeri devlet değeridir. Bu millet ve devlet değerlerini 
Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasi ve cumhuriyet kucaklaşması içerisinde, devlet ve millet ku
caklaşması içerisinde yaşatma azim ve kararlılığı içerisindedir. 

İşte, bu çerçeve içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, 301 'inci maddeyi Türklük değerinin aşa
ğılanması ve cumhuriyet rejiminin tehdit altına girecek şekilde aşağılanmasını, dış odaklardan gel
mesini kaygıyla izlemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dış odaklardan gelen sesler okyanus ötesinden gelmektedir ve Avrupa 
Birliğinden gelmektedir. Gerek okyanus ötesinden gerekse Avrupa Birliğinden gelen seslerin hiçbi
risi haklı ve makul değildir çünkü kendi rejimlerini ve millî değerlerini koruyabilmek için Avrupa Bir
liğini kuran çekirdek ülkelerden Fransa'da, Almanya'da ve İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika 
dâhil olmak üzere, sırayla sayacak olursak, sonradan giren Bulgaristan da dâhil olmak üzere hep
sinde kendi rejimlerini, kendi millî değerlerini kendi şartları içerisinde koruyacak ortak değerlerini 
korumaya ilişkin kanun maddeleri bulunmaktadır. Bizim de devletimizin kuruluşu itibarıyla koru
yacağımız iki önemli müessese Türklük ve cumhuriyettir. O zaman Avrupa Birliğine dâhil ülkeler 
kendilerinde buna benzer yasalar mevcut iken bunları değiştirmeden, aksine, Türkiye'ye karşı bir 
dayatmada bulunmakta haklı mıdırlar? Geçmişlerine baktığımız zaman, Türkiye'ye akıl vermeye 
haklarının ve hadlerinin olmadığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus yapısında, demografik yapısında bir 
kıtayı kapsayan değişiklik olmuştur. Bunu Türkler mi yapmıştır? Tarihiyle yüzleşecek olanlar Avru
pa'nın bu ülkeleridir. Amerika'da İngilizce konuşan nüfusu kim oraya taşımıştır? Amerika'daki zenci 
nüfusu Afrika'dan toplayıp, tavşan gibi avlayıp götüren kişiler kimlerdir? O zaman, tarihleriyle yüz
leşmesi gerekenler onlardır. Kuzey Afrika'da çift lisanlı millet yaratanlar kimlerdir? 1,5 milyon Ce
zayirlinin katliamının müsebbibi kimdir? "Dedelerimizin fiilinden biz sorumlu değiliz." diyen hâlen 
yaşayan bir Cumhurbaşkanı değil mi? Aynı Cumhurbaşkanı, 301 'inci maddeyle ilgili Ermeni iddia
larını ileri süren insan değil midir? Aynı Cumhurbaşkanı, Türkiye'de 301 'le ilgili değişiklik olduğu 
zaman memnuniyetini ifade eden zat değil midir? 

O zaman, Türklüğü ve cumhuriyeti kuran gazi Meclis olarak biz, burada bunları değerlendirir
ken yüreğimizdeki sesi dinlemeyecek miyiz? Türklük gurur ve şuuruyla hareket etmeyecek miyiz? 
Yeminimizin gereği olarak, İslam ahlak ve faziletinden bahsetmeyecek miyiz? Bu duyguları, burada, 
bugün konuşmayacaksak ne zaman hissedeceğiz? 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinin dayatmaları, 301 'inci maddenin ifade hürriyetinin 
önünde engel olduğuna dair ithamları kesinlikle yalandır, kesinlikle iftiradır. 301'inci madde, zaten... 
Eğer birazcık okuma yazma bilen insan varsa, hukukçu olmasına hacet yoktur, eleştiri kastıyla söy
lenmiş sözlerin madde kapsamında cezalandırılması mümkün değildir. 
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Dolayısıyla, Avrupa Birliğinin kriterleri içerisinde 301'inci maddenin Avrupa Birliğine giriş 
için bir engel olduğu iddiası yalandır. Aksine, Avrupa Birliğinin kriterleri içerisinde bulunan Ko
penhag Kriterlerinin yerine getirildiğini müzakerelerden önce Verheugen, İlerlemeden Sorumlu Ko
miser açıkça ilan etmiştir. "Türkiye, Kopenhag Kriterlerinin tamamını yerine getirmiştir." demiştir. 
Masada hiçbir şeyin kalmadığını ifade etmiştir. Ama arkasından 301 dâhil, ekümeniklik dâhil, Tür
kiye'nin kabulüne imkân görmeyeceği ruhban okulunun açılması dâhil, İslam diniyle ilgili okunan 
müfredat kitapları dâhil olmak üzere, güneydoğu sınarlanmız dâhil, güneydoğuda yaşanan terör olay
larına karşı bebek katillerine "siyasal çözüm" adı altında örtülü af tavsiyesi dâhil olmak üzere Tür
kiye'nin önüne ikinci yüzünü, çifte standardını koyan Avrupa Birliği 301 'inci maddede de aynı çifte 
standardı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği bu çifte standardı iki buçuk yıl civarında ortaya koymuştu 
fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iki buçuk yıldır bunları duymamazlıktan gelmişti. Üzüntü verici 
ikinci nokta orasıdır ki Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine açılan kapatma davasından sonra Avrupa 
Birliğinin bu söylemleri tekrarlandı ve Adalet ve Kalkınma Partisi, kapatma davasına karşı çözümü 
millî, meşru ve makul bir şekilde Türkiye'de araması gerekirken, millî, meşru ve makul çözümün Tür
kiye'de oluşması mümkün iken maalesef yabancılardan "imdat" beklemiştir. Beklenen imdat gel
miştir ancak faturası ağır olmuştur. Faturası işte bu 301 'dir. 301 dediğimiz olay da basit bir olay 
değildir. Gelecek nesillerde bu devletin kuruluş felsefesinde yer alan iki tane temel konunun, yani 
Türklüğün, yani cumhuriyetin örselenmesi meselesidir. Kimler tarafından? Ermeni diasporası tara
fından ey sayın milletvekilleri. 301 'in önündeki engel... Ermenilerin tanıma, toprak ve tazminat ta
lepleri önünde bir engeldir 301. Kendilerinin Türkiye'de de tanıma, tazminat ve toprak taleplerini 
rahatça ileri sürebilmeleri, İstanbul'da yaptığı konferans gibi tarihe, millî gerçeklere aykırı şekilde 
Ermeni itham ve iddialarını, Türklerin soykırımcı olduğunu ifade etmek suretiyle, Türkiye'de de bun
ları yayabilmek için 301 bunun önünde bir engeldir. 

Değerli arkadaşlarım, 301, Batı kaynaklı haritaların oluşturduğu, pek çok askerî mahfilde de bu 
haritaların görüldüğü, bazı Orta Doğu ülkelerinin resmî binalarının arka fonlarında da görüldüğü ha
ritaları Türkiye'de yaratmak isteyenlerin; bu çerçeve içerisinde hain teröristleri ve bölücüleri "siya
sal bir çözüm" adı altında Türkiye'yi masaya oturtmak isteyenlerin önünde 301 engeldir. İşte, bu 
engeli ortadan kaldırabilmek için 301'le derdi olanlar şimdi AKP'nin önüne bu faturayı koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 301'le ilgili olmak üzere içeride de birtakım insanlar vardır bu maddeden 
rahatsız olan. Bunlar "numaralı cumhuriyetçiler" diye de tanınmaktadır, "numaracı cumhuriyetçi
ler" diye de tanınmaktadır. Bu numaralı ya da numaracı cumhuriyetçilerin yanında, fatura karşılığı 
her türlü fikri savunabilen ve her türlü fikri fatura mukabilinde köşesine misafir edebilen sözde mü
nevverler de bulunmaktadır. Bunlar da 301'den rahatsız görünmektedir. Değerli arkadaşlanm, işte 
bunların hepsi bir şer ittifakıdır, bir şer cephesidir. "İç ve dış odak" diye tanımladığımız husus budur. 

Denilmektedir ki: "301 'inci maddedeki 'Türklük' tabiri çıkarılıyor, yerine 'Türk milleti' konu
luyor. Ne farkı var kardeşim? Niye bu kadar celalleniyorsunuz?" Celalleniriz çünkü her ikisi farklı
dır. Celalleniriz çünkü 1926 yılından beri bu "Türklük" kelimesi bu Kanun'da dururken şimdiye 
kadar sizden başka hiç mi aklıevvel bulunmadı ki bu maddeyi kaldırmaya teşebbüs etsin? Seksen iki 
yıldır Türk yargısı bu maddeyle ilgili bir kültür oluşturmuş, bir hafıza oluşturmuş, seksen iki yıldır 
içtihatlar gelişmiş ve hiçbir sorunu olmayan bu maddeyi, siz, sadece 2006 yılında 3 dosya -l ' i dü
zeltilerek onama olmak üzere- 2007 yılında 2 dosya, 2008 yılında 2 dosya olmak üzere, Yargıtaydan 
geçen toplam 8 tane dava dosyası için, koskoca Türklüğü, koskoca cumhuriyeti, örselenebilmesine 
imkân verecek ya da bunların işlenemez bir suç hâline getirilmesine imkân verecek ya da işlenebilse 
bile cezalandırılamaz bir suç hâline getirebilmek için değişiklik yapıyorsunuz. 
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Bakın, bizim Türklükten anladığımız nedir Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle: "Türklük kav
ramı, bir insan ırkını değil, kucaklayıcı bir genel yaklaşımla, bütün Türk milletini kapsayan, 'Türk 
olma hâlini' ifade eder. Diğer bir ifadeyle, Türklük kavramı, Türk milletinin yalnızca Türkiye Cum
huriyeti sınırları içerisindeki varlık ve değerlerini değil, dünyanın her yöresindeki Türkleri ve ortak 
eserlerini içine alan kolektif bir kavramdır. Bir başka ifadeyle, Türklükle anlaşılması gereken, yal
nızca bugünkü değil, coğrafyaları ve zamanı aşan bir derinlik ve perspektifle, bu tanıma uyan, maddi, 
manevi, beşerî, kültürel, sosyal, ekonomik, antropolojik ve arkeolojik bütün Türk varlığını, eserle
rini ve geleceğini ihtiva etmektedir." İşte, Türklük budur. 

Değerli arkadaşlarım, "Türk milleti" tanımı ile mozaikçi bir millet ya da milleti kabile gibi gören 
bir anlayış ya da Türkiyelilik gibi bir safsatanın arkasına düşmek suretiyle Kanun'u sulandırmanın 
vebalini, gelecek nesillerde, teker teker vicdanınızda hissedersiniz. Dolayısıyla, yol yakınken dön
menin tam zamanıdır, vicdanlarınızla muhasebe etmenin tam zamanıdır, "Gelecek nesillere ben ne 
gibi bir hizmet bırakabildim." demenin tam zamanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, insanın vicdani muhasebesinde "Mahkemei kübra" dediğimiz hadisenin 
tam işleyeceği zamandır. Milletvekili herkes olabilir; herkes, milletvekili olarak hayırlı hizmette bu
lunduğuna da inanabilir, ama hayırlı hizmetin tam zamanıdır. Tam, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kuruluş felsefesinin yargılandığı bir ortamda, 21'inci yüzyılda, dünyanın yeniden şekillendirildiği 
bir ortamda, Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesi içerisinde devletlerin, ülkelerin, renklerinin, şekil
lerinin, haritalarının değiştirilmesine teşebbüs edildiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
iki temel kavramını Türklüğü ve cumhuriyeti korumanın tam zamanıdır. Yani milletvekili olarak et
tiğiniz yemine sahip çıkmanın ve gereğini yerine getirmenin tam zamanıdır ve parti disiplini çerçe
vesi içerisinde değil, partinizin içerisinde bunu koruyarak. Bu değerler sadece Milliyetçi Hareket 
Partisinin değeri değildir, Türk milletinin, bütün vatandaşlarımızın değeridir, sizin de değerinizdir. 
Adalet ve Kalkınma Partisine mensup milletvekilli arkadaşlarıma hitap ediyorum: Bunlar sizin de de
ğerinizdir. İşte, bunları kendi partinizin içerisinde savunmanın tam zamanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları gerçekleştirmekle Avrupa Birliğinin koyduğu faturayı ödeye
mezsiniz. Yeni faturalar gelecektir, bedeli daha ağır faturalar gelecektir. Önümüzde lO'uncu Paket 
vardır, lO'uncu Paket sonuncu paket olmayacaktır. Hemen akla gelenleri söyleyeyim ben size: "Ata
türk'e hakaretle ilgili suçları bir düzeltin." diyeceklerdir. "Askerlikten soğutma ile ilgili suçu dü
zenleyin." diyecekledir. "Vicdani retçilere özgürlük tanıyın." diyeceklerdir ve daha pek çoğu 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, demek ki teslimiyetin sınırı yoktur. Millî direnç ve millî kimliğimizle ha
reket etmenin tam zamanıdır. Bu zaman çerçevesi içerisinde bizim koruyacağımız, kollayacağımız 
değerleri yüreğimizde hissederek, bu hissiyatın gereğini oylarımıza dönüştürerek, belki ondan önce 
kendi içinizde görüşerek, danışarak, tartışarak makul ve mutedil bir çözümü bulmanın hakikaten tam 
zamanıdır. 

Gecenin geç vaktinde bu kanunun görüşülmesi ise zamanlama açısından hiç uygun olmamıştır, 
hiç zamanı değildir. Biz isterdik ki bu, gündüz vaktinde, yüce milletimizin bu tartışmaları duyabile
ceği bir zaman dilimi içerisinde görüşülsün, uygun bir zamanlamaya düşsün. Ancak, tabii ki bu gibi 
tedbirler, Adalet ve Kalkınma Partisinin ortaya koymuş olduğu millî ve devletle ilgili değerlerin ör
selenmesine ilişkin gözden kaçırma faaliyetlerini milletimizin gözünden kaçırmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, iki konuda teknik bilgi arz ederek sözlerime son vereceğim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum Sayın Bal. 
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FARUK BAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sözlerimin arasında ısrarla "işlenemez suç" demiştim, çünkü cezada -içinizde hukukçu arka

daşlarımız vardır- kanuniyet prensibi vardır. Suç, eğer kanunda tarif edilmemiş, tanımlanmamış ise 
o fiil suç teşkil etmez. 

İki: Ceza hukukunda kıyasen ceza verilmesi mümkün değildir. "Türklük"ü bu kanun maddesi 
içerisinden çıkarırsanız Türklükle ilgili aşamalar "Türk milleti" kelimesi kullanılmadıkça suç olma
yacaktır, dolayısıyla işlenemez bir suç yaratıyorsunuz. 

Bu kanunla ilgili olmak üzere, cezanın üst haddini iki yıla indirmekle: 
Bir: Sulh ceza mahkemesinin görevi dâhiline indiriyorsunuz. 
İki: Eski 647 sayılı Kanun'da belirtilen cezaların paraya çevrilmesi, taksitlendirilmesi ve erte

lenmesi kapsamı içerisine koyuyorsunuz. 
Bir diğer yönü itibarıyla da bu geçtiğimiz ocak ayı içerisinde çıkan hükmün ertelenmesine iliş

kin kanun maddesi kapsamına girmektedir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK BAL (Devamla) - Dolayısıyla, bu üç yasal durum var iken bu fiili işleyenleri cezalan

dırabilmek mümkün olmayacaktır diyorum ve saygıyla bu görüşlerimizi yüce heyete takdim ediyorum. 
Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ. (AK Parti sı

ralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 215 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde AK Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi, eski Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesine göre 
şöhreti daha yüksek olan bir maddedir. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki süreçte, 
Ceza Kanunu'nun getirdiği mantalite çerçevesinde özgürlükçü bir yaklaşımı yeni Türk Ceza Kanunu 
benimsemişti. Örneğin, Ceza Kanunu'nun l'inci maddesi "Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve öz
gürlüklerini -devamı var- korumak..." diye başlıyor. Belki dünyada bir ceza kanunu yoktur ki baş
langıcı, amacı "kişi hak ve özgürlüklerini korumak" diye başlasın. Bu, Türk Ceza Kanunu. 

Arkasından, yine Ceza Kanunu'muzda yer alan ifade hürriyetiyle yakından ilgili maddelerin de
vamında, kimi 301'inci madde gibi maddenin bizzat içinde "Eleştiri amacıyla düşünce açıklama
sında bulunmak suç oluşturmaz." diye bir başka hüküm var. 

Yine, Ceza Kanunu'muzun 2'nci maddesine, kıyasın ceza hukukunda yasak olduğu, kıyasa yol 
açacak bir biçimde ceza hükümlerinin yorumlanamayacağına dair başkaca bir de hüküm konuldu. 
Zira, Türk Ceza Kanunu'nun ifade hürriyetini ilgilendiren maddelerinin uygulanmasıyla ilgili mah
keme kararlan incelendiği zaman, orada birtakım kıyasların, birtakım çıkarsamaların yapıldığını gö
rüyoruz. Esasında bunu yazmaya gerek yok, zira uygulamada zaten kıyas yapılamaz ama gelin görün 
ki bizim uygulamamızda bu noktada sıkıntı ortaya çıktı. Biz, yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girince 
Ceza Kanunu'nun genelinde benimsenen, ifade hürriyetinden yana konan, yasa koyucu olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin koyduğu tavrın, Ceza Kanunu'na yerleşen mantalitenin uygulamada 
sonucunu görmek gerektiğini hep söyledik. Yani "301 'inci madde değişsin." diyenlere bizim söyle
diğimiz şu idi: "301 'inci maddede sorun yok, Türkiye'nin sorunu uygulamasında. Yeni Ceza Ka
nunu yeni bir anlayış getirdi, uygulamayı bir görelim, aksama varsa o noktada müdahale edilir" 
oldu. Uygulamayı takip ettik yürürlüğe girdiği günden bu yana ve bu konuda Türkiye'de sıkıntılar oluştu, 
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birtakım eleştiriler ortaya çıktı. Sivil toplum örgütleri, 301 'inci maddenin değişmesiyle ilgili öneri
lerde bulundular, değerlendirmelerde bulundular. Sayın Başbakanımıza kadar da geldiler, bununla il
gili taleplerini ilettiler. Sayın Başbakanımız da bu konuda üzerinde mutabık kalınacak bir metin 
olduğu takdirde buna destek olacaklarını, kaldırılmasına karşı olduğumuzu ancak değiştirilmesi nok
tasında atılabilecek somut bir adım varsa bunun mutabık kalınan bir metinle getirildiği takdirde ya
pabileceğimizi söylediler. Bu konuda mutabık kalınan bir düzenleme olmadı, ama bu arada 
yargılamalar devam etti. 

Tabii, 301 'inci madde benzeri maddeler -tıpa tıp aynısı değil- Avrupa Birliğine üye ülkelerde de 
var, Türkiye'de de var ama oradaki yargılama sonuçlarıyla Türkiye'deki yargılama sonuçlarını de
ğerlendirdiğimiz zaman arada dağlar kadar uçurumun olduğunu görüyoruz. Örneğin, Polonya'da 
2004 yılında 1 tane, 2005 yılında 1 tane; Danimarka'da 1994 yılında 1 tane, 1995'te 1 tane; Avus
turya'da 2006'da 1 tane; İtalya'da 2000'den 2006'ya kadar 107 tane. Avrupa Birliği üyesi ülkelere 
baktığınız zaman, değerlendirdiğinizde, 301 maddesinden daha ağır hükümler içeren maddeler bu
lunmasına rağmen, uygulamaya baktığınızda, orada verilen mahkûmiyet kararlarının neredeyse yok 
denecek kadar az olduğunu, yıllara sari pek çok ülkeyi topladığınızda bile, Türkiye'nin, bir yıllık, bu 
konuda açılan davayla ilgili durumuna yetişemediğini görüyoruz. 

Bakın, benim elimde 2003'te 55 tane hapis cezası, 87 tane para cezası, 13 tane hapis ve para ce
zası. .. 2006 -yeni Ceza Kanunu dönemi- 31 tane hapis cezası, 80 tane para cezası, 3 tane hem hapis 
hem para cezası ve bizim ülkemizde de artarak bu noktadaki uygulama devam etmiş. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ifade özgürlüğünün ihlali anlamında verilen Türk mahkeme 
kararları nedeniyle açılan davalara baktığınızda, sadece Türkiye özelinde değil, Avrupa İnsan Hak
lan Mahkemesinin yargı yetkisini tanıyan bütün ülkelerden giden davaları değerlendirdiğiniz zaman, 
Türkiye'den giden davaların görülen davaların yüzde 30'una tekabül ettiğini görüyoruz. O zaman bu
rada bir sorun yok mu? Başka ülkelerde de var aynı hüküm, ama onların uygulamasına bakıyorsu
nuz Türkiye'deki gibi değil. Biz Ceza Kanunu yapılırken bu noktada önemli değişimler koyduk, ama 
bizim uygulamada takdir haklan bu değişimlerin gerisinde kaldı. 

Yargıtay Birinci Başkan Vekili Sayın Osman Şirin, Adalet Komisyonunda Türk Ceza Kanunu 
görüşmeleri yapılırken, 216'ncı maddenin, eski 312'nci maddenin muadili olan maddenin görüşme
lerinde şunu söyledi: "301 ve benzeri ifade hürriyetiyle ilgili maddelerin uygulamasında yargıç yüzde 
95'tir, yasa yüzde 5'tir. Bunların uygulaması dönemlere göre değişebilir, toplumun beklentilerine 
göre değişebilir, flu maddelerdir bunlar. Siz yasa koyucu olarak bizim elimize en az yüzde 50 so
mutlaştırılmış bir metin verin, biz daha iyi uygulama gayreti içerisinde olalım." Bizim uygulamamız 
görüldüğünde bu noktada sıkıntıların olduğu ortadadır. Bu sıkıntıları giderme adına beklenen süre uy
gulamayı görme adınadır. Yoksa Avrupa Birliği süreciyle bunu doğrudan bağlandırmanın, ilişkilen-
dirmenin de anlamı yoktur. 

Türkiye, Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülkedir ve bu noktada reformlar yapmış bir ül
kedir. Bizden önceki dönemlerde de yapıldı. 2000'de Katılım Ortaklığı 2000 Belgesi temin edilirken 
bu süreçte Avrupa Birliğinin bizden istedikleri o belgede vardı. 24 Mart 2001'de Türkiye Ulusal 
Programı ilan edilirken Türkiye'nin bu belgeye karşı neler yapacağı içeriliyordu. Arkasından 2001'de, 
2002'de... Yine 2002'nin sekizinci ayında ve ikinci ayında yapılan birinci, ikinci uyum paketleri, 
üçüncü uyum paketleri de yine Avrupa Birliği sürecinde yapılan değişimlerdi. 

Şimdi, burada yapılan bir düzenlemeyi orayla ilişkilendirdiğimiz takdirde, geçmişten beri Av
rupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan her türlü düzenlemeyi farklı algılama, farklı takdim etme 
noktasına gider ki bu da yanlış bir uygulama olur diyorum. Doğrusu bizim yaptığımızdır. 
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Avrupa Birliği Türkiye'de olan uygulamalara dair eleştiride bulunabilir, bizim, önemli olan, 
kendimize dönük bir eleştiri yapmamız lazım. Neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen 
davaların yüzde 30'u Türkiye'den gidiyor? Biz dönüp biraz kendimize bakmamız lazım. Bir ülkede 
senede bir tane çıkarken, belki yıllara sâri bir iki tane çıkarken bizim uygulamamızda neden bu kadar 
sorunlar var diye onun üzerinde durmamız lazım. 

Bir başka konu da şu: Adalet Bakanlığının yayınladığı bir genelge var, doğrudur. Değinildi bu
rada, Adalet Bakanlığı bu genelgeleri rutin olarak yayınlar sürekli bir biçimde. Ama bir şeyi bilmek 
lazım: Bu genelge yayınlandı diye 301'den davalar açılmıyor. Esasında 301, takibi resen yapılan bir 
suçtur. Böyle bir genelge olmasa dahi cumhuriyet savcıları bu konuyla ilgili bir suç işlendiğine dair 
bilgi sahibi olduklarında veya herhangi bir ihbar kendilerine geldiği takdirde, resen soruşturma baş
latmak görevleridir. Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman, görevleriyle ilgili bir eksiklik söz konusu olur. 

Adalet Bakanlığının gönderdiği genelgeleri incelediğiniz zaman, yine, orada bir şeyin de altının 
çizildiğini görüyoruz, hem ifade özgürlüğüyle ilgili, bu maddelerin uygulanmasıyla ilgili hem de Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına göre, ifade özgürlüğü alanındaki gelişmenin, değiş
menin de soruşturmalarda dikkate alınmasına dair genelgelerde ayrıca ve açıkça hükümler vardır. 

301'inci maddeyle ilgili değişiklik ne getiriyor, bir de ona bakalım. Değişiklik, evvela, birinci 
fıkrada geliyor. Nedir o? "Türklüğü" ifadesi "Türk Milleti" olarak değiştiriliyor, "Cumhuriyeti" ifa
desi de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştiriliyor. Yoğunluklu bir biçimde eleştiri bu nok
tada yoğunlaştı. 

Şimdi, buradan iyi bakmak lazım. Bir defa, bizim Anayasa'mızın 5'inci maddesine baktığınızda, 
devletin amaç ve görevleri anlatılırken, bunlardan bir tanesi "Türk Milletinin bağımsızlığını ve bü
tünlüğünü" diye başlıyor. 

Yine, egemenlikle ilgili 6'ncı maddeye baktığınızda "Türk Milleti, egemenliğini" diye ikinci 
fıkrası başlıyor. 

Yasama yetkisiyle ilgili maddesine baktığınızda, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılacağı söyleniyor. 

Yine, yargı yetkisiyle ilgili 9'uncu maddeye baktığınızda, Türk Milleti adına yargı yetkisinin 
kullanıldığından bahsediliyor. 

Yemin maddesiyle ilgili Anayasa'nın 81'inci maddesine baktığımız zaman da, orada -yemin 
maddesinde de- yine aynı şeyi söylediğini görüyoruz: "Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; 
büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim." diye başlıyor. 

Buradan bakıldığı zaman, Anayasa'nın kullandığı terim, kullandığı ifade "Türk Milleti"dir. Bu bir. 
İki: Anayasa Mahkememizin önüne gelen kimi davalarda, "Türklük"ten kastın "Türk Milleti" 

olduğuna dair Anayasa Mahkememizin muhtelif içtihatları vardır. Bu iki. 
Buradan da söylendi, Yargıtayımızın hem Ceza Dairesinin hem de Ceza Genel Kurulunun ver

diği sayısız kararlar vardır, buradaki "Türklük"ten maksadın Türk milleti olduğuna dairdir. Şimdi, bu
radan yapılan düzenleme Anayasa Mahkememizin, Anayasa'mızın, Yargıtayımızın algıladığı, 
uyguladığı şeyi neye taşımaktır? Yasaya taşımaktadır. 

Ayrıca, bakın, bununla ilgili öneriler var. Örneğin, CHP Milletvekili -eski vekil- Sayın Zülfü 
Livaneli'nin verdiği bir önerge var "Türk ulusu" diye başlıyor. Arkasından Süheyl Batum bu ko
nuyla ilgili önerisini gazetelerde neşretmiş "Türk milletini" diyor, "cumhuriyeti" ifadesi de orada 
yok. YARSAV'ın ifadesi var "Türk milleti" diye geçiyor. Basın Konseyinin önerisi var "Türk mil
leti" diye geçiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin önerisi var "Türk milleti" diye geçiyor ve pek çok 
sivil toplum kuruluşunun da önerisi var. 
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Şimdi, buradan baktığınızda bütün bu kurumlar Türklükten rahatsız mı oluyor? Hayır. Nedir? 
"Ortada bir sıkıntı, uygulamada bir sorun var, belki belli birtakım adımlar atılırsa daha düzgün olur." 
diye bir düşünceden, iyi niyetten kaynaklanan bir adımdır. Bizim yaptığımız, sivil toplumdan gelen 
bu talebi değerlendirmek ve Yargıtayımızın, Anayasa Mahkememizin uygulamasını yasaya yaz
maktan ibarettir. Bunun altında birtakım vehimlerle, kehanetlerle başka şey aramanın mânâsı yoktur. 

Bir başka konu: "Cumhuriyet" ifadesi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştiriliyor. Zaten 
uygulama da bu yöndedir. Cumhuriyet... Bir sürü cumhuriyet var, hangi cumhuriyet burada bahse
dilen cumhuriyet? Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Zaten Yargıtay da böyle anlamış. Yoksa, 
rejim anlamında sadece aldığınız zaman, dünyada bir sürü cumhuriyet rejimi var, hepsinin algısı, uy
gulaması birbirinden farklı. Buradaki "cumhuriyet" Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bizim yaptığı
mız şey de bu konuyu yasaya yazmaktan ibarettir. 

Bir başka konu: Ceza indiriliyor yukarıdan aşağı. Yani altı aydan üç yıla hapis olan ceza ne ya
pılıyor? Altı aydan iki yıla hapis cezasına çevriliyor. Peki, bu olduğu zaman sıkıntı ne oluyor? Her
hangi bir sıkıntı yok. Zira, cezayı aşağı indirme sadece şimdi yapılan bir konu değil. 06/02/2002 
tarihinde, hem de kanun tasarısı şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve görüşülen 
kanunla, bir yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası olan ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
indiriliyor. 

Burada iki şey oluyor: Birincisi, yargılayacak mahkeme ağır ceza mahkemesi olmaktan çıkıyor 
asliye ceza mahkemesi oluyor. İkincisi, cezanın niteliği ağır hapis olmaktan çıkıyor hapse dönüşü
yor. Bu, bu şekilde değiştirildiği zaman Türklüğe hakaret serbest mi olmuş oldu? Hayır, orantısız bir 
cezada indirim yapılmış oldu, orantılı hâle getirildi. Şimdi yapılan düzenleme de orantısız bir cezayı 
orantılı bir hâle getirmektir, suç ve cezayı dengelemektir. Ceza-adalet sisteminin gereği de budur. 

"Efendim, bu olduğu zaman hapis cezası ertelenebilir." Eskiden de ertelenebilirdi. Zira, "altı 
aydan üç yıla kadar" olduğu zaman uygulamada ne veriyor? Altı ay veriyor, bir sene veriyor. Altı ay 
verirse adli para cezasına çevirebilir, erteleyebilir. İki yıl olursa hapis cezasını erteleyebilir. Yeni olan 
müessese ne? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesidir. O neyi getiriyor? Hayatında 
hiç suç işlemeyen, mahkemece de bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaat sahibi olunan kişiye, 
toplumun içerisinde toplumla beraber yürümesine bir kez daha fırsat vermektir. Bu da ceza infaz sis
teminin, ceza-adalet sisteminin bir başka gerekliliğidir. 

Bir başka konu da, bütün bunları uygulayacak Türk hâkimidir, Türk savcısıdır. Hapis cezasını 
ertelemek de takdiri bir karardır, adli para cezasına çevirmek de takdiri bir karardır, hükmün açık
lanmasının geri bırakılmasına karar vermek de takdiri bir konudur. Bunun takdirini Türk yargıcı ya
pacaktır. O zaman, biz yargıçlarımıza niye güvenmiyoruz? Savcılarımıza niye güvenmiyoruz? Onlar 
bunun kararını verecek. Eğer bir kişi gerçekten suçu işlemişse, alenen aşağılama suçunu işlemişse ce
zasını verecektir. Ama suçu işlemiş fakat bir daha işlemeyeceği noktasında birtakım kanaati varsa, 
cezayla yapılan arasında, ceza-adalet sistemi açısından bir adaletsizlik varsa ona göre bir karar ve
recektir. Bunun kararı da Türk mahkemelerine, Türk yargıçlarına aittir. Yoksa bu madde, Türk mil
letine, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetine, yargı organlarına, devletin asker ve emniyet teşkilatlarına karşı işlenen alenen aşağı
lama suçlarını suç olmaktan çıkarmıyor, suç olmaya devam ediyor; cezasız bırakmıyor, ceza almaya 
da devam ediyor. 

Adalet Bakanının izni gelince sanki izinle sövmek veya alenen aşağılamak serbestmiş gibi de
ğerlendirmeler de yapılıyor. Bu da yanlış bir değerlendirme. Neden? Adalet Bakanının izni, Türk 
hukukunda olmayan, ilk defa gökten zembille getirilip yasaya dercedilen bir husus değil ki. 2004 yılına 
kadar zaten 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 160'ıncı maddesi içerisinde bu vardı, biz bunu kaldırmıştık. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Niye kaldırdınız peki? 
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BEKİR BOZDAG (Devamla) - Uygulamalar, bunu kaldırmanın yararlı olmadığını gösterdi. 
Nasıl gösterdi? Bakın, Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış büyük bir Türk yazarı. Şimdi, 
Nobel Edebiyat Odülü'nü alırken herkes İngilizce konuşur ama o, muhteşem bir Türkçe konuştu, 
çok da güzel bir konuşma yaptı, benim göğsüm kabardı, "Milliyetçilik bu." dedim. Nobel Edebiyat 
Odülü'nü alacaksın, Türkçe konuşacaksın, canlı yayında, bütün dünyaya bu dilin güzelliğini oradan 
anlatacaksın. Doğru mu? Aldı. İkinci bir Türk var mı alan? Yok. 

Peki, bakıyoruz fotoğrafa: Bir soruşturma kapsamında adliyeye giderken, mahkemenin kapısı 
veya adliyenin kapısı önünde bir grup insan, ellerinde yumurta, domates, yağmur gibi yağdırıyorlar. 
Şimdi, televizyonlar bunu canlı yayında veriyor, insanlar seyrediyor -sadece Türkiye değil, artık 
dünya küçüldü- "Burası nere?" diye soruyor. "Burası Türkiye." "Peki, bu, Nobel Edebiyat Odülü'nü 
alan büyük yazar değil mi? Ne yapmış bu?" diye soruyor, "Fikirlerini söylemiş." (MHP sıralarından 
gürültüler) 

Beğenmeyebiliriz, doğru olmayabilir, yanlış olabilir ama böylesi bir fotoğrafı verdiğin zaman bu 
fotoğrafı seyreden insanlara "Nobel Edebiyat Odülü'nü alanı Türkiye'de yumurta yağmuruna tutu
yorlar, domates yağmuruna tutuyorlar." diye göstermeye, göstertmeye kimsenin hakkı yoktur. Ola
maz böyle bir şey! 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Onun hakkı var mı yalan söylemeye? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Şimdi ben sormak isterim... 
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Onun bilmediği konuda konuşma hakkı var mı? 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Peki, Orhan Pamuk mu Türk milletinin haysiyetine, şerefine 

daha büyük hizmet etmiştir, onu yumurta yağmuruna tutanlar mı bu ülkeye, bu millete daha büyük 
hizmet etmiştir? Sormak lazım. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Senin söylediğin haysiyetsizlik! 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Onun için, bakın, izin sistemi bunun için vardır: Yapılacak yar

gılamada suç olmuş mu, oluşmuş mu, oluşmamış mı, bunu işlemiş mi, işlememiş mi? Adalet Bakanı 
bununla ilgilenemez, buna bakamaz bile. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum, toparlayın lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Eğer, Adalet Bakanı suçun oluşumuna bakacak olursa yargıya müdahale etmiş olur. Adalet Ba

kanının bakacağı şey: Buralarda soruşturma yapılırsa veya dava açılırsa soruşturma sonucunda bu yar
gılama Türkiye'nin, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yararına mıdır, zararına mıdır? 
Bunun kararını verecek. Zararınaysa soruşturmaya izin vermeyecek, kim ne derse desin. Çünkü ko
rumak zorunda olduğu hukuki değer Türk milletidir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O suçla dava
nın açılmaması arasındaki dengeyi Sayın Bakan kuracaktır. 

Burada son olarak söylemek istediğim şey şu: Eleştiri amacıyla düşünce açıklaması da suç 
olmaz. Esasında, bu madde, ifade hürriyetini yakından ilgilendiren bir madde. İfade hürriyeti, hoşu
muza giden şeyler için değildir, onun için kanuna gerek yok Bizim sevmediğimiz, istemediğimiz, 
arzu etmediğimiz fikirler içindir. Devlete yükümlülük getiriyor, bu fikirler de rahat söylensin diye. 

301, bu nedenle yapılan düzenlemesiyle Türkiye'miz için hayırlı bir düzenlemedir. Ben faydalı 
olacağına inanıyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
Şahıslar adına ilk söz, Mardin Milletvekili Sayın Cüneyt Yüksel'e ait. 
Buyurun Sayın Yüksel. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Süreniz on dakika. 
CÜNEYT YÜKSEL (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hak
kında görüşlerimi sunmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Bugün burada, Türk demokrasisinin uzun zamandır tartışılan önemli düzenlemelerinden birisi 
olan Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesiyle ilgili değişiklikleri görüşmek üzere toplandık. 

1926 tarihli ve 765 sayılı Ceza Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar geçen 
seksen iki senede binlerce aydın, gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, sendikacı, kısacası bir
çok vatandaşımız 301 'inci maddeyi ihlal nedeniyle yargılanmıştır ve bazıları da mahkûm olmuştur. 

Küresel dünyanın bir parçası olup sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, küresel hukuk standart
larına uygun düzenlenmiş iyi işleyen bir demokratik sistem kurmadan mümkün değildir. Bu bağ
lamda, Hükümetimiz iktidarda bulunduğu sürece, demokrasi alanında devrim niteliği taşıyan yasal 
düzenlemelere imza atmıştır ve demokrasi alanındaki çalışmaları desteklemiştir. Buradaki amaç, Tür
kiye'de çağdaş normları hâkim kılmaktır. Amacı Türk halkının yaşam standartlarını her alanda yük
seltmek olan reformların devamı, bizim açımızdan ilkesel nitelikte ve vazgeçilmez önemde bir 
konudur. İşte, 301'inci madde de ifade özgürlüğü açısından taşıdığı kritik önem itibarıyla tarihe bu 
adımlardan birisi olarak geçmektedir. 

Türkiye'nin de yargı yetkisini kabul ettiği Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin pek çok kararında 
vurgulandığı üzere, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde düzenlenen ifade öz
gürlüğü, demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birini oluşturur. Bu özgürlük, bireylerin 
şahsiyetini tekâmül ettirmesinin ve dolayısıyla demokratik toplumun gelişmesinin temel koşuludur. 

İfade özgürlüğü, 10'uncu maddenin ikinci fıkrasının sınırları içinde sadece lehte olduğu kabul 
edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görünen haber ve düşünceler bakımından değil, aynı 
zamanda, aleyhte olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haber ve düşünceler bakımından da söz 
konusudur. İfade özgürlüğü, bu kapsamıyla demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurları olan 
çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereğidir. Bunlar olmaksızın demokratik toplumdan söz edilemez. 

Temel hak ve özgürlüklere yaklaşımımız, özünde bireyi devletin üstün otoritesi karşısında ko
rumaktan çok, devleti bireyin anayasal hürriyetleri karşısında korumaya odaklandıkça bu sorun 
devam edecektir. Halbuki, çağdaş bir demokraside anayasal düzenin amacı, devlet otoritesini sınır
landırarak bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bunların gelişimine fırsat yaratmaktır. Bu 
bağlamda, çağdaş dünyanın etkin bir üyesi olma yolunda reform hareketlerine girişen ülkemizde li
beral ve demokratik bir ruha sahip çağdaş yasalar yapmak zorunlu bir öncelik hâline gelmiştir. Ya
sama olarak bizim görevimiz, ülkemizin demokrasi yolculuğunun önünü açacak çağdaş ve 
özgürlükçü yasalar yapmaktan geçer. Bizler biliyoruz ki, bir ülkeye yapılacak en büyük iyilik iyi ya
salar yapmaktır. Ancak, ülkemizin demokratik kalkınma projesini hayata geçirebilmek, yalnızca ya
samanın iyi yasalar yapmasıyla değil, yargının da bu yasaları özgürlükçü ve çağdaş bir süzgeçle 
yorumlamasına bağlıdır. Benzer maddeler Avrupa Birliği ülkelerinde de yok değil. Bunu hepimiz 
bilmekteyiz. Ancak, yargı uygulaması özgürlükçü bir yaklaşıma sahip olduğundan benzer maddelerle 
ilgili verilen mahkûmiyet kararları Türkiye'yle kıyaslanmayacak derecede azdır. 

Bakınız, sizlere bir örnek vereyim. Avusturya Ceza Yasası 248'inci maddesi birinci paragra
fında, devlet ve alametlerinin aşağılanması ele alınmaktadır. Buna göre, "Her kim anılan davranış
ları alenen ve taammüden sergiler, Avusturya Cumhuriyeti'ne ve eyaletlerine hakaret eder ve aşağılar 
ise bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." denmektedir. Bakınız, Avusturya'da ilgili maddeyle 
verilen mahkûmiyet kararı yalnızca bir tanedir. 
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Teklifle 301'inci maddede yer alan "Türklüğü" ibaresinin "Türk milleti", "cumhuriyeti" ibare
sinin de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. Maddeye aykırı ha
reket edenlere verilecek cezanın üst sınırı üç yıldan iki yıla indirilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 
301 'inci maddesine aykırı hareket edenlerle ilgili soruşturma yapılması da Adalet Bakanının iznine 
bağlanmaktadır. 

Teklifle yapılan önemli değişikliklerden ilki belirlilik ilkesiyle ilgilidir. Yasaklayıcı, sınırlayıcı 
nitelikteki düzenlemelerin belirginliği konusu, insan haklarının teminat altına alınabilmesi açısından 
son derece önem arz etmektedir. Kamu düzeninin sağlanması hürriyetlerin sınırlanmasını zorunlu 
kıldığı kadar, sınırlamaya ilişkin normların belirginliğini de zorunlu kılmaktadır. Birey hak ve hür
riyetlerini kısıtlama konusunda resmî makamlara takdir yetkisinin verilmesi durumunda, bu yetkinin 
her türlü keyfîliği bertaraf edecek şekilde kapsamının, amacının ve sınırlarının belirgin olması ge
rekmektedir. Yapılan düzenleme, sınırlamaya ilişkin normu belirgin hâle getirdiği gibi, yüksek mah
keme kararlarına da paralel nitelik taşımaktadır. 

Bakınız, Yargıtay Ceza Kurulunun 11/7/2006 tarihinde verdiği bir kararda "Fıkradaki 'Türklük' 
kavramı devletin insan unsuruyla ilgili olup, bu kavramla Türk milleti kastedilmektedir. 'Türklük'ten 
maksat, Türk milletini oluşturan insani, dinî, tarihî değerleri ile millî dil, millî duygular ve millî ge
leneklerden oluşan millî, manevi değerler bütünüdür." denmiştir. Diğer yandan, Türk Ceza Kanu
nu'nun 301 'inci maddesine aykırı hareket edenlerle ilgili soruşturma yapılmasını da Adalet Bakanının 
iznine tabi kılmaktadır. Ayrıca, belirli fiillerin yurt dışında işlenmesi hâline özgü olarak cezalandırma 
bakımından vatandaşlar arasında gözetilen ayrım da ortadan kaldırılmıştır. Bugün burada görüşülen 
yasa, bireylerin ifade özgürlüğünü en etkili şekilde koruyarak temel hak ve özgürlükleri, İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Anayasa'mızın getirdiği 
ilke ve standartlarda güvence altına almaktadır. 

Bu düzenlemeyi demokratikleşme yolunda oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriyor, teklifin 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yüksel. 
Şimdi, Komisyon adına, Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya'da sıra. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Konuşmamın başında 

yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 
O, Türklük dünyasının yıldızıydı. Dünü, bugünü ve geleceğin vizyonunu bünyesinde özümse

miş gerçek bir aydındı. Ötekini hoşgörüsüyle kucaklayan hakiki demokrattı. Siyasetin bilgesiydi. 
Bugün burada olsaydı 1999 Haziranında yaptığı Türklük değerleriyle ilgili konuşmasının tekrarı yüce 
heyetin müzakeresine elbette ki bir anlam ve derinlik kazanacaktı. Değerli arkadaşım, değerli siya
set adamı, geçen hafta kaybettiğimiz Ayvaz Gökdemir'i saygıyla ve rahmetle anarak, konuşmamı 
hem millî iradenin tabii vazifesi ve hem de onun hatıraları içerisinde yapmaya çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Önemli bir sorunu hukuk yoluyla çözüyor muyuz veya 
adım atıyor muyuz? Bir defa bugün görüşmesini yaptığımız kanunun iki temel ayağı var. Bunlardan 
birisi, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokratik ve hukuki sınırlarının bittiği nokta. Öbürü ise, ege
menliğe ve alametlerine ait değerlerin korunmasının başladığı nokta. Yoksa, hiçbir milletvekili, hiç
bir parti veya hiçbir düşünce, herhangi bir değeri salt, öz anlamıyla tahkir edecek, tezyif edecek bir 
ifadenin yanında olamaz. Türkiye'de sorun ne? 

OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Öbür tarafa bak da konuş! 

- 4 7 9 -



TBMM B: 96 29 . 4 . 2008 O: 4 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİM AYA (Devamla) - Pir Sultan Abdal'ın dü
şüncesinden dolayı hayatını kaybettiren anlayış ne, oraya bakmak lazım. Siyasal düşünce özgürlüğü 
sebebiyle başını kaybetmiş devlet adamlarının, Başbakanın muhatap olduğu müeyyidenin sebebi ne, 
oraya bakmak lazım. Bir dönem benzer konuşmalarından dolayı yüz tane takip yapılmış fakat şu 
anda aynı konuşmaların takip konusu olmadığı olaylara, Hasan Celal Güzel olayına bakmak lazım. 
Bu girişten sonra sorunun özünü tartışabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bütün rejimlerin, bütün yapıların kızıl elmaları vardır. Demokrasinin kızıl el
ması -eğer sıra düzeni içerisinde sayacak olursak- düşünce ve ifade özgürlüğüdür. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sizin kızıl elmanız ne? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Bizim sorunumuz... 

Bilimsel olarak değerlendirdiğimizde, objektif olarak değerlendirdiğimizde sorunumuzun sebeplerini 
birkaç noktada ortaya koyabiliriz: 

1) Aşırı ifadeyi ve eleştiriyi sadece devlet değerleri bakımından değil, şahsen kişiler olarak dahi 
hakaret olarak algılayan bir damarımız, bir bünyemiz var. Bunu inkâr edemeyiz. 

2) Yargımızın korunan değerler lehine yorum prensibi var. Eğer sizin davanız özel hukuktan 
kaynaklanıyor ve karşı taraf, elbette ki bir değerimiz olan devletse nefi hazine kriteriyle veya mâ-
niasıyla karşılaşırsınız. Eğer siyasal bir düşünceden, alandan kaynaklanıyorsa o zaman "raison 
detaf'la karşı karşıya kalırsınız. Hikmeti hükümet, devlet aklı diye bir engel gelir, özgürlük zamanında 
cezalandırılmazsınız ama konjonktürel zamanlarda ummadığınız gayriadil müeyyidelerle karşı kar
şıya kalabilirsiniz. 

Hâlbuki dünyada yargı, devleti de kendi tabii mecrasında, vazife ve fonksiyon alanında sabit 
kılan ve özgürlükleri genişleten yorumlarla demokrasiyi kurmuştur. Bugün Amerika McCarth-
yizm'den, cadı avcılığından mahkeme kararlarının yorumlarıyla o noktaya varmıştır. Bizim anayasa 
hukukumuzda pek göremezsiniz, özgürlükler hukukunda daha yeni yeni bu kavram gelişti: Özgür
lük lehine yorum, insan lehine yorum "in dubio pro libertate." Tabii, bu ikinci sorunumuz 

Üçüncü gerçeğimiz var. Özgürlüklerin alabildiğince genişletildiği, bireyin yaratıcılığına ve eleş
tiri dünyasına ağırlık tanıyan bir dünya anlayışı var ve biz bu dünya anlayışına, İnsan Haklan Avrupa 
Sözleşmesi konsepti içerisinde 1950'de, 1954'te, birisinde imzalayarak, öbüründe kanunu kabul ede
rek girmişiz. Son değişiklikte de bu bizim iç hukukumuz hâline gelmiş. 

Bakın, sizlerle soruna tam gelmeden bir istatistiki bilgiyi paylaşmak istiyorum. İnsan Haklan Av
rupa Mahkemesine topluluk ülkelerinden 1999 ila 2006 yılında yapılan başvurulardan 205 'i ihlal ka
rarıyla müeyyidelendirilmiştir; bunun 125'i Türkiye. 2005'te 50 ihlal kararı var, 39'u Türkiye, yüzde 
80; 2006'da 62 ihlal kararı var, 35'i Türkiye. Burada bir sorunumuz var. Sorunumuz ne? Ceza nor
munun tanziminden kaynaklanan inşa kusurlarının çok yüksek olduğuna inanmıyorum. Buradaki so
runumuz, daha çok hâkim kalitesi, yargı kalitesi, özgürlüğü ve demokrasiyi uygulamaya aktarma 
sorunu. Ha, bu sorunu hukukla ne kadar çözebiliriz? Kabul etmek gerekir ki, sorunları hukukla çö
zebilmenin kapasitesi nihayet yüzde 15 veya yüzde 20'dir, daha fazla geçemezsiniz. 

Burada ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, Komisyonumuz muhalefet partilerinin, değerli parti
lerimizin hassasiyet gösterdiği kavramlar üzerinde bilime, uygulamaya, mukayeseli verilere uygun 
olarak inceleme yaptı: Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, Türklük... Atıflar da yaptı, ortaya koydu. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ne zaman yaptınız? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Komisyonumuzun ra

porunun 13'üncü sahifesiyle 16'ncı sahifesi arasındaki metinler okunursa, sual soran arkadaşımız 
gözleriyle cevap bulma fırsatını bulabilecektir: Ne yapıyoruz biz şimdi? 
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HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biz de oradaydık. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir 

ceza normunu, bir ceza kuralını inşa ederken yardımcı kaynağımız Anayasa'mızın 38'inci maddesi
dir. Anayasa'mızın "Başlangıç" hükümleri ve diğer hükümlerdeki değerler, elbette ki kendi norma
tif çatısı içerisinde üstün değerlerdir. Bugün "Türklük" Anayasa'mızın "Başlangıç" hükmündeki bir 
kavramdır, değerdir ve Türk milletine mensup olma ile bütün Türklük dünyasının, kültür dâhil, ortak 
değerlerini kapsar. 

Ha, peki, bu değer üzerinden bir ceza normu üretebilir miyiz? Mümkün mü? Hukuk "hayır" 
diyor, "belirli olacak" diyor. Bakın, şimdi, Ceza Kanunu'muzun 301 'inci maddesi var. Hâlen yürür
lükte. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin, yani konvansiyonel sistemdeki Türk Hükümeti
nin 1339 hicri yılında, büyük Türk aydını, sosyologu, mütefekkiri Ziya Gökalp'ın telif ettiği "Türk 
Töresi" adlı kitabını yazmış, yayınlamış Meclis Hükümeti. Mesela, diyelim ki orada 30'uncu mad
dede "Şamanizm dinindeki ruhlar..." diyor. Bilimsel bir inceleme bu. Değerlerimizdir, tarihî değer
lerimizdir, saygı duyarız. 

Şimdi, burada, bir gazeteci, gerçekten eylemin tam anlamıyla tenkit sınırlarını da aşarak tahkir 
ve tezyifte bulunsa, 301'inci maddenin koruması içerisinde mi? Anayasa Mahkemesi "Koruması içe
risinde değil." diyor. Yargıtay "Koruması içerisinde değil." diyor. Ha, ne yaptık? Anayasa'nın 38'inci 
maddesi diyor ki: Suçun unsurlarını yorumla üretemezsiniz, kanunla yapsanız bile yapmış olamaz
sınız, belirlilik olacak, soyut olmayacak. Bu tartışıldı, bilim tartıştı, Yargıtay tartıştı, içtihatla "Türk
lüğü", "Türk milleti"ne indirdi. Her ikisi de saygın bir değer ama tüm mesele ceza normunu üretmek 
meselesi. Ha, burada "Türk milleti..." Yani "Türk milleti"ni buraya koymakla Türklükten bir nakisa 
veya "Türklüğü" buradan çıkarmakla Türk milletini Türklüğün üzerine çıkarma gibi bir hukuki sonuç 
katiyen doğmaz. Burada yapılan, Anayasa'mızın 13'üncü maddesindeki özgürlüklerin sınırlanması 
kriterleriyle, ceza kuralını koyma kanunilik unsurunu denkleştiren bir yasama faaliyetidir ve bu faa
liyete kendi yasama çerçevesinin, sürecinin dışına taşırılarak başka anlamlar yüklenmesinin belki si
yasal amaçlan olabilir ama ciddi bir tahlilde, nihai hedefte ceza normlarını, suç unsurlarını üretme 
tipolojisi veya metodolojisi bakımından Parlamentonun yaptığı, Anayasa'nın kendisine yüklediği 
görevlerden başka bir şey değil. 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Öze gel öze! 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - İkincisi, Türkiye Cum

huriyeti devleti, cumhuriyet... 
Arkadaşlar, bir defa şu anda Ceza Kanunu'nun hangi sistemi içerisinde değişiklik yaptığımızı 

bileceğiz. 
Dördüncü Bölüm diyor ki: Millete ve devlete karşı suçlar, 301'inci madde Dördüncü Bölümde. 

301'inci maddenin üst kısmı hemen, diyor ki: "Egemenlik alametlerine, değerlerine suçlar." Şimdi, 
Anayasa'nın 2'nci maddesindeki değerler elbette ki bizim iskeletimiz, omurgamız, değişmez, de
ğiştirilemez değerler: Laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti. Bütün unsurlarıyla bunlar temel değer
ler ama Ceza Kanunu'muzun ilgili maddeleri -tanzim ettiğimiz 301 'le bağlantısı olmaksızın- Türk 
milletine ve Türk devletine ve egemenlik alametlerine karşı suçları tanzim etmektedir ve bittabi dev
lettir. Buradaki amaç da devlettir. Nereden çıkarıyorsunuz? Ceza Kanunu sistematiği bir tarafa Ana
yasa'nın 1 'inci maddesinden. Yer değiştirin, doğru okuyun, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Nereden 
çıkarıyorsunuz? Yargıtayın uygulamasından. 
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Ha, burada yapılan milletimizin değerlerinin saygınlığını mahsus mekânlarında koruyarak doğru 
bir hukuk kuralı üretmektir. Sorun budur ve maddenin içerisine girdiğiniz zaman bu isnatlardan do
layı takibata başlanması, savcının soruşturma sürecini başlatması, yetkili kılınan kişi organın -dik
kat ediniz- süjenin iznine bağlıdır. Bu da yargısal bir yetki değil, bu suçların, kaleme tertip ettiğiniz 
suçların, ifadeye tertip ettiğiniz suçların kamu yararı değerlendirilerek takibe konu kılınıp kılınma-
ması noktasında -siyasal organa demiyorum- siyasa organına izin vermektir. Bu, doğru bir sistemdir, 
1926'dan bu tarafa bizim geleneğimizde var olan bir sistemdir. Bu izin Adalet Bakanlığına verilmiştir. 

Sonra, 301 'inci maddenin bazı tarihsel polemiklere yorum aracı olarak kullanılması, araç kılın
ması doğru değil. Yani, soykırım iddiaları veya Yahya Kemal'in dediği gibi, mukatele; bunlar tarihte 
var olan ve bize gerçeğine aykırı şekilde çamur gibi yapıştırılmak istenen isnatlardır ve bu maddeyle 
doğrudan bir ilgisinin düşünülmesi mümkün değildir. Uzak illiyetle ilerideki, geçmişteki tarihî ger
çeklerin 301 'inci maddenin tenkidine vesile kılınmasını kabul edilebilir görmüyorum. 

Siyasal düşünce özgürlüğünü dünya standartlarında ilk defa Türkiye'de ifade eden ve bu konu
daki gerçekten önemli paradigmaları ortadan kaldıran büyük düşünür Bülent Tanör'ün 1969 yılında 
yazdığı o muhteşem doktora tezine ve kendisine atıf yaparak yüce heyeti saygıyla selamlıyor, hür
met ediyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya. 
Şahıslar adına son söz İzmir Milletvekili Sayın Şenol BaFda. 
Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu

nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin içte ve dışta ağır bunalımlarla karşı karşıya olduğu, milletimi
zin kardeşliğinin tartışmaya açıldığı, sosyal, ekonomik, hatta siyasal krizlerin yaşandığı bu dönemde 
301'inci maddeyi yüce Meclise getirmek kime hizmet ediyor? İçeriden ve dışarıdan Türklüğü aşa
ğılamak için hevesle ve ısrarla sürdürülen bir kampanyanın iktidar eliyle resmîleştirilmeye çalışıl
masının anlamı nedir? Avrupa Birliği, PKK, etnik bölücüler, Ermenistan ve Türklükle problemi olan 
kesimlerin oluşturduğu cephenin baskı ve dayatmaları sonucu 301'inci maddenin değiştirilmesiyle 
Türk tarihine, Türklük değerlerine ve Türk milletine hakaretin önünün açılmasının kimin işine yara
yacağını sormak istiyorum. Ermeni soykırım yalanının serbestçe seslendirilmesi ve bunun sonucu do
ğacak neticeler nasıl telafi edilecektir? 

Sayın milletvekilleri, uzun süredir ülkemizi millî devlet anlayışından uzaklaştırma ve Sevr şart
larına uydurulma çabalan sözde demokratikleşme ve özgürleşme olarak ustaca takdim edilmektedir. 
İşte bu yolda Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi ve benzeri maddeler bir kısım ihanet odak
larını rahatsız etmekte, hareket kabiliyetlerini daraltmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci mad
desi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının başlangıç kısmını ve ilk üç maddede ifade edilen ilkelerden 
ilham alan ve onları koruyan en önemli maddelerden biridir. Hedef sadece 301'inci madde değil, 
hedef Anayasa'mızın değiştirilemez maddeleridir. 

Sayın milletvekilleri, yüce Türk milletinin ve şerefli Türk tarihinin huzurunda bir onur ve 
haysiyet imtihanıyla karşı karşıyayız. Bugün burada vereceğimiz karar ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunların bozulması olmalıdır. 301'inci maddede ifade edilen varlıklar ortak bir duyguyu temsil 
niteliğindedir. Bu varlıklara hakaret milletçe müşterek olan duyguyu rencide etmektir. Millî değerlerin 
kendilerince hiçbir anlam taşımadığı sözde aydınlar ile yıkıcı mihrakların kara propagandası sonucu 
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neredeyse her kötülüğün odağı 301 'inci madde olarak gösterilmiştir. 301 'inci madde ideolojik, popülist 
ve güncel siyasi anlayışla değerlendirilebilecek bir madde değildir. Bu madde değiştirilirse -ki 
tamamen kaldırılmasını isteyen hıyanet ve gaflet içindeki kesimler de mevcuttur- bunun ardından 
Avrupa Birliği ve iş birlikçi kesimler, Türkiye Cumhuriyeti'ni düşmanlarına karşı korumasız bırakacak 
başka değişiklikleri de isteyeceklerdir. Avrupa Parlamentosunun raporlannda, insan haklan örgütlerinin 
raporlarında, Türk Ceza Kanunu'nda iptal edilmesi istenilen maddeler bir bir sıralanmaktadır. 

Şu bilinmelidir ki, Anayasa'da belirtilen ve değiştirilmesi talep edilemeyen devletin temel ilke
lerini korumak görevi, 301'inci madde de dâhil olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nundur. Eğer bu il
keler aleyhindeki eylemler cezasız kalırsa kimse anayasal düzenin ayakta kalacağını söyleyemez. Bu 
maddelerden biri iptal edilir veya değiştirilerek suç olma vasfı ortadan kaldınlırsa zaten kritik noktada 
olan ekonomik ve siyasi sömürgeleşme sürecinin tamamlanması da kolay olacaktır. Türk devletini 
kuran büyük Türk milletine, tarihî nefret ve kinle yapılan eylem ve söylemlerin cezai müeyyidesinin 
muğlak hâle gelmesi, hatta âdeta cezasız hâle getirilmesi ve yargının görevini yapmasının engellen
mesi, yargının her türlü iç ve dış müdahaleye de açık hâle gelmesi, getirilmesi demektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifi günlerdir Başbakanın "301 'i Avrupa Birliği gündeminden 
çıkaracağız." beyanatı ve Avrupa Birliği komiserlerinin Türkiye ziyaretlerinde "301'inci maddeyi 
ele almanız ve değiştirmeniz gerekir." talimatlarıyla bir milletvekilinin kanun teklifi olarak önümüze 
getirilmiştir. Yapılan işlemin yanlışlığı ve yetersizliği Hükümetçe de kabul ediliyor ki değişiklik Hü
kümetin bir kanun tasarısı değil, bir milletvekilinin kanun teklifi olarak getirilmiştir. Sayın Hükümet, 
yaptığınız işten şüpheniz mi var? Vicdanınız rahatsız mı? Yoksa, yüce Türk milletine gelecekte hesap 
vermekten mi korkuyorsunuz? 

Sayın Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın kahraman milletvekili, (AK Parti sıralarından alkış
lar) Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarının, Sütçü İmam'ın torunlarının Türklükle ilgili şikâyet
leri mi var? 301 'inci maddenin kaldırılmasını sizden çok mu istediler? 

Sayın Çiçek, "Bu Yasa'yı savunan bir ben kaldım." diyordunuz. Ne değişti? Sizi de mi ikna et
tiler? Siz de 301'inci maddeyi Türkiye'nin ayıbı olarak kabul mü ettiniz? 

Sayın İyimaya, biraz önce rahmetli Ayvaz Gökdemir'i andınız. Eğer Sayın Gökdemir'i, rah
metliyi birazcık tanıyorsam, ruhunu da çok rahatsız ettiniz. (MHP sıralarından alkışlar) Aynı za
manda şunu da biliyorum ki eğer biraz tanıyorsam, hakkını da size helal etmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda Türkiye'yi belirli yerlere çekmek isteyen kesimlerce "Türk
lük" kavramı tartışma konusu hâline getirilmiştir. Bu konuda da Sayın Başbakan başrol üstlenmiştir. 
Türklük, millî kimliğimizin adıdır. "Türklük" kavramı, Türkler ile tarih sahnesine çıkan ve Türk ka
vimleri ve devletleriyle devam eden bir çizgiyi ifade eder. Türklük, günümüzde hem Türkiye Cum
huriyeti hem de diğer Türk kökenli devletler ve topluluklar açısından bir millî kimlik belirtmektedir. 
Beş bin yıllık Türk tarihini görmezden gelemezsiniz. Türklerin Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu 
aracılığıyla Ön Asya'da bin yıldır devlet olarak yaşadıkları gerçeğini yok sayamazsınız. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesi, Türk Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesi ola
rak ilk günden beri "Türklük" kavramını şuurluca ve özellikle kullanmıştır. Türklük, Türk milletini 
içine alan çok geniş bir kavramdır. O günkü kurucu irade "Türklük" kavramını -biraz önce de söy
lediğim gibi- şuurlu ve özellikle kullanmıştır. Atatürk "Türklük" kavramını mütemadiyen kullan
mıştır. "Benim hayatta en büyük servetim, iftihanm Türklüğümdür." diyor Büyük Önder. Onuncu Yıl 
Nutku'ndan hatırlayınız: "Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı..." diye 
devam ediyor. "Ne mutlu Türküm diyene!" sözü ile de milletleştirmeyi başarmıştır Büyük Önderi
miz. "Türklük" kavramı, siyasi konjonktüre, siyasi eğilimlere, Türklüğe hakaret edenlerin toplum
sal gücüne, taraftarların lobi faaliyetlerine, AB, ABD ve Ermenilerin isteklerine göre değiştirilecek 
bir kavram değildir sayın milletvekilleri. (MHP sıralarından alkışlar) Değiştirmeye kalkanlar da bu 
vebalin altında kalırlar, bu vebalin altında kaldıkları gibi bir daha üstüne de çıkamazlar. 
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"Cumhuriyetin" ifadesinin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirilmesi de tam bir iş
güzarlıktır. Anayasa Mahkemesi, cumhuriyeti çok geniş manada anlıyor. Bu durumda devletin nite
likleri de "cumhuriyet" sözcüğünün içine alınarak korunuyor. 301'inci madde gerekçesinde açıkça 
cumhuriyetten Türkiye Cumhuriyeti devletinin anlaşılacağı belirtilmiştir. Değişikliğe gerek var mıdır? 

Cezanın üst sınırının üç yıldan iki yıla indirilmesi ise bu maddede belirtilen varlıkları aşağıla
yanların cezalarının para cezasına çarptırılmasına veya cezanın ertelenmesine imkân vermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum Sayın Bal. 
ŞENOL BAL (Devamla) - Yani paranız varsa bu sayılan varlıklara küfredin, aşağılayın, ser

bestsiniz. Üstelik yeni düzenlemede Adalet Bakanı soruşturma açmaya izin verirse... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bal, bir saniye. 
(AK Parti sıralarından "Yeter, yeter!" sesleri) 
ŞENOL BAL (Devamla) - Bence yetmez sayın milletvekilleri. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa'mızdaki kuvvetler ayrılığı prensibine göre yürütme, yasama ve 

yargı erki birbirinden bağımsız olmalıdır. Her erk kendi meselesini kendi içinde halletmelidir. Ada
let Bakanı, yürütmenin bir mensubudur ve siyasi bir makamdır. Yargı erki konusunu kendi meka
nizması içinde yürütmelidir. Kamu yararı ve ülke menfaatleri konusunda yargının bir başka makama 
göre daha az hassasiyet göstereceği varsayımına katılmamız mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, izahına çalıştığım gerekçelerle, yapılan tüm değişiklik tekliflerine karşı 
olduğumu ve ret oyu vereceğimi tekraren belirtir, hepinizi saygılarımla selamlarım. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.36 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.50 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

215 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Şimdi, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapacağız. Ancak sistemdeki teknik hata nede

niyle daha önceden söz kaydı yapan milletvekillerinin adları ekrandan silinmiştir. 
Şimdi, adlarını okuyacağım sayın milletvekillerinin tekrar sisteme giriş yapmalarını rica ediyo

rum. İsimlerini okuyorum: Sayın Korkmaz, Sayın Özdemir, Sayın Uslu, Sayın Işık, Sayın Varlı, Sayın 
Akkuş, Sayın Paksoy, Sayın Durmuş, Sayın Taner, Sayın Cengiz, Sayın Atılgan, Sayın Kaplan, Sayın 
Nalcı, Sayın Dibek, Sayın Kaptan. 

Sayın Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sormak isti

yorum: Partinizin Grup Başkan Vekili "Mensubiyetlere hakareti cezalandıran kanun maddeleri diğer 
ülkelerde de var ama onlarda uygulama farklı." dedi. Kanunu uygulayan, mahkemeler ve hâkimler 
olduğuna göre, bu sözlerle hâkimlerimizin bireysel özgürlük, fikir hürriyeti konusunda bir noksan
lıkları olduğu mu ima edilmek isteniyor? Şayet böyle değilse bu Mecliste kendisini savunamaz du
rumda olan yargıçlarınızı savunmak Adalet Bakanı olarak sizin göreviniz değil midir? Bu görevinizi 
sıcağı sıcağına hemen yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma soruyorum: Halkımızın gün

demi geçim sıkıntısı, yolsuzluğun, yoksulluğun, cehaletin, bölücülüğün ve terörün bitirilmesiyken 
halkımızın gündeminde olmayan 301'inci maddenin değiştirilmesine neden ihtiyaç duydunuz? 

Halkımızın bu maddenin değiştirilmesini istemediğini biliyor musunuz? 
Ve yine Türklüğe hakareti cezasız bırakacak hâle getiren bu kanun teklifini referanduma götür

meyi düşünüyor musunuz? 
Cumhuriyet başsavcılarının resen soruşturma açmasından neden rahatsız oluyorsunuz, yoksa 

yargı erkine güvenmiyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Uslu... 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sormak 

istiyorum: Sayın Bakanım, Adalet Komisyonunda yaptığınız konuşmada "Ben Oğuzların Kayı 
Boyu'ndan gelen bir Türk'üm. Benim Türklüğüme kimse hakaret edemez." dediniz. Bu yasa değişik
liğiyle buna dair cezayı ortadan kaldıracaksınız. Bu yasayla Avrupa Birliğini memnun edeceksiniz. 
Sayın Bakanım, Almanya'da yakılarak ve kundaklanarak öldürülen Türkleri bir kez daha düşünün. 
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Avrupa Parlamentosunda ve diğer ülkelerin parlamentolarında Türkleri "Ermeni soykırımcısıdır." 
diye karar alıp suçladıklarını bir kez daha düşünün. Bu hususlarda Avrupa Birliğinin bize bakış aç-
sını bir kez daha düşünün. Sayın Bakanım, bu yasa değişikliğinin Türk insanının millî değerlerini ren
cide edeceğini bile bile bu değişiklikte neden ısrar ediyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla Sayın Bakanımıza sormak istiyorum: Avrupa Birliği, adaylık sürecindeki hangi 

ülke ya da ülkelere bizdeki 301'inci maddeye benzer dayatmalarda bulunmuştur? 
2) Türklüğe ve cumhuriyete hakareti suç olmaktan çıkarmakla ülkemizin ve Türk milletinin 

mevcut hangi sorunlarının çözümü hedeflenmektedir? 
3) 60'ıncı Cumhuriyet Hükümetinin bir bakanı olarak 301 'inci madde değişikliği ile Türkiyeli-

lik kavramı içinde yer alan etnik gruplar arasında oluşabilecek hakarete varan söylemleri nasıl en
gellemeyi düşünmektesiniz? 

4) Yaklaşık iki aydır atama problemine çözüm arayan 114 genç hâkim adayının problemini de 
benzer şekilde bir milletvekilinin teklifiyle kısa sürede çözmeyi düşünmekte misiniz? 

Son sorum da... Bu 301'inci madde değişikliğini izleyen dönemde AB'ye karşı ülkemizi hangi 
tavizler beklemektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Varlı... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu yasanın ısrarla değişmesini isteyen bölücüler, Ermeni diasporası ve atalarımıza, Türklere haka

ret etmek isteyen gruplardır. Bunları destekleyen ve Hükümete baskı yapan da Avrupa Birliği ve ABD'dir. 
Siz bu yasayı değiştirerek hem atalarımıza hem de Türklere, cumhuriyete sövmek isteyenlerin 

önünü açmış olmuyor musunuz? 
Bunlar atalarımıza ve Türklüğe hakaret edince sizin hoşunuza mı gidecek? 
Avrupa Birliği isterse Sayın Bakan ismini değiştirmeyi düşünüyor mu? / 
BAŞKAN - Sayın Akkuş... 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, bu madde teklifiyle "Türklük" keli

mesi maddeden çıkartılarak "Türk milleti" ibaresi getirilmek isteniyor ve "Bu iki ibare aynı manaya 
gelir." deniliyor. 

Öte yandan, millet tarifi yapılırken de "Geçmişten beri bir arada yaşamış, aynı vatana sahip, 
aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği olan insanlar topluluğudur." denmektedir. Halbuki, Türklük, 
bugün Adriyatik kıyısından Çin Seddi'ne kadar olan coğrafyada yaşayanların hepsini kapsar. Yani, 
sınırlarımız ötesinde de ortak bir dili, tarihi ve kültürü olan Türkler yaşamaktadır. Bu unsurlardan bi
rine yapılmış olan hakaret diğerlerine de yapılmış sayılır. Dolayısıyla, Türklüğe hakaret hepimize 
yapılmış sayılacaktır. Böylesi hakaretlere nasıl rıza göstereceğinizi ve nasıl tahammül edeceğinizi be
lirtir misiniz? 

İkinci sorum: Orhan Pamuk'un herhangi bir kitabını sonuna kadar okuyabildiniz mi? 
Sözde Ermeni soykırımı hakkında ne düşüyorsunuz? AB ülkelerinin birçoğunun kabul ettiği 

gibi, "Ermeni soykırımı yok." diyenlere ceza verilmesine karşı mısınız? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Paksoy. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. " 
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Sayın Bakanım, bu zamana kadar 301 'inci maddenin birinci fıkrasından kaç kişi yargılanmış, kaç 
kişinin cezası onaylanmıştır? 

İkinci sorum: Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi sadece Türkiye ve Türk hukukuna özgü bir 
düzenleme midir? Buna benzer düzenlemeler Avrupa Birliği ülkelerinin ceza kanunlarında yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Durmuş... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, millî karakteri, toplum, terbiye yoluyla öğretir. Türklük denilince, katılımla geçen 

anatomik ve genetik özellikler değil, sosyolojik ve kültür değerleri benzer olan bir milleti kastedi
yoruz. Sizin Türklüğe karşı çıkışınızda; öğretiniz mi, Alman Kayzer'in II. Abdülhamit'e aşıladığı 
"İslam Birliği" fikri mi etkili, yoksa ayrımcı görüşleri destekleyenlerin talepleri mi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Taner... 
RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, görüşmekte olduğumuz 301'inci maddeyle ilgili 

ceza üst sının üç yıldan iki yıla indirilmekte. Bunun gerekçesi iki yıl cezanın tecil edilebilmesine, yani 
paraya çevrilebilmesine imkân tanımak mıdır? Parası olanın hakaret etmesine imkân sağlamayı mı 
amaçlamaktasınız? 

Bir diğer sorum: AKP adına söz alan konuşmacılar 301 'inci maddeyi savunurken Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesine açılan davalardan bahsetmekteler. Bugüne kadar son üç yılda kaç kişi 301 'inci 
maddeden hüküm giymiştir? Bunlardan kaç kişi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Cengiz... 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Bakanım, aracılığınızla, burada bu akşam 

arkadaşlarımızın dile getirdiği konularda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç bahsedilmeme-
sini de, Türklüğün hudutlannda bu fikir ve devlet adamının penceresinden, liderin penceresinden ba-
kılmamasmı da kınıyorum. Özellikle de Pamuklardan ve bilmem kimlerden bahsedenlere de buradan 
şunu sormak istiyorum aracılığınızla: Sayın Bekir Bozdağ "Türkler 1,5 milyon Ermeni'ye soykırım 
yapmıştır." diyen ünlü, çok ünlü yazarın fikirlerine de katılıyorlar mı, ondan da gurur duyuyor mu? 

BAŞKAN - Sayın Atılgan... 
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana soruyorum: Türk

lüğe hakareti önleyen 301'i değiştiren bu kanun tasarısıyla, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz 
ve en büyük servetimiz Türklüğümüze hakaret serbestleşiyor. Bu değişikliğin AB dayatması olduğu 
artık herkes tarafından malum. Acaba, Avrupa Birliği, yaptığınız bu değişiklikle iktifa edecek mi 
yoksa ara bir çözüm olarak mı düşünüyorlar? Gelecek yıl 301 'i komple kaldırmak için tekrar Genel 
Kurula bir kanun getirecek misiniz? Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Ayrıca, bu kanunun 
gündeme geliş zamanı dikkate alındığında, Avrupa Birliğine ve Sayın Barroso'ya verilmiş bir pro
mosyon değil midir? 

BAŞKAN - Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Bakan, makyajın yeterli olmadığını Avrupa Mahkemesi Yar

gıcımız Sayın Rıza Türmen de söyledi. Ancak şunu soracağım direkt: Bu yasayla, Türklüğü ve Türk 
milletini korumak iddiası var; gerçi, önemli bir değişiklik yok ama Kürtlere, Çerkezlere, Lazlara, 
Gürcülere, Arnavutlara yapılan hakaretin aynı şekilde cezalandırılmaması ayrımcılık değil midir? 
Niye o vatandaşlarımız da eşit haklardan yararlanmıyor? Niye, 216'ncı maddeye diğer vatandaşları
mızı koyuyoruz da, bu maddenin içinde Hükümet düşünmedi? Bu ayrımcılık vicdanlan sızlatmaya
cak mı? Bunu sormak istiyorum. 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Soru soran arkadaşlanmızın -çok hızlı sordu bazı arkadaşlarımız, hepsini tespit etme imkânı bu

lamadım ama tespit edebildiğim kadar- sorularına kısaca cevap vermeye gayret edeceğim. Zabıtlara 
geçtiği için, cevaplandıramayacağım soruları da mutlaka yazılı olarak cevaplandıracağımı hemen 
konuşmamın başında ifade etmek istiyorum. 

Sayın Korkmaz, Bekir Bey'in bir açıklamasından hareketle "Avrupa Birliğinde uygulama açı
sından bir sorun yaşanmıyor, bizde sorun yaşanıyor. Bu, yargıçlanmıza bir bühtan değil midir?" an
lamına gelen bir soru sordular. 

Yanlış anlamadım değil mi? 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Doğru. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Ben, Grup Başkan Vekili Arkadaşımı

zın, konuşmanın bütünü değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmenin 
uygulanmasıyla ilgili kararlar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını yargıçlarımızın 
verecekleri kararlarda göz önünde bulundurulması anlamında bir açıklama yaptığını tespit ettim. Bi
lindiği gibi Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır ve 90'h yıllarda da Avrupa 
İnsan Haklan Mahkemesinin yetkisini kabul etmiştir. Dolayısıyla, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin son 
fıkrasına göre de uluslararası anlaşmalar aynı zamanda iç hukuk normu mesabesindedir. O bakımdan, 
yargıçlarımızın, savcılanmızın uluslararası anlaşmalar ve bu anlaşmalara bağlı olarak verilen karar
ları da göz önünde bulundurarak karar vermeleri anlamında bir açıklama yaptığı kanaatindeyim. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Göz önünde bulundurmuyorlar mı Sayın Bakanım? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - O bakımdan, şu anda, biz Adalet Ba

kanlığı olarak, hâkim ve savcılarımızı zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde in
celeme gezilerine gönderiyoruz, programlar ihdas ediyoruz ve ayrıca, yine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlan ve sözleşme bağlamında Türkiye'de de hizmet içi eğitim çalışmalan yapıyoruz ki... 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Yani, bu konuda bir eksiklikleri var... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - . . .ve böylece altına imza koyduğumuz 

uluslararası anlaşmalara paralel Türkiye'de de mevzuatımız gelişsin ve kararlar da bu kararlara pa
ralel şekilde neticelensin diye Adalet Bakanlığının uzun süredir yapmakta olduğu bir çalışmadır. Bu, 
hâkimlerimizi eksik görmek değil, hâkimlerimizin, uluslararası temel hak ve özgürlük standartlarını 
kararlannda yakalamaları konusundaki hassasiyetimizdir. 
- r Söz alan birçok arkadaşımız "Siz bu değişiklikle Türklüğe hakareti serbest bırakıyorsunuz." dediler. 

Değerli arkadaşlanm, bu değişiklikle Türklüğe hakaretin serbest bırakılması söz konusu değil
dir. "Türk Milleti" ibaresi içerisinde zaten Türklük vardır ve ayrıca, bakın, "cumhuriyef'i çıkararak 
yerine "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" koyduk. (MHP sıralarından "O zaman niye değiştiriyorsu
nuz?" sesleri) 

"Cumhuriyeti de korumasız bırakıyorsunuz." diye eleştirilerde bulundunuz. "Cumhuriyet"i bu 
metin içerisinden tamamen çıkarsaydık bile cumhuriyet korumasız mı olurdu? Olur muydu böyle bir şey? 

FARUK BAL (Konya) - Olurdu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Olmazdı. 
Bakın, elimde bir Bakanlar Kurulu tasarısı var. Bakın, dikkatinizi çekiyorum, elimde bir Ba

kanlar Kurulu tasansı var. 57'nci Cumhuriyet Hükümeti döneminde Meclise sevk edilmiş. Şimdiki 
301 'inci, o zamanki 159'uncu maddede değişiklik öngörüyor bu Hükümet tasarısı. 
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KADİR URAL (Mersin) - Ne diyor orada? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - "Cumhuriyet" çıkmış "Türkiye Dev

leti" diyor. Oktay Bey biliyor, çünkü altında imzası var. Sayın Bahçeli'nin imzası var, o dönemin 
Sağlık Bakanı arkadaşımızın imzası var, burada bulunan arkadaşlarımın birçoğunun imzası var. 
"Cumhuriyet" çıkmış. 

Şimdi, ben size, "cumhuriyef'i çıkardınız, cumhuriyeti korumasız mı bıraktınız diyeceğim? 
Böyle bir şeyi asla düşünemem. "Türk Devleti" ibaresinin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kas
tettiğinizi ben biliyorum, siz de o niyetle bunu imzaladınız. Böyle bir şeyi söyleyemem. Sizin de 
bize, böyle bir değişiklik nedeniyle bühtanda bulunmanızı anlamakta zorluk çekiyorum. Ben sizinle 
ilgili asla böyle bir şey düşünmem. 159'uncu maddede "cumhuriyefi 57'nci Hükümet çıkardı, bu Hü
kümet ortaklarından biri de Milliyetçi Hareket Partisiydi, altında imzalan var, diye size böyle bir şey 
söyleyemem, asla böyle bir şey söyleyemem. İşte, tasarı burada, komisyondan da geçmiş. 

Arkadaşlar, lütfen birbirimizi anlayalım, birbirimize haksız suçlamalarda bulunmayalım. Bakın, 
ben size böyle bir şey yapamam, söyleyemem, aklımın köşesinden bile geçmez. "Cumhuriyet"i çı
kardığınız hâlde böyle bir şey diyemem çünkü zaten onun içerisinde var. Yani cumhuriyeti koruya
cak, Ceza Kanunu'nun sadece bir maddesi midir Allah aşkına? Türklüğü koruyacak sadece bir madde 
midir? Böyle bir şey olabilir mi? 

O nedenle, lütfen birbirimize saygılı olalım, biraz da birbirimize inanalım, güvenelim ve itimat 
edelim. Böyle, birbirimizi haksız yere suçlamayalım. 

Evet, biz iktidarız, siz muhalefetsiniz. Tabii ki muhalefet, iktidarın açığını bulmaya gayret ede
cek, çalışacak, siyasi avantaj sağlama peşinde koşacak, bunu anlayışla karşılanırı. Bu, muhalefet ol
manın bir gereğidir. Geçmişte biz de muhalefet olduk, ben de muhalefet partisi milletvekili olarak 
tabii ki iktidarı eleştirdim. Belki bu eleştiriyi yaparken bazen maksadı aşmış olabilirim. 

O bakımdan, bu konularla ilgili, özellikle böylesine bizim kendi öz değerlerimizle ilgili, birbi
rimizi itham ederken, lütfen, rencide edici söz ve ifadeleri kullanmaktan vazgeçelim. Geçmişte siz 
de böyle yapmışsınız ve bunu çok iyi niyetle yapmışsınız, aklınızın köşesinden de cumhuriyeti filan, 
efendim işte, korumasız bırakalım diye asla geçmemiştir. Ben buna inanıyorum. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakan, "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir." diyor Anayasa'da. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Ben size vereyim de okuyun. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabii bir soru daha var. Sayın Paksoy "Ne kadar dava açılmış 

301 'den?" diye sordu. Tabii biliyorsunuz, 301... 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren Ceza Kanunu yü
rürlüğe girdi, uygulanmaya başlandı. Daha önce bunun yerine, biliyorsunuz, 159'uncu madde vardı. 

Şimdi arkadaşımızın sorusuna cevap vereceğim. Gerçi, birkaç tane milletvekili arkadaşım, bana, 
Adalet Bakanı olarak yazılı soru önergeleri verdiler, bu cevapları onlara da göndermiştim, hatta bun
lar basında da geniş şekilde yer almıştı. 2003 yılında 429 dava, 2004'te 318 dava, 2005'te 221 dava, 
2006'da 328 dava, 2007'nin dokuz ayı içerisinde 182 dava açılmış. Peki, ne kadar mahkûmiyet ve 
beraat kararı verilmiş? 2003'te 252 mahkûmiyet, 2004'te 145 mahkûmiyet, 2005'te 133 mahkûmi
yet, 2006'da 135 mahkûmiyet, 2007'de -dokuz aylık veriler şu anda elimde- 83 mahkûmiyet. Tabii 
beraatlar da var ayrıca: 2003'te 155, 2004'te 317, 2005'te 249, 2006'da 263 ve 2007'de de 167 be
raat. Yani 2007'yi değerlendirecek olursak: 182 dava açılmış, 83 mahkûmiyet var, 167 de beraat var. 
En son veriler elimizde bu şekilde. 

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, kaçı kesinleşmiş, onanmış? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - "Yargıtay safhasından geçerek kesin

leşmiş kaç tane dava var?" sorusunun cevabını şu anda hemen verebilecek durumda değilim. 
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ŞENOL BAL (İzmir) - Görüşüldü o, görüşüldü o Anayasa Komisyonunda. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Nasıl? 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Biz söyleyelim size efendim. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Yok, onlar eksik. Siz Adalet Komis

yonunda Yargıtaydan gelen arkadaşımızın beyanına dayanarak söylüyorsunuz. Onlar eksik, biz in
celedik. Ama, ben, yazılı olarak, bu soruları bana yönelten arkadaşlarıma, Yargıtay safhasından 
geçerek kesinleşmiş olanların son durumlarını da kendilerine aktaracağım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bitti mi efendim, sürem doldu mu? 
BAŞKAN - Evet, vaktiniz doldu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Arkadaşlar, diğer arkadaşlarımızın so

rularına yazılı olarak cevap vereceğimi biraz önce ifade etmiştim. 
Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini... 
(MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Açık oylama istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklifin maddelerine geçilmesinin oylanmasının açık oylama 

şeklinde yapılmasına dair bir istem vardır. 
Şimdi istem sahibi sayın milletvekillerinin adlarını tespit edeceğim: Sayın Vural, Sayın Şafak, 

Sayın Bal, Sayın Korkmaz, Sayın Atılgan, Sayın Tanrıkulu, Sayın Durmuş, Sayın Özdemir, Sayın 
Torlak, Sayın Taner, Sayın Akçan, Sayın Yunusoğlu, Sayın Toskay, Sayın Uslu, Sayın Akçay, Sayın 
Çelik, Sayın Serdaroğlu, Sayın Sipahi, Sayın Tankut, Sayın Coşkun, Sayın Yalçın, Sayın Varlı, Sayın Ural. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. Oylama için üç dakika süre 

vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yar
dıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarım oylama için öngörülen üç dakikalık süre 
içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - 215 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin açık oylama sonucu: 
Kullanılan oy sayısı: 361 
Kabul : 275 
Ret : 85 
Çekimser : 1 (X) 

Böylece, teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 
MADDE 301-(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Mecli

sini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. 
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talepleri vardır. İlk söz, Cumhuriyet Halk Par

tisi Grubu adına Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe... 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Türk Ceza Yasası'nın 301'inci maddesinde değişiklik yapan 215 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin l'inci 
maddesi üzerinde söz almış buluyorum. Tümünüzü grubumuz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Avrupa Birliği normları çerçevesinde 1 Ha
ziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş, Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiğinde Avrupa Birliği tara
fından olumlu karşılanmış ve reform olarak kamuoyuna yansıtılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 
301'inci maddesi neyi içeriyor ve neyi cezalandırıyor? Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve 
organlarını aşağılamayı cezalandırmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi iki yılı aşkın 
süredir uygulanmaktadır. Uygulamadan doğan ciddi eksiklikler ortaya çıkmamıştır. Gerçi Yasa'nın 
uygulanmasında makul bir süre, en az beş yıl geçmeli, Yargıtay içtihat oluşturmalı ve sonucuna göre 
bir ihtiyaç çıkarsa maddenin yeniden değerlendirilmesi daha sağlıklı olur. 

Bu sürecin geçmemesi ve Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki dosya sayısı nedenini dikkate aldığı
mızda, böyle bir değişikliğin ihtiyaçtan kaynaklandığını bahsetmemiz olanaksızdır. Örneğin, Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin verilerine baktığımızda, 2006 yılında 43 dosya gelmiş ancak bunlardan 2 
tanesini Yargıtay onaylamış. Her ne kadar Yargıtayda veya bu konuda açılan dava sayısının yoğun
luğundan bahsedilmekte ise de burada dikkat edilmesi gereken konu şu: 301'inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan Türklük, cumhuriyet ve devletin kurumları aleyhine yapılan suçlardaki dava sa
yısı çok ciddi oranda azdır ama 301 'in ikinci bendindeki dava sayısında bir yoğunluk var. Fakat asıl 
olan, birinci bendinde yer alandır. 

Şimdi, Yargıtayın 9. Ceza Dairesine 2006 yılında 43 dosya gelmiş, bunlardan 34 tanesini boz
mayla geri iade etmiş ancak sadece 2 sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmiş. 2007 yılında Yar
gıtayın 9. Ceza Dairesine 95 dosya geliyor. Bunlardan da gene sadece 2 dosyayı onaylıyor. Yani 
bugün üzerinde bağırıp çağırdığımız maddenin üzerinde 4 tane onama kararı ile 1 mahkûmiyet var, 
bunun dışında başka bir şey yok. Ama gördüğümüz kadarıyla, çok fazla dava açılıyormuş gibi, pek 
çok insanın mahkeme kapılarında sürünüyormuş gibi burada anlatılmasını da anlayamadım. Hele 
hele Değerli Grup Başkan Vekilinin fikir özgürlükleriyle ilgili olarak mahkeme önünde bulunan iz
leyicilerin sanığa yumurta attıklarını burada dile getirmesi, siyasi iktidarın güvenlik konusundaki ac
zini gösterir. Onun 301'inci maddeyle ne alakası var ki... Siz, sanığı korumak, kollamak 
yükümlülüğündesiniz. Adliyenin önünde öyle ciddi bir kalabalık oluyorsa, o, yeterli bir güvenliği 
korumadığınızın belirtisidir. Yani buna bir gerekçe bulamıyorsunuz. 
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Ben şunu söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlar, sizleri bugün dikkatli ve ibretle izliyorum bu 
kürsüden. "Niçin?" derseniz, saygıdeğer arkadaşlar, 2005 yılında bu Ceza Kanunu'nu bir reform diye 
Meclise getiren siz değil miydiniz? Bu reformla demokratik açılımların yapıldığını belirten siz değil 
miydiniz? Ne değişti iki buçuk yılda? 

Biraz önce Değerli Grup Başkan Vekili yakınıyor. Hâlbuki Türk Ceza Yasası'nın 301'inci mad
desinin yapılması için ciddi çalışmalarda bulunan Sayın Başkan Vekilinizdi. Yani size nasıl güvene
ceğiz? İki yıl önce söyledikleriniz mi doğru, yoksa bugün koyduğunuz gerekçeler mi doğru? İki yıl 
ilerisini göremeyen büyük bir grup musunuz? Bu yasa teklifinin bugün burada, bu gece vakti görü
şülmesinin sebebi, ne sizin ileriyi görmekteki yeteneksizliğiniz ne sizin beceriksizliğiniz, fakat size 
dışarıdan güdümlendirilen, size dışarıdan baskıyla getirilen bir uygulamanın sonucudur. Önce bunu 
kabul etmek zorundasınız ve kabul etmeliyiz de. Yani açıkçası, dün mü doğru söylüyorsunuz, bugün 
mü doğru söylüyorsunuz, bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir parlamenter olarak, bir hukukçu olarak 
zorlanıyorum. 

Sayın Bakan, 301 'le ilgili uygulamalar üzerinde, daha bütçe konuşmaları yapılırken, 2007 Ka
sımında Bütçe Komisyonunda, 301 'le ilgili yapılacak olan değişikliklerin Avrupa Birliğine girişi 
falan sağlayamayacağını, dolayısıyla 301'de bir değişikliğin yapılmasının yanlış olduğunu söylü
yordu. Sayın Bakan altı ay önce söylediği sözlerden bugün niçin buraya geldi? Bunu anlayabilecek 
miyiz? Bunu kavrayabilecek misiniz? Ya yarın da Sayın Bakan başka bir konuda "böyle bir deği
şikliği tekrar yapalım" derse... 

Değerli arkadaşlar, bir reform diye getirdiğiniz Türk Ceza Yasası'nda, 2005 yılından sonra, bu 
değişikliğin bir anlamı var mı? Evet, bu değişikliğin bir anlamı var. Bu değişikliğin bir anlamı: Bun
dan önceki, Sayın Cemil Çiçek bu Kanun'un değiştirilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Şimdiki 
Sayın Adalet Bakanımız yanlış olduğunu belirtiyor. Ama Sayın Başbakan İsveç'e gidiyor, bir enstitüde 
"301 'le ilgili yasal değişiklik Adalet Bakanlığında. Yazışmaları yapılıyor, kanun maddesi hazırlanıyor." 
diyor. Bunun anlamı nedir? Bu, tasarı hâlinde Meclise gelecek demektir. O sırada bir bakıyorsunuz 
tasarı hâline gelmiyor. Saygın bir milletvekilimiz kanun teklifini imzalayarak bunu bir ihtiyaç 
olarak ileri sürüyor. Bu bir taşandır, Sayın Bakan Komisyonda ciddi bir şekilde Hükümetin katkısının 
olduğunu belirtmiştir. Ama, kötü hazırlanan bir kanun tasarısıdır. Bir bakın bakayım, Komisyona 
gelen kanun teklifiyle aşağıya inen kanun teklifine. Kovuşturmadan soruşturmaya dönüştürüyorsunuz. 
Cumhurbaşkanına izin yetkisinden Adalet Bakanına dönüyorsunuz, eski sisteme dönüyorsunuz. 

2005 yılında Ceza Kanunu'yla ilgili çalışmalar yapılırken, o dönemki Adalet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek, yürütmenin yargıdan elini çekmesi gerektiğini, yürütmenin yargıya müdahale etmemesi gerektiğini, 
bu nedenle bu tür davalarda izin konusunun kaldırılması gerektiğini ısrarla savundu. Bir Sayın 
Çiçek'in o dönem ısrarla savunduğu konulardan bugün niye izin sistemine dönüyoruz, bunun gerekçesi 
nedir? Efendim çok mu dava açılıyor? Yok, çok da dava açılmıyor, 4 mahkûmiyet olduğunu söyledim. 

301 'in birinci bendiyle ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını be
lirtiyor. Türk toplumu böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ama Avrupa Birliğinden 
gelen zatı muhteremler, komiserler, incelemeye gelenler "Hayır, bunu yapacaksınız." diyor. Ya yarın, 
dört gün sonra, iki yıl sonra, bir yıl sonra "Efendim, bunu da beğenmedik, şunu da yapın." derse ne 
olacak? Yani, siz çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Bu kanunun değişikliğinin gerekçesini 
kimseye anlatamazsınız. 

Açıkçası, Sayın Başkan Vekilinin burada yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmıyordu. Ya 301'inci 
maddeyle ilgili o Komisyonda yaptıkları, o dönemde yaptığı çalışmalar yanlıştı veya şimdiki yanlış. 
Bir insan bir yılda, iki yılda -bir parlamenter- düşüncesini bu kadar değiştiremez. 
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Sizlerden rica ediyorum: 2005 yılında Parlamentodaki Türk Ceza Kanunu üzerindeki konuş
maları dikkatle inceleyin. Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli, saygın milletvekilleri o gün ne ko
nuşuyordu, bugün ne konuşuyor? Bununla bir yere varamazsınız arkadaşlar. Doğru tektir, o doğrunun 
üzerinde durabilmektir. 

Bunun çıkışının, gelişinin sebebi şudur: 14 Marttaki laiklik karşıtı eylemlerin sonucunda aley
hinizde Anayasa Mahkemesinde dava açılmasından sonra, iki yıldır buzdolabına koyduğunuz Avrupa 
Birliği sürecini yeniden gündeme getirerek oradan destek almaya yönelik bir hareket. Siz bir verir
siniz, onlar sizden birkaç şey ister. 

Doğrudur, Sayın Başbakanın İsveç'teki konuşmaları olsun, Sayın Dışişleri Bakanının buradaki 
yaptığı konuşmalar olsun, bu tür bir isteğin Avrupa Birliğinden geldiğini ve onun hemen akabinde 
Avrupa Birliğinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden birilerinin Türk yargısını rencide edici, bizdeki 
kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıcı, o, Türkiye'nin egemenlik haklarını da rencide edici açıklama
lara Sayın Adalet Bakanından bir yanıt görmedik. Sayın Bakan "Bizde kuvvetler ayrılığı vardır. Bizde 
yargı bağımsızdır." diye onları yanıtlamadı. Ne yaptı? Sustu. Bu, tarihe geçecek bir olaydır. 

Türk milletinin yargısına kimse karışamaz. Biz kimseden emir ve talimat almayız. Hiçbir şey 
yoksa, asıl karşı çıkmamızın gerekçesi budur. Zaten, son fıkrada açıkça bir hüküm var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Son fıkrada "Eleştiri mahiyetinde yapılan açıklamalar suç oluşturmuyor." diyor. Açılan dava 

sayısı çok az. Bu sizi kamuoyunda mahkûm eder. 
Sizden dileğim, 2005'te verdiğiniz o karar yanlışsa, çıkın "Biz 2005'te yanlış yapmışız. Türk 

Ceza Kanunu'nu yanlış çıkarmışız." deyin. Bunu rahatça söyleyin. Kusuru kabul etmek erdemlilik
tir. Onu yaparsanız yücelirsiniz, ama işin görüntüsü o değil, biraz önce söylediğim açıklamalardır. 

Sevgili arkadaşlar, sizden dileğim, Türk demokrasisine, Türk yargıçlarına güvenmektir. Başka
larından umut beslemenize gerek yoktur. Biraz önce Değerli Grup Başkan Vekilimiz "Yargıçlara gü
venmiyor musunuz?" dedi. Biz yargıçlara güveniyoruz, ama güvenmeyen sizlersiniz. Kaldırın 
dokunulmazlığınızı dediğimizde, daha 22'nci Dönemde, "Biz yargıçlara güvenmiyoruz." diyen biz 
değil, sizsiniz. Yani dün dediğinizi bugün başka türlü konuşuyorsunuz. Bu, dağınıklığın getirdiği bir olaydır. 

Ben, bu duygularla, bu Türk Ceza Yasası'nın 301 'inci maddesinin 1 'inci maddesinde yapılacak 
değişikliğin yasal bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığını düşünüyorum ve olumsuz oy vereceğimi belir
terek tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğluk. 
Buyurun Sayın Tuğluk. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
DTP GRUBU ADINA AYSEL TUĞLUK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi hakkında değişiklik öngören kanun teklifinin 1 'inci mad
desi hakkında DTP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yüzlerce aydını, akademisyeni, yazar ve gazeteciyi, muhalif politikacıyı, yani düşünen, düşün
düğünü açıklayan, bunu eleştiri sınırları içinde yapan farklı ve aykırı yurttaşını sanık sandalyesine 
oturtan, sürgün ettiren, öldürten 301 'inci maddeyi, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki en büyük 
engellerden biri olarak değerlendirmekteyiz. 

Sadece bu kadar mı? Elbette ki hayır. Demokratikleşme ve çağdaşlaşma hedefinde ciddi, maddi ve 
psikolojik engeldir aynı zamanda. Farklı olana, farklı fikri ve kimliği olana, var oluşunu farklı değerlerle 
tanımlayana karşı susturmadan yok etmeye kadar uzanan resmî ideolojinin tehditkâr dayatmasıdır. 
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Dolayısıyla 301'inci maddeyi tartışırken sadece hukuku değil, demokrasiyi ve demokratik si
yaseti de tartışmalıyız. Sadece 301 ile ilgili bir düzenlemeyi değil, onu var eden zihniyeti, onu çev
releyen siyaset kültürünü de tartışmamız gerekiyor. Kutsal devlet, kutsal ırk ideolojisini Türk Tarih 
ve Dil Kurumu ile birlikte topluma hâkim kılmaya çalışan resmî ideolojiyi de konuşmamız gereki
yor. Çünkü 301 'inci madde muhalif düşünceye karşı resmî ideolojinin travmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülke içinde ve dışında yaşanan tüm gelişmeler, yaşadığımız kriz ve kaos 
hâli, toplumsal kutuplaşmalar ve yer yer görülen çatışmaların ortaya çıkardığı sonuç, Türkiye'nin 
geçmişteki hukuk ve siyaset geleneğiyle yüzleşmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 20'nci yüz
yıla ait değerlerle, faşist sistemlerin hukuk yasalarıyla, hastalık derecesindeki milliyetçi ve ırkçı ideo
lojilerle günümüz dünyasında yer almak da yol almak da mümkün değildir. 

301 'in temsil zihniyeti Türkiye'nin resmî ideolojisidir. Böyle bir ideoloji var olduğu sürece -adı 
ya 301 olacaktır ya da başka bir şey ama- mutlaka böyle bir madde olacaktır çünkü Türkiye'de resmî 
ideoloji bir şekilde savunulmak durumundadır. Resmî ideoloji demokratik ve çoğulcu toplum yapısı 
içinde irrasyonel bir duruştur. Bundan dolayı, adı ne olursa olsun Türkiye'de hep 301 gibi maddeler 
olacaktır. Az buçuk tarih bilgisi olanlar, cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye'yle ve Türklükle 
ilgisi olmayanların Türkçülük ideolojisi geliştirmeye ve hâkim kılmaya çalıştıklarını bilirler. Bu, 
yapay ve geliştirilmiş bir Türkçülüktür. Hatta Mustafa Kemal bile böyle bir dayatmayla karşı karşıya 
bırakılmıştır. Bu anlayışın gerçek yurtseverlikle, Türklük değerleriyle hiçbir alakası olmadığı kesin
dir. Hatta bugün yaşadığımız felaketlerin öncelikli sebebi de budur. Kürt sorunu da bu yapay Türk
çülük sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunu geliştirenler ve yayanlar Türklük sevdasıyla değil, tamamen 
demokratik çıkarlarla bağlantılı olarak, tamamen politik çıkarlarla bağlantılı olarak topluma empoze 
etmeye çalışmışlardır. Bu, Mevlânâ'nın, Yunus Emre'nin Türkçülüğü değildir, aksine, etnik kimlik 
üzerinden ırkçılık yapılmaktadır. Bu anlayışı artık terk etmek gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, ifade özgürlüğü herkesin düşündüğünü söyleyebilme, görüşlerini açık
layabilme, anlatabilme ve yayma hakkına sahip olmasıdır. Düşünmek, ifade etmek kişinin varoluşu
nun asli boyutudur. Bu nedenle, ifade özgürlüğünün ancak istisnai hâllerde sınırlanması gerekir. İfade 
özgürlüğünün bir hak olarak kullanılabilmesi açık ifade olanaklarının varlığına bağlıdır. Açık ifade 
olanakları, kişinin eleştiri hakkını pozitif ya da negatif yönde kullanma olanaklarına da sahip olması 
demektir. Demokrasimizin ve hukuk sistemimizin buna elvermediğini hepimiz biliyoruz. "Düşünce 
suçlusu" tanımlaması Türkiye'ye özgü bir komedidir, ama, trajiktir. 

Düşünce özgürlüğünü sadece 301 'inci madde etrafında tartışamayız. 299'u, 300'ü, 305'i, 318'i, 
216'ncı maddeyi ve birçok yasakçı maddeyi kaldırmadan 301 'in sadece şekilde tartışılmasını içi boş 
buluyoruz. Bu nedenle, bugün yapılacak Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesindeki değişikliğin 
demokrasimiz ve özgürlükler açısından bir anlam ifade etmediğini belirtmek istiyoruz. Zaten mad
dede yapılmak istenen değişiklik suçun maddi niteliğini değiştirmemektedir. Değişen sadece bu 
maddi durumun nasıl yargılanacağına ilişkin yöntemdir. 

Maddenin değişikliği için verilen yasa teklifinin gerekçesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
si'nin 19, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine atıfta bulunuluyor. Maddenin 
yeni içeriği bu gerekçeyle çelişmektedir. 

Keza, maddede yer alan "Türklük" ifadesinin "Türk milleti", "cumhuriyet" ifadesinin de "Tür
kiye Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. Kelimeler üzerinde yapılan değişiklikle
rin ifade özgürlüğünün alanını genişletecek yönde bir nitelik değişikliği olmadığını, iddianame 
düzenleyen savcıların iddianamelerinden ve Yargıtay Ceza Kurulunun kararlarından ve içtihatların
dan anlamak zor değildir. 
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Maddenin mevcut hâlinde yer alan "Türklük" ifadesi, bugüne kadar Yargıtay Ceza Kurulu tara
fından zaten "Türk milleti" olarak değerlendirilmiş ve cezalar da bu anlayışa dayanılarak verilmiş
tir. Yani, özünde bir hukuk takiyeciliği yapılmaktadır, uygulamaya dönük, bir şekilde, madde revize 
edilmektedir. 

Ne yazık ki, demokrasi ve özgürlükler konusunda bir kez daha samimiyetsiz bir yaklaşımla karşı 
karşıyayız. Uygulamada yaşanan karmaşa apayrı bir sorundur. Yargıçlarımız, ne yazık ki, bu mad
denin muammasına dayanarak farklı hatta keyfi yorumlar da geliştirmektedirler. Örneğin, avukat ve 
insan hakları savunucusu Eren Keskin'e altı yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle orduya hakaret
ten hukuka aykırı biçimde iki dava açıldı. Üstelik iki davanın görüldüğü adresler de aynıydı. Kartal 
3 ve 5. Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen bu iki davadan çıkan kararlar da uygulamadaki gara
beti ortaya koydu. 5. Asliye Ceza Mahkemesi aynı olaya ilişkin beraat karan verirken, 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi on ay hapis cezası verdi. Yoruma gerek bırakmayacak bu örnek vesilesiyle belirtmek 
gerekiyor ki, ulusal yargı makamları ifade özgürlüğünün sınırlanmasıyla ilgili takdir yetkilerini kul
lanırken uyumsuz, rahatsız edici, şok edici düşüncelerin de ifade özgürlüğü kapsamında korunması 
gerektiğini dikkate almak durumundadırlar. Zira, demokratik toplumda farklı düşüncelerin varlığı 
çoğulculuğun oluşması bakımından zorunlu ve vazgeçilmezdir. Hakeza, kişilerin ortak yapılara yö
nelik olarak eleştiri haklarını mümkün olduğunca geniş tutmak demokratik bir siyasal ve toplumsal 
işleyiş için zorunludur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; neredeyse seksen yıldır bu maddeyle uğraşmaktayız. Bu
güne kadar 8 kez revize edilen bu madde uygulamada farklı bir sonuç yaratmamıştır. 141'inci, 142'nci 
maddelerle uğraştık. Onlar gitti, Terörle Mücadele Yasası'nın 5'inci, 7'nci ve 8'inci maddeleri geldi. 
Derken 312'nci madde. Şimdi de 301 ile uğraşıyoruz. Tüm bu süreçlerin sadece hukukla ilgili 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu, demokrasi meselesi, demokratik siyaset ve insan haklan meselesidir. 

301'inci maddenin ifade özgürlüğüne doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanıyoruz. İfade öz
gürlüğü, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi ve Avrupa İnsan 
Hak ve Temel Özgürlüklerinin Korunması Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesiyle koruma altına alın
mıştır. Türkiye bu iki sözleşmeye de taraftır ve bu nedenle de bu özgürlüğün kullanılması ve korun
ması yönünde yasal yükümlülüğe sahiptir. Tüm bunlardan önce ise kendi insanına, kendi aydınına, 
kendi toplumuna karşı sorumluluğu vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Tuğluk, buyurun. 
AYSEL TUĞLUK (Devamla) - Sevgili Hrant Dink'i öldürten bu maddeyi kaldırarak farklı kim

liğe ve düşünceye sahip insanlarımızın bir arada yaşamasını sağlamak sorumluluğundayız. Bu, 
Hrant'a ve demokrasi uğruna bedel ödemiş tüm insanlara olan borcumuzdur. 

Bu nedenle Türkiye demokrasisi, toplumsal barış ve özgürlükler adına 301'inci maddenin ta
mamen kaldırılmasını istiyor. Maddeye bu haliyle ret oyu vereceğimizi belirtiyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tuğluk. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırşehir Milletvekili Sayın Metin Çobanoğlu. 
Buyurun Sayın Çobanoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA METİN ÇOBANOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapan teklifin 1 'inci mad
desiyle ilgili, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 301 tartışmaları ülkemizde bir süredir devam edegelmektedir. "301 ne?" 
dediğimizde, yeni kabul ettiğimiz yani 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nun 
301'inci maddesidir. Yürürlüğe girmesiyle bu kadar kısa bir süre geçen bir kanun maddesi üzerinde 
tekrar tartışmalar başlamış ve bu Kanun maddesinin değiştirilmesi teklifi bugün Genel Kurulumuza 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun hazırlanırken biliyoruz ki bu hazırlık aşamasında, Avrupa Bir
liğine, yapılan hazırlıklarla ilgili görüş sorulmuş ve 301'inci madde de dâhil olmak üzere Avrupa 
Birliğinden herhangi bir itiraz gelmemiştir. Ama, asla tasvip etmediğimiz hunhar bir cinayete kurban 
giden Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen akabinde "katil 301" diye, Türkiye'deki haykırışları hep 
beraber dinledik. Bu süre içerisinde, geçtiğimiz günlerde bayrağımızı yakan Ermenistan'daki göste
riciler, o günlerde "katil 301" diye, Ermenistan'da da yürüyüşler yaptılar. Bu mealdeki yürüyüşlerde, 
mitinglerde, Yunanistan'da, Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika'ya kadar, "katil 301" nidalarını 
hep beraber dinledik. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, ülkemiz açısından vahim bir süreçten geçiyoruz. Bugüne 
kadar sekiz değişiklik yapılmış -159'dan itibaren- ama hiçbir zaman bu değişiklik kadar, dışarının bas
kısıyla, üzerimize kurulan baskılarla bu değişiklikler gündeme gelmemiş. 

Değerli milletvekilleri, her 301 tartışmasıyla ilgili, ben, acaba bu 301 'den kim ne istiyor, bu de
ğişiklikleri kim istiyor diye hep düşünmüşümdür. Bu düşüncem içerisinde 301'inci maddeyi de de
falarca okumuşumdur. Bakın, hep birlikte, bu kısa, anlaşılır, yoruma gerek olmayan maddeyi bir kere 
daha hep beraber dinleyelim. Bu madde diyor ki: "Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini aleni bir şekilde aşağılayanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." Yine, 
devam ediyor: "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, emniyet güçlerini ve 
silahlı kuvvetlerini aleni bir şekilde aşağılayanlar altı aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla ceza
landırılır. Bu suç yurt dışında bir Türk vatandaşı tarafından işlenirse cezası üçte 1 oranında artırılır." 
ve son fıkra: "Eleştiri amacıyla düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez." 

Değerli milletvekilleri, şu okuduğum madde metniyle ilgili olarak acaba sizlerin bir sıkıntısı var 
mı? Bana göre bu madde metnini okuyup da bu ülkenin bir vatandaşı olarak bundan sıkıntı duyma
nın mantığını anlamış değilim değerli milletvekilleri. Ne olacak yani, şimdi, biz, kendi elimizle, 
kendi gazi Meclisimizdeki milletvekillerinin oylarıyla, ama Avrupa Birliğinin, küresel güçlerin ve on
ların Türkiye'deki yerli iş birlikçilerinin baskılarıyla bunu değiştireceğiz. 

Dün de 159'u tenkit ediyorlardı, onun değişmesi gerektiğini söylüyorlardı; yapılan değişikliğe 
baktılar, onay verdiler. Peki arkasından ne oldu? Arkasından birtakım yazarlar 301 'le ilgili mahkeme 
önüne çıkarılınca koro hâlinde başladılar, dediler ki: "Bu metinden de biz tatmin olmadık, 301'in 
tekrar değiştirilmesi lazım." 

Değerli milletvekilleri, bu anlayış yanlış, bu bakış açısı sakat. Bakın, yine Hrant Dink'in mah
kemesinde Avrupa Birliği Komiserinin bize bir müstemleke ülkesiymiş gibi bakarak "Getirin artık 
bu 301'i." demesi hâlâ kulaklarımızda. Barroso'yu bu kürsüde hep beraber dinledik. Ne dedi? "Va
kıflar Kanunu için sizlere teşekkür ediyorum." Vakıflar Kanunu'nun görüşmelerinde de aynı itiraz
larımızı sürdürdük. Ayrıca "301 değişikliğiyle ilgili hazırlıklarınızı da memnuniyetle karşılıyorum." 
dedi. Sizleri bilemiyorum ama ben bunları dinlerken sanki müstemleke bir ülkenin vatandaşıymış 
gibi hissettim kendimi. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten bu hiç hoş olmayan bir durum. Bakın, bunları bizden isteyen 
Avrupalılann hepsinin ceza yasalannda bunlar var; İtalya'da da var, Fransa'da da var, Almanya'da 
da var, İsviçre'de de var, İsveç'te de var. Ama onların hükümleri, cezaları bize göre daha fazla. Fakat 
her konuda olduğu gibi bu konuda da Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü, ön yargılı, çifte stan
dartlı tutumunu sürdürmektedir. Hiçbir ülkeden istemediklerini bizden istemektedirler. 
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Değerli milletvekilleri, bu bizi rencide etmektedir, bu kötü gidişe bir "dur" diyebilmek duru
mundayız. Müktesebat açısından Avrupa Birliğinin bunu bizden isteme hakkı yoktur. Sebebine ge
lince: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında aynı maddeleri içeren veya bunun muadili hükümler 
yer almaktadır. Daha ağır cezalan istemektedirler. Yani bunun anlamı şudur: Bize diyorlar ki: Biz Av
rupa Birliği ülkeleri olarak kendi kutsallarımızı aşağılatmayız, hakaret ettirmeyiz, edenlere gereken 
cezayı veririz ama siz kendi kutsallarınıza hakaret edilmesine göz yumacaksınız. Bunun anlamı budur 
değerli arkadaşlarım. 

Bakın, biz, bu 301 muadili 159'u 1926 yılında İtalyan Ceza Yasası'ndan almışız. Mehaz kanu
numuz İtalyan Ceza Yasası'dır. Bakın, İtalyan Ceza Yasası'nda biz aldığımızda "İtalyan milleti" diye 
bir kavram yok. Ama 1926'da Atatürk'ün de bulunduğu Meclis "Türklük" kavramını Ceza Yasamı
zın içerisine koymuş. Tam seksen iki yıl "Türklük" kavramı, sekiz ayrı değişiklik olmasına rağmen 
hiçbir değişiklikte değiştirilmemiş, "Türklük" kavramı muhafaza edilmiş. Şimdi, biz, bugün burada, 
getirilen bu teklifle "Türklük" yerine "Türk Milleti" "cumhuriyet" yerine "Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti" kavramlarını koyuyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
METİN ÇOBANOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, 1 'inci fıkradaki üç yıllık ceza üst sınırını iki yıla çekiyoruz. Dolayısıyla, iki yıl da tecil 

kapsamı içerisinde olduğundan bu suç işlenemez, cezalandırılamaz bir hâle gelmektedir değerli mil
letvekilleri. 

Yine, bu suçla ilgili soruşturma iznini Adalet Bakanının iznine tabi kılıyoruz. Peki, soruyorum: 
159'un son hâlinde de Adalet Bakanının izni isteniyordu... 

Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanı 301 'inci madde hazırlanırken böyle bir iznin kal
dırılması gerektiğini ifade ederek kaldırılmasını sağlamıştır. Peki, şimdi ne değişti de tekrar bu izni 
koyuyoruz? 

İktidar partisinin grup başkan vekili burada dedi ki: "Bu iznin sebebi, eğer bu soruşturmanın 
açılması Türk milleti ve devletine zarar verecekse bunu engellemektir." Ben de şunu anlıyorum: 
Acaba, meşhur bir yazar bu suçu işlerse Adalet Bakanımız müsaade etmeyecek fakat gariban bir va
tandaş işlerse bunun zararı fazla olmayacak, buna müsaade mi edelim demek istiyorlar? 

Değerli arkadaşlarım, 301'in değiştirilmesine sonuna kadar karşıyız. Grup olarak 70 milletve
kiliyle ret oyu vereceğimizi beyan ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak. [AK 

Parti sıralarından alkışlar, MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!)] 
Sayın milletvekilleri... 
Sayın Kaynak şahsı adına da söz istemiş olduğu için kendisine on beş dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; teklifimizin 1 'inci maddesi üzerinde 

grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
301'inci maddeye ilişkin değişiklik teklifimizde özetle, maddenin kenar başlığında yer alan 

"Türklük" ibaresinin "Türk Milleti", "Cumhuriyet" ibaresinin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak 
değiştirilmesini, cezanın üst sınırının üç yıl yerine iki yıl olarak uygulanmasını, üçüncü fıkranın yü
rürlükten kaldırılmasını ve yargılanma için izin müessesesinin getirilmesini teklif etmekteyiz. 
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Değerli milletvekilleri, ilk yapıldığı günden beri, o zaman var olan ihtiyaçlara göre sekiz kez de
ğişen Ceza Kanunu'nun bu maddesinin bir kez daha değiştirilmesini teklif ederken, 301'inci mad
dedeki suç tanımının ceza hukukunun güvence fonksiyonlarından biri ve evrensel bir ilkesi olan 
belirlilik ilkesine uygun olarak yeniden yapılması, belirli fiillerin yurt dışında bir vatandaşımız tara
fından işlenmesi hâline özgü olarak cezalandırma bakımından vatandaşlarımız arasında oluşturulan 
ayrımı ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, yasalar ihtiyaçlara göre gelişir, ihtiyaçlara göre değişir. Bakınız, Mecli
simizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, daha cumhuriyetimiz kurulmadan önce, 1 Mart 
1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönem Üçüncü Yasama Yılının açılış nut
kunda bu hususta bize nasıl bir ölçü veriyor: "Efendiler, çağdaş gelişme, ulusların uygar ihtiyaçların
daki genişleme, çoğalma ve çeşitlenme bu uygar ihtiyaçlar ile orantılı olarak uygar hakların gelişmesini 
gerektirir. Bizim milletimizin ve hükümetimizin adalet düşüncesi ve anlayışı bu konuda hiçbir uygar ulu
sunkinden aşağı değildir. Belki tarih bu noktada yüksek olduğumuza tanıklık eder. Bu nedenle, hukuki 
mevzuatımızın bütün uygar devletlerin kanuni mevzuatından eksik olması düşünülemez." Evet, 
dikkatinizi çekiyorum, tarih 1 Mart 1922'dir ve henüz Kurtuluş Savaşı'mız devam etmektedir. 

Yine Büyük Atatürk 1 Kasım 1925 tarihli Meclis Açılış Nutku'nda da yeni kanunlaştırma faa
liyetleri olarak şöyle diyor: "Genel hayatımızı yeni baştan düzenleyecek olan bu önemli kanunların, 
çağdaş uygarlığın kanunları grubundan olması doğaldır. Ulusumuzun içinde bulunduğu uygar top
luluğun ekonomik ve uygar gereksinmeleri o kadar yakındır ki, buna karşılık kanunlarda da aynı şe
kilde yakınlaşma gerekli bulunmaktadır. Çağımızın gereksinmelerine uygun kanun yapmak ve onu 
iyi uygulamak, ilerlemek ve yükselmek için gerekli ve çok önemlidir." 

Değerli milletvekilleri, işte, Meclisimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hayattay
ken uyguladığı ve yasama organı olarak da bizlere hedef gösterdiği ilke çağdaş, uygar ihtiyaçları 
karşılamak maksadıyla çağdaş ve uygar yasalar yapmaktır. 

Teklifimizin Meclis Başkanlığına sunulmasından itibaren en çok tartışılan husus "Türklük" iba
resi yerine "Türk Milleti", "cumhuriyet" ibaresi yerine de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" ibareleri
nin getirilmeye çalışılması olmuştur. Değişiklik teklifinin gerek Meclis Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonunda ve gerek Adalet Komisyonunda görüşmelerinde hassasiyetlerini ve endişelerini açık
layan değerli milletvekili arkadaşlarımız teklifin özellikle bu kısmına karşı görüşlerini ifade etmiş
lerdir. Bu arkadaşlarımızın hassas olduğu noktalarda bizim de gerçekten hassas olduğumuzu beyan 
ettikten sonra teklifimizin izahını hukuki lisanda arz edeceğim. 

Değişiklik teklifinin ayrıntısına girmeden önce bu konudaki hukuki mülahazalar şöyledir: "Hu
kuki bir değer olarak devlet birçok ülkenin ceza kanunlarında korunmaya mazhar kılınmış, devletin 
çeşitli değerleri ve menfaatleri cezai korumanın konusunu oluşturmuştur. Devletin cezai koruması
nın konusunu oluşturan en temel değeri ve menfaati, hiç şüphesiz, devletin egemenliğine, toprak bü
tünlüğüne, insan unsuruna ve anayasasıyla kurulmuş olan düzenine ilişkin menfaattir. Devletin varlık 
unsurları ve değişik fonksiyonları, bir bütün hâlinde ve derece derece cezai korumanın konusunu 
oluşturmaktadır. Devletin, varlığını sürdürmesi için, devleti teşkil eden ana unsurlarını, anayasal ya
pılanmasını ve anayasal organlarının faaliyetlerini güvenceye alması ve bu öz değerlerini koruması 
gerekmektedir. Bunlar, esas olarak, devletin varlığını, devamını ve düzenini koruduklarından, en üst 
menfaati oluşturmaktadırlar. Bu sebeple, Türk Ceza Kanunu'nda da bu koruma hükümleri mevcuttur. 
, .. Ceza Kanunu'muzun koruduğu 301 'inci maddenin hukuki konusu ise devletin öz varlıkları olan 
unsurlardır. Bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulumuzun ulaştığı sonuç, vardığı içtihat şöyledir, 
aynen aktarıyorum: "Bu hükümle, Devletin siyasal ve hukuki varlığının ve aynı doğrultudaki çıkar
larının korunmaya çalışıldığında kuşku yoktur. Devlet kavramının, diğer bir anlatımla Devletin varlığını 
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oluşturan ve bir sentezin ayrılmaz unsurları sayılan müesseselerin madde metninde ayrı ayrı sayıl
ması ve bunlara yönelen hareketlerin yaptırım altına alınmasıyla güdülen amaç temelde Devletin 
tüzel kişiliğinin, saygınlığının ve hukuki yararının korunmasıdır. Ancak bu hüküm ile Devlet kavramı 
ve Devletin varlığını oluşturan ve maddede sayılan kurumlar korunmuş olup, bu kurumlarda yer alan 
kişi veya kişilerin ya da grupların korunması amaçlanmamıştır." 

Yargıtay kararını okumaya devam ediyorum: "Fıkradaki Türklük kavramı devletin insan unsu
ruyla ilgili olup, bu kavramla Türk Milleti kastedilmektedir. Türklükten maksat, Türk milletini oluş
turan insani, dini, tarihi değerleri ile milli dil, milli duygular ve milli geleneklerden oluşan milli, 
manevi değerler bütünü'dür..." Bu içtihat, artık, bugün, istikrar kazanmış bir görüştür, artık istikrarlı 
bir yargı uygulamasıdır. 

O zaman bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuyoruz? Evet, değerli milletvekilleri, bunun temel se
bebi, hepimizin ortak değerleri olan bu organların korunmasını, suçta kanunilik ve açıklık ilkesini dü
zenleyen Anayasa'mız ve Ceza Kanunu'nun temel ilkelerini gözeterek, zaten yargı organlarının 
anladığı ve uyguladığı şekli yasa maddesi hâline getirmektir. Yani, ceza hukukunun güvence fonk
siyonlarından birini oluşturan belirlilik ilkesine göre maddenin yeniden yapılmasıdır. Aksi takdirde, 
Yargıtay kararlarına dayanarak suç oluşturmuş oluruz, yoruma dayalı suç oluşturmuş oluruz, kıya-
sen suç oluşturmuş oluruz. Bu da hukukun evrensel kaidelerine uymaz. 

Bahse konu 301'inci madde Ceza Kanunu'muzun Dördüncü Kısmında düzenlenmektedir. Bu 
kısmın başlığı "Millete -tekrar altını çiziyorum- ve Devlete Karşı Suçlar ve son Hükümler"dir. 
301 'inci maddenin yer aldığı Üçüncü Bölümün başlığı da "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Or
ganlarının Saygınlığına Karşı Suçlar"dır. Demek ki Kanun, millete ve devletin organlarının saygın
lığına karşı işlenen suçları cezalandırmaktadır. 301'inci maddede korunan değerler devletin birer 
egemenlik değerleridir. Yasama, yürütme, yargı organları egemenlik yetkisini kullanırlar. Ana
yasa'mız bu egemenliğin kaynağını Türk milleti olarak göstermiştir. O sebeple de devletin bir unsuru 
olarak "Türk Milleti" ifadesi doğru bir ifadedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi bir kararında şöyle demiştir: 
"Atatürk milliyetçiliği, ayrımcı ve ırkçı bir kavramı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk hal
kının, kökeni ne olursa olsun, devlet yönetiminde tartışmasız eşitliği, içtenlikli birliği ve birlikte ya
şama istencini içeren çağdaş bir olgudur." 

İşte, teklifimizdeki "Türklük" ibaresi yerine konulmasını istediğimiz "Türk Milleti" kavramı, tarifini 
Anayasa ve Yargıtay kararlarının netleştirdiği, Atatürk milliyetçiliğine dayalı "millet" kavramıdır. 

Sözlerimin tam burasında, ne kadar doğru bir tanım verdiğimizi teyit eden bir tanım daha ver
mek istiyorum. Bu tanım, teklifimiz Adalet Komisyonunda görüşülürken "Bir milletvekilinin milleti 
tarif etmek hakkı da değildir, haddi de değildir." diye itirazda bulunan bir milletvekilinin mensubu 
olduğu parti programında yer almaktadır ve aynen şöyledir: "Partimiz, milleti, ortak bir tarihin sun
duğu zemin üzerinde birlikte yaşama arzu ve iradesini ortaya koyan, tarihî süreçte ortak bir kaderi 
paylaşma duygusunu ve gelecek ülküsünü taşıyan, milletler camiasında kendisine has vasıf ve kim
liğe sahip olduğuna inanan sosyal bir bütün olarak mütalaa etmektedir. Bu itibarla, millet gerçeği, Tür
kiye'mizin, bağımsız, güçlü ve demokratik bir ülke olarak ilelebet var olmasının sosyal ve kültürel 
temeli kabul edilmelidir." 

Evet, saygıdeğer arkadaşlarım, parti programından aldığım millet tarifi aynen böyle. Bu tarifin, 
bizim, değişiklik gerekçemizde verdiğimiz tarifle özünde ne farkı var arkadaşlar? Şimdi bu tarif şelf 
determinasyonu mu çağrıştırıyor? Milleti tarif etmek bir milletvekilinin hakkı ve haddi değil ama 
bir partinin haddi ve hakkı mıdır? 
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Evet, saygıdeğer arkadaşlarım, ayrıca, burada şuna da değinmeliyim ki: Okuduğum parti prog
ramının hiçbir yerinde ben "Türklük" ibaresine rastlamadım ama bol miktarda, isabetli olarak "Türk 
milleti" ifadesi yer almaktadır. 

Yine sayın milletvekillerinin kendi İnternet sitesinde yayımladıkları makalede vurgulanan da 
ülkemizin birlik ve beraberliği için öne çıkartılan kavram da "Türk milleti" kavramıdır, bizim de bu 
kanun değişikliğiyle yapmak istediğimiz aynen odur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Türk milleti" kavramından ne anlaşılması gerektiğini, cum
huriyetimizin kurucusu Atatürk "Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep cemiyete 'mil
let' denir dersek milletin en kısa tarifini yapmış oluruz." demek suretiyle, sübjektif kültürel milliyet 
anlayışını benimsemiş olduğunu açıkça ifade etmektedir. 

Milletin, çağdaş anlayışa uygun bilimsel bir tanımını yapma gereğine işaret eden Atatürk, ikinci 
derecede unsurları göz önüne almayarak, mümkün olduğu kadar her millete uyabilecek daha geniş 
şu tanımı vermektedir: 

"1) Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, 
2) Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan, 
3) Ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam etme hususunda iradeleri müşterek 

olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir." 
Anayasa'mız 66'ncı maddesinde "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk-

tür." derken, milletin parçası olmanın tek ölçütünü hukuki bağ olarak ortaya koymaktadır. 301 'inci 
madde, millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler kapsamında yer almasından hareketle, bu 
maddenin "Türklük" kavramının da devletin unsurlan çerçevesinde ele alınması gerektiği sonucuna 
varmak gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayınız. 
VEYSİ KAYNAK (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Devlet, belli bir ulusu olan, belli bir ülkede yaşayan ve bir devlet gücü ile donatılmış insan top

luluğudur. Devletin insan unsuru, devlet kavramının en belirleyici temel öğesidir çünkü devletin ken
disi zaten bizzat halka hizmet için vardır, bir insan topluluğu bulunmuyorsa, zaten devlette yoktur. 
Bunun böyle olduğunu demin sayın Bakanım söylediler. 57'nci Hükümetin -koalisyon Hükûmetinin-
Sayın Adalet Bakanı Adalet Komisyonunda aynen böyle ifade etmiştir. Vaktim olsa tutanaklardan 
aynen okuyacaktım. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; hazırladığım konuşmanın tamamını bitirmeme fır
sat bulamayacağım ama, özellikle iki hususu arz etmek istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VEYSİ KAYNAK (Devamla) - Başkanım, bir dakika daha lütfedebilir misiniz. 
BAŞKAN - Yok, veremem. 
VEYSİ KAYNAK (Devamla) - Peki. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaynak, sağ olun. 
Şahsı adına Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz beş dakika. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de 215 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde söz almış bu

lunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bu Kanun Teklifi'yle, daha önce işaret edildiği üzere, "Türklük" yerine "Türk Milleti", "cum
huriyet" yerine "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" kavramı getiriliyor, üç yıllık ceza üst sınırı iki yıla in
diriliyor ve soruşturma izni Adalet Bakanına tevdi ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, aslında böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Barroso ve ABD talimatlı iş yapan 
malum çevreleri bu konuda uyarmak istiyoruz. Gelin, hepiniz, bu tür sevdalardan vazgeçin. 

1982 Anayasamız'ı incelediğimiz takdirde, burada aslında mevcut düzenlemenin Anayasa'nın 
başlangıç ilkelerine ve başlangıç ilkelerine atıf yapan 2'nci maddeye aykırılığını görüyoruz. 

Şimdi, Anayasa'mızın başlangıcı çok net bir şekilde "Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki 
temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeni
yet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliş
tirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa 
karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, 
birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 'Yurtta 
sulh, cihanda sulh' arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine haklan bulunduğu; 

Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve 
tevdi olunur." hükmünü içeriyor ve bu başlangıç hükmü Türklükle ilgili çok güzel bir metin olarak 
karşımıza çıkıyor ve bunu tamamlayan, Anayasa'nın değiştirilemez maddesi olan 2'nci madde... 
Yine sonunu okuyorum: "Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyerek, burada, Türklükle ilgili meseleyi de vuzuha 
kavuşturmuş oluyor. Demek ki bu düzenleme Anayasa hükmüne aykırılık teşkil ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Atatürk Türklükle ilgili çok net ifadeler kullanmıştır. Diyor 
ki: "Biz doğrudan milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplulu
ğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o topluluğa dayanan cumhuriyet 
de o kadar kuvvetli olur." diyor. Örneğin başka bir sözü Ulu Önderin, "Asla şüphem yoktur ki Türk
lüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesiyle gele
ceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Yine başka bir söz: "Türklük benim 
en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır." diyor. Demek ki, Türklükle ilgili, cum
huriyetimizin kurucusunun bize bıraktığı veciz sözler ve ilkeler mevcut. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında Sayın 
Genel Başkanımızın 301'inci maddenin değiştirilmesiyle ilgili özellikle vurgulamış olduğu hususu 
da dikkatlerinize sunmak isterim. Burada AKP'nin meselenin gayri millî ve teslimiyetçi yaklaşımına 
dikkat çekerek, Sayın Genel Başkanımız, 301 'inci maddeden kimlerin rahatsız olduğunu çok veciz 
bir şekilde ifade etmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu lobicilerin rahat rahat Türk ulusuna soykırım dayatmasını yapmak için, işbirlikçilerin bin 

yıllık kardeşliğimizi bozmak için uğraş verdiğini ve sözde aydınların Türklüğe hakaret için bunu is
tediklerini, ilkesiz ve teslimiyetçi iktidar zihniyetinin de bunu arzu ettiğini ve bundan dolayı da ra
hatsız olduklarını ifade ederek, son olarak, Türklük değerlerine ve şerefli Türk tarihine hakaret 
edilmesini isteyip istemediğini ve 301'inci maddede yapmaya çalıştığınız değişikliği içine sindirip 
sindirmediğini büyük Türk milletine sorun diye ifade etmişlerdir. 

Demek ki, burada "Türklük" ile "Türk milleti" kavramı birbirine ilave ettirilerek, farklılaştırılarak 
sunulmak isteniyor. "Türklük" kavramının yerinde kalmasını biz parti olarak arzuluyor, istiyoruz. 
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Bu duygularla yüce heyetinizi tekraren saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan milletvekillerinin sorularına cevap veri

lirken, 57'nci Hükümet zamanında sunulmuş olan kanun tasarısıyla ilgili, partimizi risk altında bı
rakabilecek, töhmet altında bırakabilecek ifadelerde bulundu. Buna karşı açıklama yapmak üzere söz 
istiyorum. 

MUSTAFA ELÎTAŞ (Kayseri) - Sadece kanun tasarısını gösterdi Sayın Başkanım, açıklanacak 
bir şey yok. 

FARUK BAL (Konya) - Açıklanacak şey var efendim, var. 
BAŞKAN - Sayın Bal, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
Başka sataşmaya meydan vermeden... 
Üç dakikalık süre veriyorum, ek süre de tanımayacağım. 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Konya Milletvekili Faruk Bal'in, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in konuşmasında parti

sine sataşması nedeniyle konuşması 
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Bakan sanıyo

rum, önüne getirilen metni dikkatle okumadan, Milliyetçi Hareket Partisini töhmet altında bırakacak 
bir beyanda bulundu. 

Önce size, Anayasa'nın l'inci maddesini okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyelim. 
Anayasa'nın l'inci maddesi diyor ki: "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir." Tekrar ediyorum: 

"Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir." 
Anayasa'nın 3'üncü maddesini okuyorum: "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütündür." 
Buradan çıkarıyoruz ki, Anayasa'mız Türkiye devletinin adını "Türkiye Devleti" olarak koymuş. 

1 'inci ve 3'üncü madde değiştirilemez maddeler. Geliyoruz teklife, görüştüğümüz teklifte siz bu dev
letin adını "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştiriyorsunuz. 

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Öyle bir şey yok ya. 
FARUK BAL (Devamla) - Evet, ben sizin teklifinizi okuyayım Sayın Sağlam. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Doğru, doğru, öyle diyor zaten. 
FARUK BAL (Devamla) - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" diyorsunuz; bu, Anayasa'nın değiş

tirilmez maddesinin değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Nasıl geliyor? Anayasa'nın 1 'inci madde
sinde Türkiye devleti doğru bir biçimde cumhuriyettir ifadesi var. Bunun anlamı şu değildir: "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti" değildir. "Cumhuriyet" kelimesini metinden çıkararak "Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti" ifadesini buraya yazarsanız elbette "cumhuriyet" kavramı 30l'inci maddenin koruması al
tında, koruması içerisinde bulunmayacaktır. Doğrudur, birinci uyum paketinde Anayasa'nın gerek
çesine Anayasa'nın 1 'inci maddesi aynen yazılmak suretiyle "Türkiye devleti bir cumhuriyet olduğu 
içindir ki bu tasarı gönderilmiştir." diye ifade ediliyor. Fakat, sizin gerekçenize geldiğimiz zaman 
Türkiye Cumhuriyeti devletini bir cümleyle ifade ediyorsunuz gerekçe olarak: "Keza, birinci fıkra
daki "cumhuriyeti" ibaresi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirilmiştir." diyorsunuz. Bu
radan "cumhuriyet" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti"ni çıkarttığımız zaman sizin gerekçeniz bir 
tek kelimeden ibarettir, o da "keza" kelimesi. Değerli arkadaşlarım, "keza"yı da Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Anayasa'nın 1 'inci ve 3'üncü maddesine aykırı bir biçimde kanun metni hâline getiremezsiniz. 

Sayın Bakanım, sanıyorum mesele açıklığa kavuşmuştur. Zatıalinizle polemiğe girme gayreti 
içerisinde değilim. Bu şekilde yüce Meclisi bilgilendirmiş oluyorum ve saygılarımı sunuyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. ' " 
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VIIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
/.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sımak Milletvekili Hasip Kaplan 'in; Türk Ceza Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyon
ları Raporları (2/210, 2/27) (S.Sayısı: 215) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde soru cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Kaptan, 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, bu düzenlemeyle, Türklüğü ve cumhuriyeti aşağılayanların cezasız bırakılması 

sağlanmayacak mı? 
İkinci soru: Yine, Sayın Bakan, Adalet Bakanı olarak gerek siz gerekse önceki Adalet Bakanı 

Sayın Çiçek daha önceki açıklamalarınızda "Türk Ceza Yasası'nın 301'inci maddesinin değiştiril
mesine gerek yoktur." diye açıklamalarda bulunuyordunuz. Şimdi ne değişti de bu değişikliği yapma 
gereği duyuyorsunuz? 

Üçüncü ve son soru: 301'e benzer düzenlemeler pek çok AB ülkesinde var iken ve 2005'te 
yapılan 301'deki düzenlemeye AB'den hiç itiraz gelmemişken bizde böyle bir değişikliğe neden 
gidilmektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma soruyorum: Yargıtay Ceza 

Kurulu, Türklükten neyi anladığını açıklamıştır. "Uygulama açısından kanun değişikliğini gerekti
ren bir tereddüt ve hukuki bir sebep yoktur." diyor. Bu içtihada rağmen 301 'inci maddeyi niye de
ğiştiriyorsunuz? Buna rağmen getirdiğiniz Adalet Komisyonunda bilgi kirliliği ve rakam kirliliğinden 
bahsedildi. Şimdi, burada, gerçek rakamları, doğru bilgiyi vermeniz gerekmiyor mu? Bunu rakam kir
liliğinin arkasına saklamak olarak görmüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Sayın Dibek. 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Sayın Bakanıma şunu sormak istiyorum: İki hafta önce, sanıyorum 14 ya da 15 Nisanda, Dışiş

leri Bakanı Sayın Babacan İngiltere'de bir ziyarette idi. Oradaki ziyaret sırasında kendisinin bir basın 
mensubunun sorularına verdiği yanıt var bu konuyla ilgili. Basın mensubunun sorusu şu şekilde: 
Gündemde olan bu 301'inci maddeyle ilgili olarak "Bu maddeyi kaldırmak daha kolay olmaz mı, bu 
maddeyi kaldıracak yetkiniz yok mu?" yönünde bir soru sorulmuştu kendisine. Sayın Babacan da 
açıklamasında, bu konunun hassas bir konu olduğunu, tamamen yasayı ortadan kaldırmanın kolay ol
madığını, dolayısıyla bir düzenleme yaptığını belirtti. Ben, Adalet Bakanı olarak Sayın Babacan'in 
bu açıklamasını nasıl değerlendirdiğinizi ve bu açıklamaya katılıp katılmadığınızı öğrenmek istiyo
rum Sayın Bakanım. 

BAŞKAN - Sayın Köse... 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, uyum çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliğinin Hükümetinizden askerlikte 

vicdani redde yönelik bir talebi olmuş mudur? Bu kapsamda 301 'den sonra Türk Ceza Kanunu'nun 
318'inci maddesinin de kaldırılması AB tarafından talep edilmekte midir? 
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BAŞKAN - Sayın Akçan... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla Sayın Bakanıma... Avrupa Birliği ülkelerinden ülkemize gelen ve müstemleke 

valisi edasıyla tavırlar takınıp, ifadeler kullanan Barroso, Olli Rehn ve Lagendijk'tan, temaslarınız 
sırasında, her Türk'ü üzen sözde soykırım yasasıyla ilgili olarak "Soykırım olmamıştır." ifadesini 
kullanan, Avrupa ülkelerinde bu ifadeyi kullananların mahkûm edilmesinin önüne geçilmesi doğ
rultusunda herhangi bir talebiniz veya girişiminiz oldu mu? 

BAŞKAN - Sayın Cengiz... 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; bilindiği gibi 

Yüce Peygamberimize hakareti, sövmeyi, karalamayı moda olarak kabul eden Avrupa, Türkiye'de 
de Türklere hakareti bizden istemiş ve bu konuda da Avrupa Birliği Başkanı, Amerika Dışişleri Ba
kanı, Olli Rehn ve Lagendijk gibi isimler de bunun mutlaka değiştirilmesini istemişti. Bazı istekle
rin de gelebileceğini düşünüyoruz Sayın Bakanıma bir Hükümet üyesi olarak. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Andreas Gross'un Çanakkale Gökçeada'da ve Boz
caada'da ne gibi incelemeler yaptığını, neler aradığını ve kimlerle görüştüğünü, özellikle Rumlarla 
gizli görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerde Türk tarafını temsil eden temsilcinin bulunup bulunma
dığını.. . Bu görüşmeler noktasında Hükümetimizin mutlaka haberi olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
ulusal basından gizlenen bu hareketin, bu tespitin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akkuş... 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakan; 301 'inci maddeyle ilgili yasa tasarısına 

göre suçu sabit olanlara verilecek cezanın üst sının üç yıldan iki yıla indirilmektedir. Bu da hâkim 
takdiriyle paraya çevrilebilecektir yani ceza yok sayılacaktır. Bu durum bu suçların kolayca işlen
mesine ve cezayı hak edenlerin sayısının hızla artmasına sebep olacaktır. Bu, sosyal barışın bozul
masına ve devlete karşı olanların çoğalmasına sebep olmayacak mı, kanun hâkimiyetinin 
zayıflamasına sebep olmayacak mı? Hâkim takdiri olmadığında, birisi cezaevine giderken bir diğeri 
parayı verip kurtulmayacak mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan beş dakika süreniz var. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Sayın Kaptan "Türklüğe ve cumhuriyete hakaret veya Türklüğü ve cumhuriyeti aşağılama bu de

ğişiklikle cezasız kalmıyor mu?" diye bir ifadede bulundular. Hayır, bu değişiklikle ne Türklüğe ha
karet ne cumhuriyete saygısızlık cezasız kalmamaktadır. 

Demin de ifade ettiğim gibi "Türklük" ifadesi "Türk milleti" kavramı içerisinde değerlendirilir. Ni
tekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu iki ibare arasında bir fark görmemektedir. O bakımdan, sav
cılarımız ve yargıçlarımız eğer Türklüğe bir hakaret olursa yine bu maddeden dolayı ceza vereceklerdir. 

Sayın Cemil Çiçek'in ve benim "301'inci maddede değişikliğe gerek yoktur." diye açıklamalar 
yaptığımızdan bahsetti Sayın Kaptan. Ben, tabii, kendimle ilgili cevap verebilirim. Ben 301'inci 
maddenin tamamen kaldırılmasına karşı olduğumu açıkladım. Tamamen kaldırılmasını doğru bul
muyorum. Nitekim, Hükümet olarak da ve Hükümet partisi Adalet ve Kalkınma Partisi olarak da 
bizim 301'inci maddenin tamamen kaldırılması şeklinde bir düşüncemiz olmamıştır. Ama hukuk 
tekniği ve ceza tekniği açısından, bu maddede bu tür değişikliklerin, ifade özgürlüğüyle ilgili başkaca 
sorunlar yaşamama bakımından bir değişikliğin yapılması şeklindeki düşüncemizi bir teklif hâlinde 
Genel Kurulun önüne getirdik, şimdi bunu görüşüyoruz. 
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"301 'inci maddeye benzer düzenlemeler Avrupa Birliğinde de yok mu?" dedi Sayın Kaptan. 
Tabii ki var. Zaten, gerek İtalya'da gerek Fransa'da gerek Polonya'da gerek Slovenya'da, İspanya'da 
buna benzer maddeler var. Burada da örneğin İtalya'da "İtalyan milleti", Polonya'da "Polonya halkı", 
Slovenya'da "Sloven halkı", İspanya'da "İspanya ulusu" ve Fransa'da da "Fransa ulusu" denmekte
dir ve dolayısıyla, biz bu düzenlemelerle bir noktada Avrupa Birliği ülkelerindeki buna benzer mad
delere paralel bir düzenleme yapmış olmaktayız. 

Sayın Özdemir biraz önce bir rakam kirliliğinden bahsettiler. "Komisyonda böyle bir kirlilik 
yaşandı." dediler. Sanıyorum Sayın Özdemir şunu kastetti: Ben demin, açılan davalar ve mahkûmi
yetlerle ilgili bilgi vermiştim. Kendileri Adalet Komisyonuna gelen Yargıtay üyesi bir arkadaşımı
zın... İşte "İki tane biz onama yaptık. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 301'inci maddeden dolayı 
mahkûmiyet sayısı ikiyi, dördü geçmez." diye ifadede bulundular. Değerli arkadaşlarım, mahkûmi
yet kararlarıyla ilgili verilen cezaları bilmeden bu konuda sağlıklı değerlendirme yapamayız. Me
sela 2006 yılında -biraz önce ifade etmiştim- açılan dava sayısı 328 demiştim, mahkûmiyet sayısının 
da 135 olduğunu söylemiştim. Peki, ne kadarı hapis cezası, ne kadarı para cezası bunu bilmeden bir 
değerlendirme yapamazsınız. Bunun sadece 31 'i hapis cezası, 80'i para cezasıdır. Para cezasına mah
kûm olanlar temyiz etmiyorlar, temyiz etmeyince Ankara'ya, Yargıtay'a gelmiyor. Yargıtay'a gel
meyince, siz Yargıtay'ın vereceği kararlara göre bir sonuca gitmek isterseniz hatalı sonuçlara 
ulaşırsızın ve kaldı ki erteleme de var, hapis ve para cezası birlikte de var. O bakımdan bir rakam kir
liliği yok. Bizim kayıtlarımız, yani Adalet Bakanlığının bu konuda vereceği sonuçlar çok daha sağ
lıklıdır. Buna itibar etmenizi istirham ediyorum. 

Sayın Bal biraz önce bir açıklama yaptılar. Aslında ben farklı bir şey söylemedim, sizi de eleş
tirmedim. Sadece "cumhuriyet" kelimesi buradan çıktı ama cumhuriyet korumasız kalmadı. Sizin 
bir hata yaptığınıza inanmadığımı ifade ettim yani farklı bir şey söylemedim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Cumhuriyeti dışlamak gibi bir eylem var mı ki hata olduğunu 
söyleyeceksiniz? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Yok, hayır, hayır, hayır. 
FARUK BAL (Konya) - Hata bulsanız gözünü oyacaksınız Sayın Bakan da bulamıyorsunuz! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Siz, "Türk milleti" demişsiniz, "Türkiye 

Cumhuriyeti" biz diyoruz, "cumhuriyef'i muhafaza ediyoruz. Siz Anayasa'ya atıfta bulunarak böyle 
bir düzenleme yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani "cumhuriyef'in orada bulunmaması, cumhuriyetin 
korumasız kaldığı anlamına gelmez. Siz de böyle düşünüyorsunuz, biz de böyle düşünüyoruz. Yani 
o yüzden aramızda bir itilaf yok. Ben sizi eleştirmedim. Hiç rahatsız olmayın. (MHP sıralarından gürültüler) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Çok farklı düşünüyoruz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Hiç rahatsız olmayın, ben sizi eleştirmedim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, biz sizi eleştiriyoruz ama, biz çok farklı düşünüyoruz. 
BAŞKAN - Vaktimiz doldu Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Tamam, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.37 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 00.52 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin Altıncı 

Oturumunu açıyorum. 
215 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Madde üzerindeki soru-cevap işlemi tamamlanmıştı. Şimdi önerge işlemi yapacağız. 
Madde üzerinde yedi önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra ay

kırılık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
215 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 5237 sayılı kanunun 301 

inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "suçtan dolayı" ibaresinin "suç kapsamında" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
215 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 5237 sayılı kanunun 301 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "suç oluşturmaz" ibaresinin "bu madde kapsamında de
ğerlendirilmez" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Azize Sibel Gönül 
Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 s.sayılı kanun teklifinin 1. maddesinin 4. fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini teklif ederiz. 
Hüsnü Çöllü Gürol Ergin Ramazan Kerim Özkan 

Antalya Muğla Burdur 
Hikmet Erenkaya Hakkı Süha Okay İsa Gök 

Kocaeli Ankara Mersin 
"(4) Bu suçtan dolayı soruşturma bizzat İl Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin 1. 

fıkrasında bulunan Türklüğü kelimesinin madde metninden çıkarılması Anayasaya aykırıdır. 
Kanun teklifinin 1. maddesi ile yeniden düzenlenen TCK 301. maddesinin 1. fıkrasında bulunan 

Türk Milletini ibaresinden önce gelmek üzere Türklüğü kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Bal Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Konya Kırşehir Ordu 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifinin 1. maddesinin 

1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
"Türklüğü, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisini alenen aşağılayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
Faruk Bal Oktay Vural Metin Çobanoğlu 

Konya İzmir Kırşehir 
Rıdvan Yalçın Osman Ertuğrul 

Ordu Aksaray 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 215 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 1. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

UfukUras 
İstanbul 

Madde 1- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 301- (1) İnsanlık âleminin değerli parçaları olmaları nedeniyle, herhangi bir millete ale
nen hakaret ederek ırkçılık yapan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 215 Sıra Sayılı yasa tasarısının 1. nci maddesi Anayasanın 25, 26 ve 90 ncı 
maddelerine aykırı olduğu için İçtüzük 84 ncü madde uyarınca reddi arz ve teklif olunur. 

Hasip Kaplan Sırrı Sakık Fatma Kurtulan 
Şırnak Muş Van 

Bengi Yıldız İbrahim Binici Sevahir Bayındır 
Batman Şanlıurfa Şırnak 

Şerafettin Halis 
Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi? 
Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık. 
Buyurun Sayın Sakık. (DTP sıralarından alkışlar) 
SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Ben, bu maddeyle ilgili düşüncelerimi aktarmadan önce, iki gün önce Sakarya'da DTP il teşki

latının düzenlediği şölende meydana gelen olayla ilgili Parlamentoya bilgi sunmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, Sakarya'da pazar günü il teşkilatımızın düzenlediği şölende 

akşam saat yedi gibi, bir grup, şöleni basmak istiyor ve uzun süre buradaki bine yakın insan resmen 
rehin alınıyor ve orada uzun süre 300 kişinin ablukaya aldığı alan tamamen, daha önce Sivas'ta nasıl 
bir olay meydana geldiyse aynısını orada yapmak istiyorlar. Orada bulunan Urfa milletvekili arka
daşımız bizi haberdar ettiğinde Sayın Valiyi aradık ama bir türlü Sayın Valiye ulaşamadık. Sayın İç
işleri Bakanımızı aradık, İçişleri Bakanımıza da ulaşamadık. Ama en son müsteşarla diyalog kurduk 
ve diyalog kurmamıza rağmen bir vatandaşımız, orada, bir partilimiz kalp krizi geçirdi ve uzun süre 
orada bekletildi ve yaşamını orada yitirdi. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yıllarca ne olduğunu he
pimiz biliyoruz. 6-7 Eylül olaylarını biliyoruz, Kahramanmaraş olaylarını biliyoruz, Sivas olaylarını 
biliyoruz, Çorum olaylarını biliyoruz. Sivas'ta 33 aydının nasıl diri diri yakıldığını biliyoruz. Kan ve 
şiddetten beslenen kesimlerin yeniden Türkiye'nin toplumsal dokularıyla oynamak istediklerini de 
biliyoruz. Ama burada Hükümete çok önemli görevler düşüyor, bütün Parlamentoya önemli görev
ler düşüyor. 301'inci maddeyi burada tartışıyoruz ama orada yedi saat rehin kalan Kürtleri hangi 
maddeler koruyacak? Eğer bu ülkenin vatandaşlanysak hepimizi koruyacak bir hukuka ihtiyacımız 
var. Siz burada 301 'i tartışırken, 301 ile ilgili, milliyetçi dalgalarla ilgili eline bayrağı alan ve diğe
rini yok etmek için gidenlere karşı hangi hukuku uygulayacağız? Nasıl bir arada yaşayacağız? Sayın 
Başbakan, buna nasıl seyirci kalabilirsiniz? Parlamento nasıl seyirci kalabilir? 

Şimdi, bunların hepsini masaya yatırmamız gerekir. 
Bakınız, Sakarya, uzun süredir faili meçhullerin yaşandığı bir coğrafya. Sakarya, 2 tane işçi 

Ahmet Kaya'nın tişörtlerini giydiği için linç edilen bir il ve tarım işçileri gittiklerinde, linçle karşı kar
şıya kaldıkları bir il Sakarya. Bu vesileyle böyle hassas bir yerde, oradaki valinin ve güvenlik bi
rimlerinin bir bütününün yeniden sorgulanması gerekir. 

Evet, hiç kimseye hakaret edilmemelidir. Ama, peki, bu ülkede sadece Türkler yaşamıyor ki, bu 
ülkede farklı halklar da yaşıyor. Peki, Lazlara, Çerkezlere, Çingenelere, Rumlara, Ermenilere haka
ret etme hakkını kendimizde bulabilir miyiz? Bunları koruyacak yasalar ne olmalıdır? Ve eğer Tür
kiye uluslararası sözleşmelere imza koyuyorsa bu sözleşmeleri harfiyen yerine getirmek gibi bir 
durumla karşı karşıyadır. 

Biz DTP olarak bu Yasa'nın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Gerçekten bu 
Yasa Türkiye'nin yüz karasıdır. Bu Yasa, Hrant Dinklerin, Orhan Pamukların ve yüzlerce aydınla il
gili nasıl haksız bir soruşturma ve nasıl cinayetler işlendiğinin de bir göstergesidir. O vesileyle, biz 
bu Yasa'yi bir bütünüyle ortadan kaldırmamız gerektiğini söylüyoruz. Burada iktidar partisi ve mu
halefet partileri aslında neyi tartıştıklarını bilmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekledim. 
SIRRI SAKIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Ama eğer biz, eğer vicdanlarımıza karşı sanık sandalyesine oturacaksak ben eminim ki bu san

dalyede oturan birçok arkadaşımızın vicdanında Yasa'nın bu haliyle çok mutlu olduklarını düşün
müyorum. Çünkü ikili sohbetlerde soruyoruz, konuşuyoruz, bu Yasa'da çok farklı bir şeyin 
değişmediğini hep birlikte biliyoruz ama burada bir tartışma var, sanki Yasa'da çok ciddi bir deği
şiklik var. Kamuoyunu yanıltmayalım. Bu Yasa'da hiçbir değişiklik yok. Bu Yasa'da, MHP'nin, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, AKP'nin, bu fırtınada, farklı bir düşünce, farklı bir yasa geçiyor gibi bir 
imajı kamuoyuna sunmalarının çok doğru olduğuna inanmıyorum. 

Biz DTP olarak bu Yasa'nın bir bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sa
dece bu yasalar değil, antidemokratik bütün yasaların... Bazı arkadaşlarımız bu kürsüden, sürekli 
"bazı hainler" diyorlar; herkes üslubuna dikkat etmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SIRRI SAKIK (Devamla) - Bu ülkenin demokratikleşmesini biz istiyoruz. Bu ülkenin özgür

leşmesini istiyoruz ve bu da bizim en demokratik hakkımızdır. Bunları söylemek hainlikle eşdeğer 
olmamalıdır. Kimse bu ülkenin sahibi değil, birileri de burada göçmen veyahut da burada misafir 
değildir. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkenin esenliği ve bu ülkenin demokratikleşmesi 
için hepimiz düşüncelerimizi açıkça söylüyoruz. 
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Bu vesileyle, bu kürsüde kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur diyor, hepinize iyi 
akşamlar diliyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sakık. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 1. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ufuk Uras 

İstanbul 
Madde 1- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile bir

likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 301 - (1) İnsanlık âleminin değerli parçalan olmaları nedeniyle, herhangi bir millete ale

nen hakaret ederek ırkçılık yapan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Uras, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; 301'inci maddede "Türk

lük" teriminin "Türk Milleti" olarak değiştirilmesi, "Cumhuriyet" teriminin "Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti" olarak değiştirilmesi, bu suçtan dava açılabilmesinin Adalet Bakanlığının iznine bağlan
ması uygulamada yaşanan sıkıntıları gidermeyecek, sorun çözülmüş olmayacaktır. Çünkü Yargıtay, 
yıllardan beri sürdürdüğü yorum ve uygulamalannda maddedeki "Türklük" terimiyle "Türk Milleti"nin 
kastedildiğini, gerekçede bir ırk, etnik köken olarak Türklüğe vurgu yapılmış olmasına karşın gerekçenin 
yargı organını bağlamayacağını, Türklüğün sadece Türk etnik kökenine yönelik olarak değil Türk mil
leti olarak anlaşılıp uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurgulamıştır. Dolayısıyla önerilen kanun tek
lifi sorunun çözümünden yana hiçbir işlevi olmayan göstermelik bir değişiklik olacaktır. 

Ayrıca, devletçi ve ırkçı bir milliyetçilik anlayışının bulunduğu bir ortamda, teklif gerekçesinde 
yapıldığı gibi, etnik kimliğe atıf yapan millet tarifi üzerinden suç yaratılması toplumsal barışı ve de
mokrasiyi dinamitlemek demektir. Etnik kültürel bir millet tanımının, aynı etnik kültürel kökene 
sahip olmayan vatandaşları inciten, baskı altına alınmalarını kolaylaştıran, saldırgan ve otoriter açı
lımlara eğilimli bir milliyetçiliği besleyeceği aşikârdır. 

"Cumhuriyet" sözcüğünün "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirilmesi konusu da aynen 
böyledir. Yargıtay "Cumhuriyet" teriminin devlet ile anlamdaş olduğunu zaten söylüyor ve öyle uy
guluyor. Siyasetçilerin ve hukukçuların bunu bir buluş gibi ortaya sürmeleri yanıltıcı olup samimi de 
değildir. Hükümet, bu değişikliği yaparak bugünkü 301 uygulamasına vize veriyor. Yargı organlarına 
"Kanunu şimdiye kadar uyguladığın gibi uygulamaya devam et. Kanunun metnini senin zaten uy
gulamakta olduğun şekle getiriyorum." diyor. 

AKP, "aşağılamak" terimini de "hakaret etmek" biçimine dönüştürmüyor. Oysa mahkûmiyetle
rin odak noktası bu son derece bulanık terimdir. "Aşağılanmak" denmesi anlamı daha da belirsiz-
leştiriyor, genişletiyor. 
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Peki, bu suçtan dava açılabilmesinin Adalet Bakanlığının iznine bağlanması neyi değiştiriyor? 
Yeni TCK'nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005'e kadar bu suçtan dava açılması için Adalet Bakan
lığının izni gerekiyordu, yeni TCK'da izin kaldırıldı. Bu suçtan dava açılmasının Bakanlığın iznine 
tabi olduğu dönem ile izin şartının olmadığı dönem karşılaştırıldığında arada kayda değer bir fark ol
madığı görülüyor. O hâlde sorun izin şartının kaldırılmış olmasından kaynaklanmıyor, eskiden olduğu 
gibi izin şartına dönseniz yine bir şey değişmiyor. Ayrıca, konusu itibarıyla siyasi niteliği belirgin olan 
bir suçta yargının siyasallaşmasına neden olunuyor. Siyasi iktidar, lehine olan, beğendiği, hoşuna 
giden söz ve yazılar söz konusu olduğunda dava açılmasına izin vermeyecek, buna karşılık kendisini 
ya da kendisinden yana olan kurumları eleştiren, yeren, aleyhte olan söz ve yazılar için dava açılması 
iznini verebilecek. Yargı organı, siyasi iktidarın keyfîne, isteğine göre yargılama yapacak ya da yapamayacak. 

Teklifte, ceza üst sınırı tecil sınırına çekilerek ceza müddeti üç yıldan iki yıla indiriliyor. Tecil 
sınırının inmesiyle birlikte, artık TCK 301'inci maddeden dolayı kişinin özgürlüğünden alıkonul
ması hâkimin yetkisi dâhilinde oluyor. Ancak, tecil süresinde benzer bir fiil yeniden gerçekleştiril
diğinde, kişi hem birinci cezayı hem de ikinci cezayı çekmek durumunda kalıyor. 

Bu düzenleme, sadece ifade özgürlüğünü değil düşünce üretme sürecini de bir otosansüre zor
layarak baskı altına alıyor. AKP İktidarı açıkça "Ne şiş yansın ne kebap." diyor. Hem maddeyi kal
dırıp veya ciddi biçimde düzeltip ulusalcıları başına dert etmiyor hem de birbiri ardına mahkûmiyet 
gelmesini önleyip sivil toplumu susturmak istiyor. Tam bir kurnazlık örneğiyle karşı karşıyayız. 

TCK 301 'inci madde konusunda AKP Hükümetinin getirdiği teklif, sorunu çözmek için değil, 
göz boyamak için getirilmiş bir öneridir. TCK 301'inci maddede yapılmak istenen değişiklik, suçun 
maddi niteliğini değiştirmiyor, değişen sadece bu maddi durumun nasıl yargılanacağına ilişkin yön
temdir. Bu anlayışın ifade özgürlüğünü tahrip ettiği açıktır. Eğer gerçekten sorun çözülmek isteniyorsa 
yapılacak tek şey var: 301 'inci maddeyi tümüyle kaldırmak. Yoksa daha uzun süre aydınların, ya
zarların, gazetecilerin, muhaliflerin söyleyip yazdıkları nedeniyle yargılanmalarına tanık oluruz. 
Kaldı ki yeni TCK'nın 216'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme, kamu barışını sağlamaya 
yeterlidir. Bu düzenlemeyle, halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge fark
lılığına dayanarak aşağılamak cezalandırılıyor. Artık farklı düşünce ve görüşlerden korkmamayı, be
ğenmediğimiz ve hoşumuza gitmeyen düşünce ve ifadelere tahammül etmeyi içselleştirmek 
zorundayız. Demokrasi, kamu kurumlan da dâhil olmak üzere hiçbir kurum, kavram ve ideolojinin 
tabulaştırılmadığı bir ortamı ifade ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - 301'inci madde, içeriği itibarıyla koruduğu değer ve 

kurumları tabulaştırmaya uygun bir yoruma tabi tutulabilir ki son yıllarda bu maddeye göre açılan 
davaların tümünde bu zihniyetin esas alındığı görülüyor. Bu tür tabulaştırmalar rejimlere otoriter bir 
nitelik kazandırıyor ve özgürlükler ile düzen dengesinin özgürlükler aleyhine bozulmasına yol açıyor. 

Düşünce özgürlüğü devlet gibi düşünmeme özgürlüğüdür. Kurulu düzeni sorgulamayı, gerekti
ğinde kınamayı ve mahkûm etmeyi de içeren bir özgürlük olarak demokratik düzenin kurucu bir un
suru ve vazgeçilmez bir şartıdır. Eğer bireysel özgürlük, çoğunluğun onaylamadığı görüşleri 
desteklemek ve savunmak, çoğunluktan farklı bir davranış yolu izlemek hakkını içermiyorsa bu öz
gürlüğün hiçbir anlamı yoktur. 

O yüzden, bu yasa tasarısını değerlendirirken sadece kırılan yumurtaları değil ortadan kaldırı
lan Sevgili Hrant Dink'in anısına da saygı göstererek durumu gözden geçirmemiz hepimizin yararı
nadır diye düşünüyorum. 
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Teşekkür ederim. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifinin 1. maddesinin 

1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
"Türklüğü, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisini alenen aşağılayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
Oktay Vural (İzmir) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Vural, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün 301'inci maddede, Türk Ceza Kanunu'nda yaptı

ğımız bir değişiklik, sadece ceza hukuku bakımından yaptığımız bir normatif düzenleme değildir. 
Zaten, Sayın Bakan ve bütün konuşmacılar, iktidar partisinin konuşmacıları, aslında, belki de bu ko
nuda AKP milletvekillerinde de doğan hassasiyet, Türk milletinde doğan hassasiyetle, Türklükle Türk 
milleti arasında herhangi bir farkın olmadığını, Yargıtayın da bu şekilde değerlendirdiğini ifade etmek 
suretiyle bir bakıma bu değişiklikle ilgili yapılan değişikliğin sadece ceza hukuku anlamından bir 
anlam ifade etmediğini söylüyorlar. O zaman ceza hukuku bakımından bir anlam ifade etmiyorsa si
yasi irade, "Türklük" kelimesini neden dışlamaktadır ve bunun dışlanmasını isteyenler kimlerdir? İşte, 
bizim aradığımız sorunun cevabı budur. Dolayısıyla burada, bu milletimizi millet yapan değerler -
Türklüğümüz, Müslümanlığımız, cumhuriyetimizin değerleri, millî ve manevi değerlerimiz- değerli 
arkadaşlarım, hepimizi birbirimize bağlayan değerlerdir. Eğer biz değerler ekseninde siyasetimizi bir 
çatışma ve gerilim hâline dönüştürür ve bu değerler ekseninde birbirimizi eleştirirsek, eleştiriyi bu 
noktaya indirgersek, işte, Türk milletinin değerlerinin parçalanması ve Türk milletinin bölünmesi 
demektir. Onun için bu değerleri hepimizin sahiplenmesi ve bu değerlerin korunması gerekmektedir. 

Şimdi, Türklük kelimesinden kimler rahatsızdır? Birincisi, Lozan Anlaşmasında, Türkiye Cum
huriyeti devletini oluşturan Lozan Anlaşmasında, azınlıklar dışında Müslüman olmayanlara azınlık 
statüsü tanıyıp hepsinin Türk olarak tanımlanmasından rahatsız olanlar vardır. Bu konuda yeni azın
lıklar oluşturulması, Kürtleri azınlık, Alevileri azınlık göstermek isteyenler vardır. Onlar için Türk
lük tanımının kavrayıcılığı bir engeldir. Diğer taraftan, yine aynı şekilde Başbakanlıkta hazırlanan 
insan hakları raporunda -21 Ekim 2004'te Sayın Başbakana verildi- sorunun, aslında milletin Türk 
etnisitesiyle tanımlanması sorunu da vardır. Dolayısıyla, sorunun bir milletin etnik tanımıyla tanım
lanmasından kaynaklandığı söylenmektedir. Dolayısıyla, burada da ortaya konulan görüşle, Türk
lüğü bir etnisiteye indirgeyen ırkçı bir yaklaşımla meseleye bakan bir siyasal görüşle karşı karşıyayız. 

Türklüğün kapsayıcı ve kavrayıcılığı, bir kültür ve medeniyet oluşturması, bu coğrafyayı vatan 
yapması ve hepimizin beraber, birlikte oluşturduğumuz, mecburiyetlerimizle oluşturduğumuz bir
likteliğimizden ve bütünlüğümüzden rahatsız olanlar var. Onun için "Türk" kelimesi yerine "Türki-
yelilik" üst kimliğini getirmek isteyenler oldu. İşte, böyle bakıldığı zaman PKK'nın siyasallaşması 
için 15 Ekim 2007'de ABD Dış Politika Ulusal Komitesinin hazırladığı raporda da 301 'inci maddede 
Türklüğün aşağılanması maddesinin değiştirilmesi istenmektedir PKK'nın siyasallaşması açısından. 
215, 216, 217, 220'nin de değiştirilmesi istenmektedir. 
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Dolayısıyla, burada yaptığımız değişiklik esas itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve 
Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü muhafaza eden değerleri ayrıştırmak isteyen "Türkiye'de otuz 
altı etnik grup vardır" diyerek, ırkçı bir yaklaşımla milleti parçalamak isteyen siyasal düşüncelerin 
zemin bulmasıdır. 

O bakımdan, biz her zaman şunu soruyoruz: Türklük kelimesini değiştirmekle hangi düşünce ve 
ifadelere hürriyet getiriyorsunuz? Öncelikle bunu ortaya koymak lazım. Eğer Türklük tanımı, Türk
lük kelimesinin değiştirilmesi normatif anlamda bir şey ifade etmiyorsa değerli milletvekilleri, gelin 
kalsın diyoruz. Kalsın... Türklüğü bu kadar örselemeye ne hakkımız var? Bir milletvekilinin ya da 
buradaki milletvekillerinin bir Türklük tanımını, 1926'dan bu yana olan bir Türklük tanımını çı
kartmayı gerçekten nasıl isteyebiliyoruz, nasıl oy kullanacağız? Türk milletinin tanımı gerekçede de 
yapılmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu gerekçeye göre değerli arkadaşlarım, Türklüğün içerisine, 
haçlı seferlerine karşı Müslümanlığın bayraktarlığını yapan Türklük yoktur, Balkan Türklüğü yok
tur, Kıbrıs Türklüğü yoktur, Bosna-Hersek yoktur, Kafkasya yoktur. Ne yapacağız? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Sayın Başbakan Azerbaycan'a gittiği zaman "Bir millet iki devlet." 

diyor. Ne olacak? Türklüğün oluşturduğu bu coğrafyada Türklüğü tarihî ve manevi değerlerinden 
ayırt etmek ve bunu dışlamak; bu, Türkiye siyasal coğrafyasının parçalanması demektir. O bakımdan 
Türklüğün dışlanması doğru bir yaklaşım değildir. 

Bakınız, Yargıtay... Türklükten, Türk milletinin dinî, insani, kültürel değerlerini, millî ve man
evi değerleri algılıyoruz. Bu gerekçenizde dinî, millî ve manevi değerlerle ilgili Türk milletine ya
pılan bir tane atıf bile yok. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, bu "Türklük" kelimesinin dışlanması doğru değildir, Türk
lüğü manevi temellerinden koparmak doğru değildir. Biz bu öneriyle "Türklük" kelimesinin bu mad
deye tekrar konulmasını ve hukuk açısından da bir problem çıkmadığına göre bunun muhafaza 
edilmesi ve korunması gereken bir değer olarak gerek çocuklarımıza gerek ecdadımıza Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir milletvekili olarak sorumluluk olduğunu düşünüyorum. 

Bu vesileyle bu önergemize desteklerinizi bekler, hepinize saygılarımı arz ederim. (MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin 1. 

fıkrasında bulunan Türklüğü kelimesinin madde metninden çıkarılması Anayasaya aykırıdır. 
Kanun Teklifinin 1. maddesi ile yeniden düzenlenen TCK 301. maddesinin 1. fıkrasında bulunan 

Türk Milletini ibaresinden önce gelmek üzere Türklüğü kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bal, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde çok önemli 
konuları konuşuyoruz ve çok önemli konularda sayın milletvekilleri kanaatlerini oluşturarak par
maklarını kaldırıyor. Ancak bu parmak demokrasisine "Türklük" gibi, "cumhuriyet" gibi, devleti
mizin ve milletimizin temel değerleri kurban ediliyor. Biz, bir kez daha yüce Meclisi, değerli 
milletvekillerini vicdanlarıyla baş başa bırakabilmek amacıyla, getirilen kanun teklifindeki "Türklük" 
ve "cumhuriyet" tabirlerinin madde metninden çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, bu çer
çeve içerisinde yeniden madde içerisine alınabilecek bir teklif sunduk. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızda, "Başlangıç" hükmünden itibaren "Türklük", "Türk" ve 
"Türk Milleti" kelimeleri muhtelif maddelerde kullanılmaktadır. Anayasa koyucu bunu bilerek ve is
teyerek yapmıştır. Çünkü "Türklük", "Türk Milleti" ve "Türk" tabirleri Anayasa metninde yer alan 
ifadeyi zenginleştirerek, anayasa koyucusunun hedefine göre seçmiş olduğu metinlerdir. İşte buna pa
ralel olarak, Ceza Kanunu'nda da "Türklük" tabiri yer almıştır. Her iki kanunun, yani Anayasa'nın 
ve Ceza Kanunu'nun terminolojisi birbirine tam uymaktadır. 

Şimdi "Türklük" kelimesinin madde metninden çıkarılarak "Türk Milleti" kelimesinin konul
ması aynı mıdır? Değildir. Sayın iktidar kanadına mensup milletvekillerinin ifade ettiği gibi, eğer 
bu, Yargıtayın "Türklük"ten anladığı şekilde "Türk Milleti" kelimesini madde metninde değiştirmek 
suretiyle yapılmak istenen sadece bu uyarlama ise, o zaman, Avrupa Birliği niye bağırıyor size? De
ğişen bir şey olmayacak demektir. Bu takdirde, karşınıza iki sorun çıkacaktır. Bir: Avrupa Birliğin
deki sesler yükselecektir: "Uygulamayı gördük, değişmiyor." O zaman, önünüze gelecek oyun aynı 
oyun. Hangi oyun aynı oyun? Vakıflar Yasası'nda olduğu gibi. Vakıflar Yasası'nda üçüncü uyum pa
keti, dördüncü uyum paketi, altıncı uyum paketi, yedinci uyum paketi, dokuzuncu uyum paketi der
ken külliyen kaldıracaksınız ve dolayısıyla tam bir teslimiyete mahkûm olacaksınız. Bu maddede de 
öyle olacaktır. Eğer anlattığınız şekilde ise durum değişmeyecektir, üçüncü uyum paketi, dördüncü 
uyum paketi, yedinci uyum paketi, Türk Ceza Kanunu'nun yenilenmesiyle ilgili madde ve şimdi 
yaptığımız değişiklikle birlikte 5 defa değiştirilmiş olacaktır. Ancak bu yetmeyecektir, çünkü tesli
miyetin hududu yoktur, onuncu uyum paketinde "Bunu kaldırın." diyeceklerdir. İşte, o zaman bu 
Meclisin hâli, pürmelali bizi üzüyor. Bu Meclis "Türklük" ve "cumhuriyet" kavramlarını "devlet" ve 
"millet" kavramı olarak kurmuş gazi Meclistir. Bu Meclise 7 defa aynı şeyi tükürdüğünü yalatacak 
hâle getirtmek sizin siyasi anlayışınızla örtüşecek bir nakisadır. Bu nakisaya gelmemeniz için bir kez 
daha sizleri uyarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetle ilgili konu aynı şekildedir. Sayın Bakan tekrar ifade ettiği 
için ben de tekrar cevap vermek durumundayım. Bilindiği gibi hükümet tasarısı, teklifi komisyon
larda görüşülür, komisyonlarda olgunlaştırılır ve Mecliste görüşülür, Mecliste de olgunlaştırılır. Bu
rada bir yanlışlık var. Yanlış gayet açık, net: Anayasa'nın l'inci maddesi "Türkiye Devleti" diyor, 
Anayasa'nın 3'üncü maddesi "Türkiye Devleti" diyor, siz Anayasa'nın değiştirilemez maddesinin 
adını bu kanunda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" yapıyorsunuz. 

Türklükle birlikte ikisini değerlendirdiğimiz zaman, değerli arkadaşlarım, karşımıza şu çıkar: 
Ceza hukukunda -hukukçu arkadaşlarımız bilirler- suçta kanuniyet prensibi vardır. Bunun anlamı 
şudur: Suç tipi kanunda tanımlanır. Kanunda tanımlanmamış olan suç tipi suç olarak cezalandırıla-
maz. Birinci kural budur. 

İkinci kural: Ceza hukukunda kıyas yoluyla kanunun suç tipi değiştirilemez, genişletilemez. 
Şimdi, uygulamaya geldiğimizde: Seksen iki yıllık "Türklük" kelimesi çıkmış, yerine "Türk 

Milleti" kullanılmış. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Bal. 
Buyurun. 
FARUK BAL (Devamla) - Sağ olun Başkan. 
Seksen iki yıllık "cumhuriyet" kelimesi çıkmış, Anayasa'ya aykırı olarak "Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti" kelimesi konulmuş. O zaman uygulayıcı hâkim diyecek ki: "Demek ki yüce Meclisin bir bil
diği var. 'Türklük' ve 'Cumhuriyet' kavramları suç tipi olarak kanundan çıkarıldığı için bunlar 
301 'inci maddenin koruma zırhı içerisinde değildir." Türklük ile ilgili hakaret, cumhuriyetle ilgili her 
türlü hakaret "Türk Milleti" kelimesini taşımadığı için ve "Türkiye Cumhuriyeti" kelimesini taşı
madığı için cezasız kalacaktır. İşte, birinci bölümde "Cezalandırılamayacak bir suç tipi ihdas edi
yorsunuz." derken kastettiğim durum budur. 

Değerli arkadaşlarım, yol yakındır, dönelim; bu büyük faciadan bir an önce dönelim. Bu, sizin, 
gelecek nesillere bırakabileceğiniz en kötü eseriniz olacaktır. 

Bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum ve önergemize desteğinizin parmak demokrasisine... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK BAL (Devamla) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
OKTAY VURAL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 s.sayılı kanun teklifinin 1. maddesinin 4. fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini teklif ederiz. 
Hakkı Süha Okay (Ankara) ve arkadaşları 

"(4) Bu suçtan dolayı soruşturma bizzat İl Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır." 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Okay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde değişiklik yapılması öneri

sini veren Değerli Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak, bu teklifte, 301 'inci maddenin 
4'üncü fıkrasında "Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır." öne
risinde bulunmuş idi. Kanun teklifi Adalet Komisyonunda görüşüldü ve Adalet Komisyonundaki 
görüşmede bu 4'üncü fıkra "Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." 
olarak değiştirildi. 

Esasen, kanun teklifi verildikten sonra Sayın Başbakan, bu iznin Cumhurbaşkanı tarafından ve
rilmesinin doğru olduğunu ifade etti. Keza, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ise bu iznin 
Adalet Bakanı tarafından verilmesinin doğru olduğunu ifade etti ve Değerli Adalet Komisyonu Baş
kanımız da bu iznin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilmesinin doğru olduğunu 
ifade ettiler. 
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Esasen, bu kanun teklifi, her ne kadar Sayın Kaynak tarafından verilmiş ise de Hükümetin ta
sarı olarak hazırladığı ve iki-iki buçuk senedir "Çok önemli bir değişiklik ve Türkiye'de düşünce ve 
ifadenin önündeki engellerin kaldırıldığı bir yasal düzenleme." gibi sunulup, doğru dürüst bir çalış
manın olmadığının çok temel göstergesiydi. Tümü için yapmış olduğum konuşmada da özensiz bir 
çalışma olduğunu ifade etmiştim. Nitekim bu özensizlik Adalet Komisyonundaki çalışmalar süresinde 
kısmen düzeltilmeye çalışıldı ve sonuç itibarıyla "kovuşturma" yerine "soruşturma safhasına", "Cum
hurbaşkanı" yerine de "Adalet Bakanı" olarak o ibareler değiştirildi. 

Bizim vermiş olduğumuz bu değişiklik önergesinde ise, bu suçtan dolayı soruşturmanın bizzat 
il cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılmasını teklif ediyoruz. Neden bu öneride bulunuyoruz? Bu 
öneri, aslında, Adalet ve Kalkınma Partisinin bu yasaya ilişkin çalışmalarda, tümü üzerindeki gö
rüşmelerde de ifade ettiğim gibi, o dönemin Sayın Bakanının açıklamasıyla da bir paralellik teşkil edi
yor. Ne diyor Sayın Çiçek? "Bunu AB kendisi istedi." Yani, hani, Avrupa Birliğinin her istediğini 
yapıyorsunuz ya, o zaman da böyle istemiş Avrupa Birliği. Demiş ki: "Adalet Bakanını çıkarın." 
Sayın Çiçek de "derhâl" demiş ve "AB'nin istemiş olduğu bir düzenlemeyi yaptık." diyor ve devam 
ediyor: "Kimse yetkisini vermezken, bu Hükümet yargıya müdahale olmasın, yargı dosyadaki delile, 
hukuka, vicdani kanaatine göre karar versin diye Adalet Bakanlığının bu alandaki yetkilerini ortadan 
kaldırdık." demekte. Şimdi, 19/12/2005'te bunu siyasal iktidarın o dönemdeki Adalet Bakanı ifade 
ederken, 23'üncü Dönemde Başbakan Yardımcımız yine Sayın Cemil Çiçek ve bu kez yeniden Ada
let Bakanının iznine dönülüyor. Şimdi, Hükümetiniz ve AKP Grubu bunu nasıl hâl ve telif edecek? 
AB'ye ne diyeceksiniz? İki gün sonra Avrupa Birliği "Biz size demedik mi, Adalet Bakanına izin ver
meyin demedik mi? Nereden çıkarttınız?" derse, siz tekrar bu yasayı getireceksiniz. Çünkü, zaten bu 
301 'inci madde Barroso geliyor diye apar topar hazırlanmadı mı? Evet, belki 301 'le ilgili yapmış ol
duğunuz değişiklikler Türk hukukuna yeni bir katkıda bulunmayacak ama Avrupa Birliğine karşı 
mahcup olacaksınız. Onun için gelin, bu Adalet Bakanının izin vermesini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
HAKKI SÜHA OKAY (Devamla) - ...bu metinden çıkarın. Kaldı ki, hukuken de doğru olanı 

bu. Niçin? Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174'üncü maddesi var. "İddianamenin iadesi" kuralı var. 
Yani yargıçlar iddianameyi maddi ve biçimsel olarak inceleyip, yeniden gözden geçirmek üzere iade 
edebilir ve 174'üncü madde varken Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, bu maddeyle yeni olanaklar da 
sağlanmış olduğuna göre, siyasal ve idari bir kurum olan Adalet Bakanlığına yetki verilmesi doğru 
değildir. İzin, maddi ceza hukukuna ilişkin bir yetki olup, izin verme veya vermeme biçiminde söz 
konusu olabilecek işlemler siyasal sorumluluk gerektirmektedir ve neticede siyasal iktidarın yan
daşları için izin verilmeyebilir, siyasal iktidarın karşıtları için izin verilebilir. 

Gelin, hiç olmazsa bu makul teklifimizi kabul edin diyorum ve önerimin kabul edilmesi dileğiyle 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay. 
Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
215 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 5237 sayılı kanunun 301 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "suç oluşturmaz" ibaresinin "bu madde kapsamında de
ğerlendirilmez" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Azize Sibel Gönül 
Kocaeli 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Önergeleri geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Diğer iki önerge geri çekilmiştir. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talepleri vardır. İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk'e aittir. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan teklifle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere söz aldım. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de söylenen sözlerin, yapılan işlemlerin önemi içeriklerine göre değil, bu eylemi ya
panların, sözü söyleyen kişilerin kimliklerine göre değerlendirilmektedir. Bu, örneğin, söz gelimi 
Türkiye'de Aysun Kayacı isimli bir hanımefendi kendi demokrasi anlayışını ortaya koymak için bir
takım tanımlar ortaya attı, herkes saldırdı. Özellikle AKP yanlısı yazarlar, AKP yanlısı kişiler sal
dırdılar. Ama benzer bir ifadeyi Sayın Başbakan kullandı. İşçilerin Taksim'de 1 Mayıs mitingini 
yapmak istemeleri üzerine "Ayaklar baş olursa kıyamet kopar." dedi ama aynı çevrelerden hiçbir 
tepki gelmedi. 

Yine, bu görüşülmekte olan 301 'inci maddeyle de ilgili Orhan Pamuk'tan önce 60 kişi hakkında 
dava açıldı. O güne kadar hiç tartışma olmadı. Ne zaman ki Orhan Pamuk'la ilgili dava gündeme geldi 
ve bu tartışılmaya başlandı. Biz tabii ki Orhan Pamuk'un uluslararası Nobel ödülü almasını ayakta 
alkışlıyoruz, onu gönülden selamlıyoruz. Ancak, Orhan Pamuk'un Nobel ödülü almış olması suç iş
lediği zaman o suçun cezasız kalacağı anlamına gelmez. Eğer Orhan Pamuk'a yumurta atılmışsa, 
onu da önlemek iktidarın görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir tespitimi de sunmak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi ve 
özgürlüklerin, insan haklarının savunucusu, öncüsü olmuş bir partidir. Devletin demokratikleşmesi, bi
reyin özgürleşmesi, Cumhuriyet Halk Partisinin temel hedefidir. Cumhuriyet Halk Partisi, özgür bire
yin özgür düşüncesine vurulan zincirlerin, atılan kelepçelerin kırılması için mücadelesini edegelmiştir. 
Geçmişimize baktığımızda, tarihimize baktığımızda, demokrasi ve özgürlükler mücadelesiyle dolu say
falar bunun somut örneğidir. "Görüşlerinizi paylaşmıyorum ama sizin görüşlerinizi serbestçe ifade et
meniz için hayatımı vermeye hazırım." diyen Fransız Voltaire'in bu görüşleri her demokrat gibi, 
Cumhuriyet Halk Partililerin de temel ilkesi olmuştur ancak AKP'nin ve Sayın Başbakanın demokrasi 
anlayışı nedir? ".. .mış" gibi yapmaktır; demokrasi varmış gibi yapmaktır, laik devletten yanaymış gibi, 
bağımsız yargı ve tarafsız yargıdan yanaymış gibi, demokratik özerk üniversiteden yanaymış gibi, de
mokrat ve özgürlüklerden yanaymış gibi, özgürlük havarisiymiş gibi, hukuktan yanaymış gibi... Baş
bakanın ve AKP'nin hukuk ve özgürlüklerle ilgili içselleştirilmiş bir anlayışı bulunmuyor. Zaten, 
Türkiye siyasetinde yaşanan krizin temelinde samimi olmayan bu davranışlar ve görüşler yatıyor. 
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Demokrat olmak o kadar kolay değildir; "...mış" gibi yaparak demokrat olunmaz. En önemli, 
en temel hak yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı özgür olarak yaşanırsa bir anlam ifade eder. Eğer yaşam 
hakkı özgür olarak yaşanmazsa, hiçbir anlamı yoktur. 

Şimdi, 301 nedir? Herkes 301'den bahsediyor. Koro hâlinde, Avrupa'dan orkestra şefleri yöne
tiyor: 301, 301... Ama 301'in içeriği söylenilmiyor. 301 "3", "0", " 1 " rakamlarından oluşmuş bir ma
tematiksel rakamdır ama bunun içeriği nedir? 301 'le yasaklanan şey nedir? Değerli arkadaşlarım, 
gerçekten 301 insan haklarını ihlal eden, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, dil ayrım
cılığı yapan, ırk ayrımcılığı yapan bölücü bir madde midir? 301, toplumda öncü rolleri olan aydın
ların, yazar ve bilim adamlarının bu rollerini yerine getirmelerinde yollarını tıkayan bir madde midir? 
301, koruduğu hukuki menfaat nedir? Anayasal organlara ve diğer manevi değerlere karşı toplumda 
var olan ortak bir saygı duygusunu korumaktadır. Bu korunmaya değer hukuki bir değer değil midir? 
Korunmaya değer bir hukuki değer olduğu açık ve seçik ortadadır. Her ülkenin kendi tarihî, sosyo
lojik, psikolojik, kültürel koşullan bir değerin bir ceza normu ile korunup korunmayacağı hususunda 
belirleyicidir. Bu takdire uluslararası organlar hiçbir şekilde müdahale edemez. 

Her ülkenin hassasiyetleri vardır. Almanya'da bazı sembollerin taşınması, örneğin gamalı haç 
gibi, suçtur. İtalyan Ceza Kanunu'nda bizim bu 301'e benzeyen bire bir maddeler vardır. Alman 
Ceza Kanunu'nda vardır, Avusturya, İspanya ve Fransa'da vardır. İrlanda'da İrlanda Bayrağı'nı aşa
ğılamak ağır suçtur. Maddede sayılan organları eleştirmeyi değil, aşağılamayı suç saymıştır. Esasen 
aşağılama hiçbir şekilde bir düşüncenin ifadesi olamaz. Aşağılama ile düşünce ve ifade özgürlüğünü 
yan yana koyamazsınız. Aşağılama şeklindeki bir fiil hiçbir şekilde ifade özgürlüğünden yararlana
maz. Hukuk düzeninde kişiler, hakaret etmeksizin, aşağılamaksızın eleştiri yapmakla yükümlüdür
ler. Hakaret ve sövme suçu nitelik olarak bu aşağılamadan hiç farkı yoktur. Peki, 301 konusunda 
AKP ne yapıyor? AKP top çevirmekten başka bir şey yapmıyor. Gerçekten, AKP, 301 'inci maddede 
düzenlenen hükmün düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığı inancında ise, top çevirmeyi bir 
kenara bırakıp açık ve seçik olarak bu ifade özgürlüğünün önünde engel olarak inandığı bu maddeyi 
ortadan kaldırmalıdır. Çünkü "Türklük" yerine "Türk Milleti", "Cumhuriyet" yerine "Türkiye Cum
huriyeti Devleti" koyarak maddeyi demokrasi ve özgürlükler açısından olumlu yönde değiştirdikle
rini öne süren anlayış, ya ne yaptığından haberi yoktur ya da insanları anlamaz yerine koymaktadır. 
Her şeyin bir sınırı vardır ama mış gibi yapmanın sınırı artık bitmelidir. Eğer bu madde ifade özgür
lüğünü engellediği iddiasında iseniz, "Türklük" yerine "Türk Milleti", "Cumhuriyet" yerine "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti" gibi değişiklikler yaparak soyut kavramlar üzerinden suç yaratmaya devam 
etmemelisiniz. 

Sayın Bakan diyor ki: "Ben bu maddenin tümden kaldırılmasına karşıyım." Demek ki, bu madde, 
bu haliyle düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde bir engel değildir değerli arkadaşlarım. Biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak, bu maddenin düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir madde olma
dığını düşünüyoruz. 

Esasen, özgürlüklerden, temel haklardan yana olanlar, Polis Vazife ve Selahiyet Yasası'nda de
ğişiklik yaparken, polis devletinin önünü açmaya çalışırken, âdeta bu ülkede polis devleti kurmaya 
çalışırken temel hak ve özgürlükler aklınıza neden gelmiyor? Bugün soruşturulan ve hâlâ daha yargı 
önüne çıkarılmayan, aylarca, günlerce, hatta yıllarca mahpushanelerde yatan insanların temel hak ve 
özgürlükleri aklınıza neden gelmiyor? 

Bizim karşı olduğumuz husus, Avrupa Birliğinin haksız dayatmalarıyla, anlamsız dayatmala
rıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin Avrupa Birliği iradesine boyun eğer hâle sokulmak istenme
sine karşıyız biz değerli arkadaşlarım. Avrupa Birliği, haksız dayatmalarıyla 301'inci maddeyi 
Türkiye'nin gündemine getirmiştir. Bugün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." yazısının duvar
dan alınıp halka indirilmesi, millete indirilmesi iddiaları âdeta ortadan kalkmışa benziyor. 
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Sayın Grup Başkan Vekilim izin konusunda bir önerge verdi, ancak il savcılarına izin müesse
sesinin verilmesini savundu. Bu haliyle izin müessesesinin il savcılarına değil, Avrupa Birliği Ko
misyonu Başkanına bırakılmasının daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Çünkü önümüzdeki 
günlerde bu 301 'inci madde tekrar bu Meclisin gündemine gelecektir değerli arkadaşlarım. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, Mustafa Kemal Atatürk 6 Mart 1922'de bu Meclis kürsüsün
den şöyle söylemiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - "Efendiler, artık durumu düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan 

nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak 
gibi birtakım zihniyetler belirdi. Hâlbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin öğütleriyle, ecnebilerin 
planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir. Felaket başa gelmeden önce onu 
önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yok
tur." Ne ki, bugün artık öğüt verme sınırı çoktan aşılmış, düpedüz talimat verilmektedir değerli ar
kadaşlarım. 

Bu görüşülmekte olan yasa değişikliğinin teklifinin Türk ulusuna, Türk milletine hiçbir yararı 
olduğuna inanmıyoruz ve ifade ve düşünce özgürlüğünü de açan, genişleten bir yanı olduğunu dü
şünmüyoruz. Bu nedenle bu teklife karşı olduğumuzu belirtiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Batman Milletvekili Sayın Bengi Yıldız. 
Buyurun Sayın Yıldız. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA BENGİ YILDIZ (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, gecenin bu vaktinde 301 'inci maddenin Türkiye'deki düşünce ve ifade özgürlüğü önünde 

ne kadar engel teşkil ettiğinin aslında somut sonuçlarını gördük. Mesela, bir hatip burada "301 'inci 
maddeyi değiştirmek isteye hainler"le başlayıp devam eden bir söylem içerisine girdi ne yazık ki. 

Şimdi, bu ülkede yasama organı bir maddenin değiştirilmesi noktasında düşünce açıkladığı 
zaman eğer vatan hainliğiyle suçlanıyorsa, Türkiye'deki düşünce özgürlüğünün sınırlarının, kapsa
mının ne kadar dar olduğu, milletvekilleri açısından bile ne kadar riskli bir noktada olduğumuz açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamayı tabii... 301 aslında bir zihniyettir ve bir zihniyetin cumhuriyet 
Türkiye'sine seksen yıldır damgasını vurduğunu görüyoruz. 

Tarihsel arka planına gittiğimizde "tam bağımsız Türkiye" şiarıyla yola çıkan Deniz Gezmişle
rin, Mahir Çayanların, Amerikan emperyalizmine karşı, 6'ncı Filo'ya karşı çıkan Denizlerin, Ma
hirlerin, o dönemde sırf Amerika'ya karşı çıktıkları için vatan hainliğiyle suçlandığını biliyoruz. 
Nazım Hikmet'in vatan hainliğiyle suçlandığını biliyoruz ve Nazım Hikmet'in o meşhur "Nazım 
Hikmet vatan hainliğine devam ediyor" şiiri herkesin hafızalarındadır, "Eğer vatan hainliği Ameri
kan fılosuysa" şeklinde başlayan. Dolayısıyla, bu yüce Parlamentoda düşüncelerimize karşı belirli bir 
tahammül göstermemiz gerektiği inancındayız. 

Şimdi, rakamlar açıkça ortada. Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda bu 301 'i müzakere eder
ken değerli arkadaşlarımız önümüze belirli materyaller koydular, bazı hatipler de bunu zaten dillen
dirdi. Türkiye'de 2003 yılından 2007 yılına açılan dava sayısı 1.894, mahkûmiyet kararlan 2003'ten 
2007'ye kadar 744. 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bakıyoruz değerli arkadaşlar. En çok hüküm giyen 
ülkeleri işaretledim. 2005 yılında Almanya 16, Avusturya 22, Çek Cumhuriyeti 33, Fransa 60, İtalya 
79, Rusya 83, Türkiye Cumhuriyeti 290. 2006 yılında Fransa 96, Almanya 10, İtalya 103, Norveç 1, 
Polonya 115, Rusya 102, Türkiye 334 ve hiç mahkûm olmayan bir sürü ülke var. 

301 benzeri maddelerin diğer ülkelerde olduğunu belirtiyoruz. İtalya'da 290,291,292'nci maddeler 
var. Toplam 18 mahkûmiyet var 2000'den 2004 yılına kadar. Bunların çoğu para cezası. 
Polonya'da 2004 yılında 1 kişi hakkında dava açılmış, şartlı tahliye kapsamında serbest bırakılmış, 
2005 yılında 1 kişi hapse mahkûm edilmiş. İspanya'da 1 kişi mahkûm edilmiş ve böyle devam ediyor. 

Demek ki, değerli bazı hatiplerin de belirttiği gibi, ülkemizde bir uygulama problemi, bir zih
niyet problemi var, öncelikle bunu düzeltmemiz lazım. 

Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesi, 125/5, kurumsal anlamda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Millî Güvenlik Kurulu ve benzeri kurumlara hakareti suç saymış, cezalandırıyor zaten ayriye-
ten. 216/2'nci fıkra, halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılayan kişiyi bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıyor. 

Değerli arkadaşlar, 301'inci maddedeki Türklük ve Türk milleti kavramındaki temel problem 
bizce şudur: Eğer, 301'inci maddeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türklük kavramı bir 
üst kimlik olarak yargı organlarında karara dönüştürülmüş olsaydı mesela o alt kimlik içerisinde 
Kürtlere hakaret edenler, mesela "Kürtler şeytan soyundan geliyor." diyenler hakkında bir dava açıldı 
mı bu ülkede? Hayır ama bunu söylediler veya "Ermeni dölleri" diyenler hakkında 301'den dava 
açıldı mı? Hayır. 216'ncı maddeden dava açıldı mı? Ondan da hayır. 

Türklüğün bir üst kimlik hâline gelebilmesi için... Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına hakaret yapıldığı zaman eğer 301 'den dolayı insanlar yargılanıp ceza al
saydı gerçekten, gerçek anlamda Türklük bir üst kimlik hâline gelebilirdi. 

Bazı değerli hatipler Adriyatik'ten Orta Asya'ya kadar bir Türklük tanımını yaptılar. Bizce kim 
hangi ırka, hangi mensubiyete hakaret ediyorsa esas o haindir. Eğer hainlik kavramı olarak nitelene
bilecek bir şey varsa, hangi mensubiyetinden dolayı birileri kınanıyorsa, eleştiriliyorsa, hakarete uğ-
ruyorsa esas o noktada o ülkenin bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine bir dinamit konuluyor diye 
düşünüyoruz. 

Biliyorsunuz, 1930'lardaki Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un bir tanımlaması vardır bu 
ülke için: "Türk bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu 
memlekette tek hakları vardır: Hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman hatta dağlar 
bu hakikati böyle bilsinler." Bu, işte, bu ülkenin temeline aslında dinamit koymanın bir başka ifadesiydi. 

301'inci maddenin 2'nci fıkrasındaki en temel tehlike, sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuv
vetlerini ve emniyet teşkilatını alenen tahkir meselesinde uygulamada çok büyük problemlerin or
taya çıktığını görüyoruz. Burada, hakarete uğradığı iddia edilen kesim bizzat soruşturmayı, hazırlık 
tahkikatını yapan kurumların kendisidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Toparlayın lütfen. 
BENGİ YILDIZ (Devamla) - Dolayısıyla, onlar aleyhindeki bütün söylemler, hazırlık soruş

turmasını yürütenler oldukları için hakaret kapsamına alınıyor. 
Değerli arkadaşlar, Batman'da Mizgin Özbek olayı olarak bildiğimiz bir olay vardır. On bir ya

şındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi olayı vardır. 
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Sayın milletvekilleri, lütfen "Mizgin Özbek Raporu" diye İnternete girsinler. Orada, Batman 
İnsan Haklan Derneği, MAZLUMDER ve Batman Barosunun hazırladığı bir rapor var. bu rapordan 
dolayı beş tane bu derneğin yöneticisi ve bu raporu da gazetede yayımladıklarından dolayı yedi tane 
gazeteci arkadaşımız yargılanıyor ve burada suç duyurusunda bulunan bizzat askeri teşkilatın ken
disi. "Burada ölçülü bir güç kullanılması gerekir." diye tespit yapan bir rapora karşı on iki tane insan 
yargılanıyor. 

Dolayısıyla, bu problemleri görmezlikten gelen bir yaklaşımın sonuç alıcı olmadığını bilmemiz 
gerekir. 

Sayın Meclisi bu duygularla selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın. 
Buyurun Sayın Yalçın. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü

şülmekte olan 215 sıra sayılı, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak'ın Türk Ceza Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce, burada, AKP Grup Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ, mille
timizi soykırım iftirasıyla karalayan bir şahsiyet için yüceltici ifadelerde bulundu. Konuya girme
den, öncelikle bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Ne ödülü alırsa alsın, ne kadar şöhretli olursa 
olsun hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı yoktur. Bu millete hakaret etmek kimsenin hakkı da değil
dir, haddi de değildir. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ifade özgürlüğüyle maskelenmiş Türklüğe hakaret özgürlüğü getiren bu 
teklif, aslında sizler de biliyorsunuz ki bir Hükümet tasarısıdır. AKP'nin birçok tartışmalı yasada 
yaptığı gibi, bu değişiklik yine bir sayın milletvekilinin teklifi şeklinde hazırlanmıştır ve ne yazık ki 
Türklüğe hakareti suç olmaktan çıkartan bu teklifte millî mücadelenin destansı kahramanlarının çık
tığı ve "Kahraman" unvanı verilen Maraş ilimizin benim de çok sevdiğim bir milletvekilinin imzası 
bulunmaktadır. Ecdadımızın kemiklerini sızlatacak bu yasa, yine ne yazık ki Millî Egemenlik Bay
ramı kutlamalarıyla aynı zamanlarda önümüze gelmiştir. 

Bu değişiklik teklifi, neden tasarı değil de teklif olarak gelmektedir? Acaba, 2004'ten bu yana 
her sorulduğunda "301 'de bir değişiklik düşünmediğini, 301'in AB standartlarında olduğunu" söy
leyen sayın eski ve yeni Adalet Bakanları bu değişikliğe imza atmazlar diye mi düşünülmüştür yoksa 
sayın bakanlar sözlerinin altında ezilme korkuları sebebiyle mi bu yolu tercih etmişlerdir? 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz 301 'inci maddenin içinde yer aldığı Türk Ceza Kanunu, 
2004 yılında, yine şimdi değiştirmek isteyen AKP İktidarı tarafından yasalaştınlmıştır. "Büyük re
form" diye sunulan bu tasarı Avrupa Birliğinden de "aferin" almanıza sebep olmuştur. Ama görülü
yor ki hâlâ Türklüğe rahatça sövülemiyor, sahte soykırım iftiraları hâlâ rahatça yapılamıyor, fırsat bu 
fırsat diye şimdi sizden kendi milletinize, ailenize, ceddinize, tarihinize, kültürünüze, maddi manevi 
bütün varlığınıza hakarete izin vermenizi istiyorlar. Diyorlar ki bu madde ifade özgürlüğünün önünde 
engelmiş. Değerli arkadaşlarım, maddenin içinde eleştiri amacıyla yapılan ifadelerin suç sayılmaya
cağı ortada değil mi? Anayasa'mız ve devletimizin imza koyduğu anlaşmalar fikir ve ifade hürriye
tini fazlasıyla temin etmiyor mu? Aslında ediyor. Peki, bu madde madem ifade hürriyetine engel 
oluyor da bütün Avrupa ceza yasalarında, Estonya'dan Fransa'ya, Bulgaristan'dan İngiltere'ye, Hol
landa'dan İsveç'e neden benzer suçlar yer alıyor. 
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Sayın milletvekilleri, bugün memleketimizde insanlarımız cinnet öncesi son sınırdadır. Küçü
len tarım sektörünün ağırlığı bir kâbusa dönüşmek üzeredir. Gübre ve ilaç fiyatları 2 katını aşmış, 
temel gıda maddelerinin yanına yaklaşılamıyor, esnaf BAG-KUR'unu ödeyemez hâldedir. İşsizlik çığ 
gibi, iflaslar artmış, tapu daireleri haciz işlemi yapmaktan tapu işlemi yapamaz hâle gelmiştir. 

Sizler, çığlığını duyurmak isteyen insanların ağzını kapatıp karga tulumba götürülürken ifade 
hürriyetini hatırlamıyorsunuz, kendiniz hakkında en küçük eleştiri taşıyan yazı ve karikatür sahibine 
derhâl dava açıyorsunuz ama milletimize hakaretin önünü açıyorsunuz. Siz milletimizden bunun için 
mi oy istediniz? Milletimiz bunun için mi oy verdi? 

Sayın milletvekilleri, kapatma davası açıldı, unuttuğunuz AB ipine tekrar sarıldınız. Sayın Bar-
roso'yu davet ettiniz, kapatmaya karşı destek istediniz. AKPM'deki temsilciniz, partiniz kapatılma
sın diye, bildiri yayınlatmak için ricacı oluyor. Sayın Dışişleri Bakanınız, ülke ülke gezip temsil ettiği 
ülkesinin kurumlarını şikâyet ediyor. Güya "AKP kapatılırsa AB süreci biter." diye milletimizi, dev
letimizi tehdit ettiriyorsunuz. Bu millete bu yaptıklarınız en büyük hakaret değil midir? 

Sayın milletvekilleri, malumunuz, ülkemizi bir kaos ortamına sürüklemek isteyen odaklarca iş
lenmiş bir menfur cinayet gerekçe gösterilerek 301 aleyhine, Türklük aleyhine sistemli eylemler ya
pılmıştır, hâlâ da zaman zaman yapılmaya devam edilmektedir. Bu kampanyaların sloganlarından 
biri de "katil 301" şeklindedir. Şimdi siz bu değişiklik ile Türklüğe hakaret edenleri aklarken aslında 
Meclisin çıkardığı bir yasayı cinayetten mahkûm ettiğinizin bilmem farkında mısınız? 

Sayın milletvekilleri, bu madde 1926'dan bu yana 8 kez değişti. İlk defa siz "Türklüğü" madde 
metninden çıkartıyorsunuz. Türkiye'de geçmişte partiler kapatıldı, siyasi yasaklar konuldu, hatta si
yasiler hapislere bile atıldı ancak bu ağır sonuçlara karşın memleket dışı bir odaktan destek istemek, 
himmet beklemek çok karşılaşılan bir yol olmadı. Onun için, gelin, dış odaklardan himaye dilenmek 
yerine Türkiye'nin yargısına güvenin, büyük milletimizin büyük toleransına sığınma vakarını göste
rin, gösterin ki en azından tarih önünde daha ağır bir mahkûmiyetten kurtulun. Bu vakarı, onuru he
pinizden bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kurulduğundan bu yana millet egemenliğinin sembolü ve tecelligâhı ola
rak yüceltilen ve İstiklal Harbi'ni yöneten, "Gazi Meclis" diye kutsanan bu kutlu çatı altında hepi
mizin kutsalı, dokunulmazı olması gereken "Türklük"ten rahatsızlık duyulması bizim için tarifsiz 
bir acı kaynağıdır. Biliniz ki, milletimiz de bilsin ki MHP iktidarının düzelteceği ilk iş Allah'ın iz
niyle bu olacaktır. "Ne mutlu Türk'üm diyene." 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçın. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç. (AK Parti sı

ralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 2'nci mad
desi hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. 

2'nci madde yürürlük maddesi. Maddenin yürürlüğüyle ilgili çok fazla söylenecek bir husus 
yok. Ancak, muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımızın son derece ağır, eleştiri sınırlarını zor
layan beyanları oldu. Bu haksız eleştirileri kabul etmediğimizi öncelikle ifade etmek istiyorum. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Az bile, az! 
YILMAZ TUNÇ (Devamla) - 301 'inci maddede yapılan değişiklik teklifiyle "Türklük" ibaresinin 

yerine "Türk Milleti" ibaresi, "cumhuriyet" ibaresi yerine de "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi getiriliyor. 
Yapılan bu değişiklikler kesinlikle ne Türklüğe hakareti ne de cumhuriyete hakareti serbest bırakır. 
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Anayasa'mızın 66'ncı maddesinde Türk'ün tarifi yapılmıştır: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan herkes Türk'tür." Anayasa Mahkememizin verdiği kararlarda da Türklük, vatandaşlık bağı ile 
tanımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya uygun olarak Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı 
olan herkesin Türk olacağını ve "Türk milleti" kavramının Türklüğü de içine alan tarihsel ve sosyal 
gelişmenin oluşturduğu birlikte yaşama olgusunu ifade eden bir kavram olduğunu belirtmiştir. 

Yargıtayımızın kararlarında da 301'inci maddede geçen "Türklük" kavramının devletin insan 
unsuruyla ilgili olduğu, Türklükten maksadın Türk milletini oluşturan insani, dinî, tarihî değerler ile 
millî dil, millî duygular ve millî geleneklerden oluşan millî, manevi değerler bütünü olduğu açık
lanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin birinci fıkrasında "Türklüğü" ibaresinin 
"Türk milleti" olarak değiştirilmesi teklifiyle, zaten uygulamada ve yüksek yargı kararlarında açık
lık getirilmiş olan bir ifadenin kanunun lafzına alınarak Anayasa'mıza uygun ve uygulamada ortaya 
çıkan tereddütleri ortadan kaldıracak olan yerinde bir değişiklik yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, "Türklüğe hakaret serbest bırakılıyor." şeklindeki yanlış ve kasıtlı 
bilgilerin aksine bu değişiklikle madde daha da somutlaştırılmakta, bütün Türk vatandaşlarına ve 
onların millî ve manevi değerlerine hakaretin cezalandırılması sağlanmış olmaktadır. Anayasa'mızın 
1 'inci maddesinde Türk devletinin bir cumhuriyet olduğu yazılıdır. 2'nci maddesinde de devletimizin 
adının "Türkiye Cumhuriyeti" olduğu belirtilmiştir. 301 'inci maddede "cumhuriyet" yerine "Türkiye 
Cumhuriyeti" şeklinde değişiklik yapılması maddenin daha belirgin olmasını sağlamaktadır, Türkiye 
Cumhuriyeti'ni Anayasa'da belirtilen nitelikleriyle birlikte koruma altına almaktadır. Gerçek tüm 
açıklığıyla böyleyken cumhuriyete hakaretin serbest bırakıldığına yönelik eleştiriler, son derece haksız 
ve rencide edici eleştirilerdir. Bu Meclis çatısı altında hiçbir milletvekili, hiçbir siyasi parti cumhuriyete 
hakareti, milletimize hakareti serbest bırakma gibi bir düşünceyi aklının ucundan bile geçirmez. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi ilk kez değişen bir madde de
ğildir. 1931'de, 36'da, 38'de, 46'da ve 1961 yıllarında yapılan değişikliklerden sonra, bu kürsüden 
eleştiri yapanların dönemlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. 6 Şubat 2002 tarihinde 4744 sa
yılı Kanun ile altı sene olan ceza üst sınırı üç yıla çekilmiştir, "ağır hapis" ibaresi "hapis" olarak de
ğiştirilmiştir. Bu değişiklik tasarısında DSP, ANAP ve MHP'li milletvekillerinin imzaları vardır. O 
zaman bu imzaları atanları, bir çırpıda ceza miktarını yarı yarıya düşürenleri, suçun cezasını ağır ce
zalık suç olmaktan çıkaranları Türklüğe ve cumhuriyete hakareti önemsiz görmekle suçlayabilir 
miyiz? 

Yine, 3 Ağustos 2002 yılında 4771 sayılı Kanun'la maddeye eklenen bir fıkra ile eleştiri mak
satlı yapılacak açıklamaların cezayı gerektirmeyeceği yönünde yapılan değişiklik DSP-ANAP-MHP 
Koalisyon Hükümeti zamanında yapılmıştır. Bugün AK Partiyi, haksız bir şekilde, gerçekleri saptı
rarak, eleştiri sınırını zorlayan kelimelerle acımasızca eleştirenler, geçmişte, Avrupa Birliği uyum 
paketleri kapsamında, 301'de bugünkünden çok daha köklü değişiklikler yapmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu değişikliğin Avrupa Birliğinin talimatıyla yapıldığı yönündeki 
eleştiriler son derece haksızdır. Türk Ceza Kanunu 301 'inci maddesinde değişiklik yapılması yönünde 
gerek akademisyenlerimizden gerekse sivil toplum kuruluşlarımızdan çok sayıda talep gelmiştir. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, Türkiye Yayıncılar Birliğinin, Basın Konseyinin, Yargıçlar ve 
Savcılar Birliğinin, Türkiye Barolar Birliğinin değişiklik tekliflerinin hepsinde "Türklük" ibaresi 
yerine "Türk Milleti" ibaresinin getirilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir. Anayasa hukukçulan 
ve ceza hukukçularının büyük bir kısmının 301 'inci maddeyle ilgili şu anda görüşmekte olduğumuz 
değişikliğe paralel değişiklik teklifleri vardır. Teklifin Adalet Komisyonunda yapılan görüşmeleri 
sırasında sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri 301'inci maddede yapılan bu değişikliklerin 
yerinde olduğu yönünde görüş beyan etmişlerdir. 
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Türk Ceza Kanunu'ndaki bu değişikliği milletimize farklı anlatarak milletimizin hassas olan 
duygulan üzerinden, gerçekleri saptırarak siyaset yapmanın doğru olmadığını belirtmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle teklifin hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Hatip Milliyetçi Hareket Partisinin ismini de ver

mek suretiyle doğru olmayan bir bilgi sunmuştur yüce Meclise. O konuda açıklama yapmak istiyo
rum müsaadenizle. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal, üç dakikalık süre veriyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2.- Konya Milletvekili Faruk Bal'in, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşmasında parti
sine sataşması nedeniyle konuşması 

FARUK BAL (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabii burası milletin kürsüsü, burada akla gelen konuşulmaz. 

(AK Parti sıralarından gürültüler) Sayın Hatip... Sayın Hatip... Dinleyin beni. Sayın Hatip, birinci 
uyum paketinde ifade ettiği hususlarda, Milliyetçi Hareket Partisi, seksen iki yıllık süreç içerisinde 
hiçbir zaman uygulanmamış olan üst haddin, cezanın üst haddinin altı yıldan üç yıla indirilmesi şek
linde hükümet tasarısına onay vermiştir ve bu geçirilmiştir Meclisten. Buna bir itirazımız yok ve 
doğru olanı yapmıştır. Ancak üçüncü uyum paketi, ifadesinde geçen üçüncü uyum paketi, 57'nci Hü
kümetin seçim kararı aldıktan sonra hükümet tasarısı olarak değil "Gök Kuşağı Koalisyonu" olarak 
tanımladığımız, o tarihte Mecliste bulunan altı partinin milletvekillerinin oylarıyla gelmiştir, içinizde 
o tarihteki milletvekili olan arkadaşlarımız vardır. Ben size bu partileri hatırladığım kadarıyla saya
yım: Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi, Yeni Parti, Saadet veya -ismini tam çıkaramıyorum- Fa
zilet Partisi, AKP, Doğru Yol Partisi olmak üzere bu partilerin milletvekillerinin imzasıyla gelmiştir. 

CEVDET ERDÖL (Trabzon) - MHP de var mıydı? 
FARUK BAL (Devamla) - O tarihte Adalet ve Kalkınma Partisinin 55 veya 56 milletvekili 

vardı. İşte, bahsettiği, eleştirdiği kanunda o partili milletvekillerinizin de imzası vardı. (MHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü uyum paketine Milliyetçi Hareket Partisi tek başına muhalefet et
miştir. Dolayısıyla burada Milliyetçi Hareket Partisini töhmet altında bırakacak şekilde kirli bilgi 
söylemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Yüce Meclisi bu duyguyla saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'in; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sımak Milletvekili Hasip Kaplan 'in; Türk Ceza Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyon
ları Raporları (2/210, 2/27) (S.Sayısı: 215) (Devam) 

BAŞKAN - Şahısları adına söz talepleri vardır. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras? Yok. 
İsparta Milletvekili Sayın Nevzat Korkmaz. 
Buyurun Sayın Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar) 
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S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 301 'nci maddeyle il
gili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Yine, Avrupa Birliğinin AKP Hükümeti üzerinden Türk milletine bir ayar vermesi mealinden bir 
dayatmasıyla karşı karşıyayız. Bu değişiklik Türk demokrasisine nasıl bir katkı sağlayacaktır, merak 
ediyorum. Milletimizin ve Meclisin sükûnetini bozacak nasıl bir aciliyet vardı da gecenin bu saatinde 
301'i konuşuyoruz, hakikaten merak ediyorum. 

Yapılan eleştirilere "Canım, kanunun orijinal metniyle ne farkı var?" diye âdeta konuyu hafife 
alan, sulandıranlara "Hiçbir fark yoktu da öyleyse bu değişikliğe neden gerek duydunuz? Yoksa ben
den sonra tufan anlayışınızın bir tezahürü müdür yaptığınız?" diye sormak herhalde hakkımız olsa 
gerek. Ülkenizin, milletinizin havası ne olursa olsun yeter ki Barroso'yla havanız iyi olsun düşüncesi 
mi tüm bu gerginliğin sebebi? 

Değerli milletvekilleri, bu Mecliste daha birkaç gün önce AKP Genel Başkanı ve Başbakana 
"Sayın" denilmiyor diye bağımsız bir milletvekilinin üzerine yürüdünüz, hırpaladınız. Bugün gör
üştüğümüz teklif ile de milletimizin mensubiyeti olan Türklüğe hakaretin önünü açarken "Geniş 
olun, fikir özgürlüğü." diyorsunuz. Bu nasıl bir tutarsızlıktır ki Sayın Genel Başkanınıza nezaket is
terken milletimizin kendi seçtiği Meclisinden Türklüğüyle ilgili nezaket beklentisini neden dikkate 
almıyorsunuz? Sormak lazım, yüce milletimizin onum, haysiyeti, Türklüğü, Genel Başkanınızın ma
kamının saygınlığından daha mı az önemli? 

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Bunun için yüce Meclisi birbirine katan sizler Türklü

ğünüz için neden kılınızı kıpırdatmıyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki bu değişiklik önerisi milletimizin 
ihtiyacından kaynaklanmıyor, Avrupa Birliği dayatıyor, siz de birkaç gün daha fazla hükümette ka
labilmek için bunu kabul ediyorsunuz. Ne kabul etmesi, yalvarıyorsunuz. Ne olur bize sahip çıkın, 
ne isterseniz yapacağız diyorsunuz. 

Tüm AKP'li milletvekillerimize sesleniyorum: Eğer ecdadımızın kemiklerini sızlatacak bu ve
bale ortak olursanız, aziz milletimiz ve tarihimiz asla sizleri affetmeyecektir. Pırıl pırıl evlatlarınızın 
alnına korkarım ki kara bir leke süreceksiniz. 

Görünen o ki Batı emperyalizminin önünde çökecek ve oy kullanacaksınız. Hem bu tasanya 
kabul oyu vereceksiniz hem de millî duygulardan bahsedeceksiniz! Bu duruş, bilesiniz ki bir kırılma 
noktasıdır. Bundan sonra bu millet samimiyetinize inanmayacaktır. Oylamalara katılmamak, mille
timize yapılan bu zulüm karşısında sırtını dönmek kolaycılığı da sizler için bir çıkış yolu olmaya
caktır. Altında fokur fokur cehennem ateşleri yakılan sıratın üzerinden geçmeye mecbur edilen bu 
millete hayat memat mücadelesi verirken seyirci kalmak da bu suça ortak olmak demektir. Ya şimdi 
aslın gibi davranacaksın ya da hiçbir zaman aslın olamayacaksın. 

Vakıflar Kanunu'nda bir kısım AKP'li vekillerimiz vicdanlarına sığdıramadıkları için oylamalara 
katılmadılar. Gittiler evlerine, belki ayaklannı uzattılar televizyonun karşısında, bu olaya seyirci kaldılar. 

Soruyorum: Türklüğün sana ihtiyacı olduğu bir anda da idareimaslahat yapacaksan ne zaman 
aslın olacaksın, ne zaman aslın gibi davranacaksın? 

Avrupa Birliği böyle istiyor. Sayın Adalet Bakanı da komisyonda bunu açıkça söyledi. 
Beyliğinizin üç gün daha devamı için Avrupa Birliği ve Batı emperyalizminin önünde diz çök

mek mi bulduğunuz çözüm ki bunun da çözüm olmadığını zaten sizlere söylediler. Daha ne istene
cek sizden, nereye kadar taviz vereceksiniz? Mesela, Hazreti Peygamber Efendimize hakaret 
edilmesine hoşgörü gösterilmesi sizlerden talep edildiğinde, buralara kadar gider mi taviz sınırları
nız? (AK Parti sıralarından gürültüler) 
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CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Saygılı ol! Ayıp, ayıp! 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Saygılı ol biraz! 
ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Saygılı ol, saygılı! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Neden suratınız asıldı? Aslından taviz veren neler yap

maz arkadaşlar. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, müdahale edin. 
ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Şov yapma! Genel Başkanının önünde şov yapma! 
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Saygılı ol! 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Hiç yakışmıyor! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - .. .hepinizi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi, "Bir elimize 

güneşi, bir elimize de ayı verseler, ne Türklüğümüzden vazgeçeriz ne Müslümanlığımızdan caya
rız." demeye davet ediyorum arkadaşlar. (MHP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Şov yapma! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, soyuna sopuna hakaret ettirilip önüne 

konulacak Avrupa Birliği üyeliğine, oradan gelecek ekonomik desteğe de lanet olsun ve bu Batı po
pülizminin sizleri götüreceği bir yer yok. İktidarınız işi, içeride kimliksiz ve kişiliksiz, beyni mide
sinde olan bir küçük gruptan birkaç puan oy ya da dışarıdan gönderilecek birkaç milyon avroya 
kaldıysa, vay halinize! 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Müzakere peşinden koşan sizdiniz. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Dönüp milletime sormak istiyorum: Avrupa Birliğinin 

takdirini senin iradenin önüne koyup Barroso'dan şefaat bekleyenlere bunun hesabını sormayacak 
mısın? 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Madde üzerinde soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Cengiz... 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, bu soruyu tekrar soruyorum çünkü bu soruya cevap alamadık. Bu sorunun yüce 

Meclis ve şehitler diyarı Çanakkale tarafından merak edildiğini bildirmek istiyorum. 
1) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Andreas Gross'un iki gündür Çanakkale ve Gök

çeada'da, özellikle Bozcaada'da incelemeler yapmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ziyaretin 
gereği ve amacı nedir? 

2) Bu ziyaret, iki günden beri, takip ettiğimiz kadarıyla ulusal basında yer almamakta ve dik
katlerden kaçırılmaktadır. Özellikle ulusal basında yer almaması ve bu konuya ulusal basın tarafın
dan dikkat çekilmemesinin sebebi ne olabilir? 

3) Çanakkale'ye ve adalara ziyareti, Komisyon Başkanını, kim davet etmiştir ve neden davet 
edilmiştir? 

4) Komisyon Başkanı Gross, Rum vatandaşlarımızla gizli ve özel olarak ne görüşme yapmış
tır? Bu görüşmelerde Hükümetimizi temsilen bir temsilcimiz var mıdır? Bu sorulara cevap... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Ural... 
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KADİR URAL (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanıma aracılığınızla sormak istiyorum: Sayın Bakanım, 301'inci madde hakkında 

daha önceki yıllarda söylemiş olduğunuz sözlerle şimdiki değişiklik konusunda söyledikleriniz ara
sında zıtlık yok mudur? Yoksa bu konuda da "değiştik" mi diyeceksiniz? 

301'inci maddedeki "Türklük" kavramını kaldırıp değiştirdiğinize göre Anayasa'mızın başlan
gıç kısmındaki "Türklük" kavramını da kaldırmayı, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk milletinin seçmiş olduğu Türk milletvekilleri tarafından 
"Türklük" kelimesinin çıkarılması size garip gelmiyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanıma şunu sormak istiyorum. Az önce gerçi bir soru sormuştum Dışişleri Bakanı

mızın bir açıklamasıyla ilgili -belki ben fark edemedim- yanıt alamamıştım kendisinden. Bu soruma 
birkaç cümleyle de olsa yanıt verirse sevinirim. 

Şimdi, az önce de yapılan konuşmada olduğu gibi özellikle bu yasayla ilgili şöyle bir eleştiri ya
pılıyor: AKP İktidarı, AKP Hükümet sözcüleri -Başbakan dâhil olmak üzere- ısrarla şunu söy
lüyorlar: "Biz halkın iktidarıyız. 2 kişiden birinin oyunu aldık. Dolayısıyla halkı temsil ediyoruz. 
Halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz." diyorlar. Eleştirenler de şunu söylüyor, 301 'le ilgili ol
duğu gibi: "AKP Hükümeti bunu söylüyor ama söylediği ile yaptığı aynı değil, yaptığı farklı. Hal
kın taleplerini değil, Avrupa Birliğinin taleplerini yerine getiriyor, onları dikkate alıyor." diyorlar. 

Bu eleştirileri, Hükümetin bir üyesi olarak Sayın Bakan nasıl değerlendiriyor, ne diyecek? Ben, 
onu merak ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sormak isti

yorum: Sayın Bakan, AKP'nin kapsamlı bir Anayasa değişikliği yapmak gibi bir niyeti olduğunu 
artık bilmeyen kalmadı. Bu konuyu yarın gündeme getirdiğinizde, Anayasa'da yer alan "Türklük", 
"Türk" gibi kavramları da bugün Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci madde düzenlemesinde yaptığınız 
gibi Anayasa'dan çıkaracak mısınız? Bu kanun değişikliğini ilk adım olarak mı değerlendiriyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Say in Yunusoğlu... 
SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, yaklaşık altı yıllık iktidannızda, bugüne kadar, herhangi bir ülkeye "Ceza kanu-

nunuzdaki şu maddeleri demokratik bulmuyoruz, değiştirin." dediniz mi? 
Değil Türkiye gibi köklü devlet anlayışına sahip bir ülke, Afrika'da sınırları cetvelle çizilmiş 

genç bir ülkeye böyle bir teklif götürürseniz kabul göreceğinizi düşünüyor musunuz? 
Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bu ve benzeri müdahaleleri, bağımsızlığımız ve millî egemen

liğimiz ile nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Yalçın... 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, hâlen bu maddenin gerekçesinde "'Türklük' deyiminden maksat, dünyanın ne

resinde yaşarsa yaşasınlar Türklere has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu 
varlık 'Türk Milleti' kavramından geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri 
olan toplumları da kapsar." şeklinde bir metin var. Siz de o kabine içerisindeydiniz. Bu tasarıya imza 
attığınızda bu gerekçeyi biliyor muydunuz? Bu gerekçenin neresi sizi rahatsız etmektedir? 
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Bir de efendim, Bakanlığınıza, milletimize hangi tabirlerin suç olmaktan çıkartıldığını örnekle
yebilmek için, 301 'le ilgili açılan davaların iddianamelerini talep eden bir yazı göndermiştim, hâlen 
cevap verilmedi. Bu konuda cevap vermeyi düşünür müsünüz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
Beş dakika süreniz var. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Burada milletimizi temsilen bulunan milletvekilleri olarak ve özellikle geçmişte de sorumlu

luklar üstlenmiş olan siyasi parti yöneticileri olarak bir konuyu çok doğru olarak ortaya koymalıyız. 
Türkiye, 1999 yılında "Avrupa Birliği aday ülke" statüsü kazanmıştır. 57'nci Hükümet işbaşın

dadır ve çok isabetli bir şekilde, Türkiye'nin kırk küsur yıldır hedefi olan Avrupa Birliği adaylığı yo
lunda "aday ülke" statüsü kazanarak ulusal programı ilan etmiştir. 

Ulusal program şu demektir: "Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olacaktır. Avrupa Birliği müktese-
batını Türkiye'ye taşımayı, Kopenhag siyasi kriterlerini Türkiye'ye taşımayı, Maastricht ekonomi kri
terlerini Türkiye'ye taşımayı taahhüt ediyoruz ve bununla ilgili sorumluluklarımızı yerine 
getireceğiz." demiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir derneğe üye olmak isteyebilirsiniz, bir vakfa üye olmak isteyebilirsiniz, 
sizden bazı belgeler isterler "Nüfus hüviyet cüzdanı sureti getireceksiniz, ikametgâh belgesi getire
ceksiniz, sabıkasızlık kaydı getireceksiniz." derler. Üye olmak isteyen sizsiniz. Bunları temin edip gö
türürseniz oraya üye olursunuz. 

Diyelim ki nüfus hüviyet cüzdanı suretini muhtar tasdikli olarak getirdiniz. Dernek yöneticileri 
size dese ki: "Hayır, bu noter tasdikli olacak." Arkadaşlar, bu bir dayatma mıdır? (MHP sıralarından 
"Dayatma" sesleri) 

İstersen olmazsın kardeşim, derneğe üye, vakfa üye. Avrupa Birliğine girmek isteyen Türkiye. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Her üyeden aynı şeyleri istemiyorlar. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Siz başvurdunuz, ulusal programı ilan 

eden sizsiniz. Daha sonraki gelen Hükümet de bu ulusal program gereği üzerine düşenleri yapmaktadır. 
Şimdi siz buraya çıkıyorsunuz "Avrupa Birliğinden talimat alıyorsunuz, emir alıyorsunuz, işte, 

onların dediklerini yerine getiriyorsunuz..." Ya, bunları yerine getireceğiz diye ulusal programı ilan eden, 
altına imzalan atan siz değil misiniz? (AK Parti sıralarından alkışlar) Siz değil misiniz? Siz değil misiniz? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Nerede var 301? Nerede var 301? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Nerede var 301? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Şimdi, değerli arkadaşlar... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Nerede var 301? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ...düzgün oturup doğru konuşalım, 

düzgün oturup doğru konuşalım lütfen. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet, düzgün oturun doğru konuşun. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Burada geçmişte altına imza koyduk

larınızı inkâr edercesine bir politika takip ederseniz, tutarsızlığınızı ortaya koymuş olursunuz. (MHP 
sıralarından gürültüler) 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakan, zaman değişti, zaman. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - O nedenle... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Nerede var? Nerede var? Gösterin. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - .. .şimdi, neymiş efendim... 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakan, bu 301 nerede kaldı acaba? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Nerede kaldı? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ".. .Türklüğü kaldırarak, Türklüğe ha

kareti, Türklüğe saygısızlık yapmayı serbest bırakıyorsunuz." (MHP sıralarından gürültüler) Şimdi, 
sizin altına imza koyduğunuz tasarıda... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bu 301 'in kaldırılacağı nerede yazıyor? Önce onu açıklayın. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - .. ."cumhuriyeti" kaldırarak siz cum

huriyete hakareti serbest mi bırakmış oldunuz? Serbest mi bıraktınız? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Önce onu açıklayın. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Yok. Niye? 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Dinleyin arkadaşlar, dinleyin; sordunuz, cevap veriyor. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Emrin olur Beyefendi, emrin olur! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Çünkü, cumhuriyeti de Türklüğü de 

koruyacak üstün hukuk normları var, Anayasa var, diğer yasalar var. "Ceza Kanunu'nun bir madde
sinde 'Türklük'ü' ortadan kaldınnca Türkler korumasız kalacak, Türklük korumasız kalacak." 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Niye kaldırıyorsunuz? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - "Cumhuriyet olmazsa, cumhuriyet ko

rumasız kalacak." Arkadaşlar, bunlar popülist politikalardır. Bunlar "Acaba, buradan bir siyasi men
faat elde edebilir miyiz, bir siyasi çıkar elde edebilir miyiz?" diye ortaya konan görüşlerdir. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi ne deniyor? "Efendim, Bulgaristan'da Türkler var. Azerbaycan'da Türkler var. Onlara 
hakaret edilirse ne olacak?" Peki, Bulgaristan'daki Bulgar vatandaşı Türk'e hakaret edilirse bunun 
cezasını burada siz mi vereceksiniz? Azerbaycan'daki bir Azerbaycan vatandaşı Türk'e hakaret edi
lirse, bunun cezasını siz mi vereceksiniz? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Önünü açıyorsunuz öyle mi hakaretin? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Oraların yasaları yok mu? Oraların 

hâkimleri yok mu? Arkadaşlar "yer itibarıyla yetki" diye hukukta bir kural vardır, yer itibarıyla yetki. 
Türkiye'deki kanunlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanır ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlannı ilgilendirir. O bakımdan, burada yaptığınız konuşmalar... Bakın, o kadar ağır hakaretlerde 
bulunuyor ki bazı arkadaşlanmız... (MHP sıralarından "Az bile" sesleri).. .tahrik edici "vatana ihanet 
ediyorsunuz" dercesine öyle ifadelerde bulunuyorlar ki... Bakın, şimdi, biz bunları, biz bu lafları 
ciddiye almıyoruz ama sizin tabanınızdan bazı gençler bunlan ciddiye alabilir. Ciddiye alır ve sonra gelir... 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Bakan, sorulara cevap verin siz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ... bir eylemde bulunurlarsa bunun 

sorumlusu kim olacak? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Böyle illiyet bağı olur mu? Böyle şey olur mu ya! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - O zaman Türklüğü korumuş olacak mı

sınız? O zaman vatanı korumuş olacak mısınız? (MHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen, arkadaşlar... Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun lütfen. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Evet, duysun! Biz de onu diyoruz. Evet duysun! 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, sorulara cevap versin! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Şimdi, biraz önce... 
BAŞKAN - Beş dakikanız doldu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ... Adapazarı'ndaki olaylardan bah

sedildi. Adapazarı'nda bir yasal toplantıyı basmaya çalışan gençler... Bu tür konuşmalardan etkile
nerek bu tür eylemleri yapan gençlerin... 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Peki, sizin yaptıklarınız! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ... acaba bu eylemlerinde sorumlulu

ğumuz var mı diye bazı politikacıların düşünmeye ihtiyacı var. (MHP sıralarından gürültüler) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sizin tahriklerinizdendir belki! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - O nedenle... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, beş dakikanız doldu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - ... arkadaşlar, hiç kimsenin tekelinde 

değildir Türklük ve Türklüğü korumak. 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sen provokatör olma, Bakan ol, Bakan! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Cumhuriyeti korumak kimsenin teke

linde değildir. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Türklüğü de cumhuriyeti de bu Meclis 

korur, bu millet korur ve sonuna kadar da arkasındadır. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan Hükümetimiz döneminde hazırlan

mış ulusal programla bugün Türklüğe hakaretin önünü açan madde arasında illiyet bağı kurmuştur. 
Böyle bir maddenin değişikliğiyle ilgili herhangi bir önerme var mıdır, yok mudur? Mertçe çıksın onu 
göstersin! (AK Parti sıralarından gürültüler) Çıksın, onu göstersin! Yoksa düzgün otursun, düzgün ko
nuşsun, doğru söylesin! Bunlar doğru şeyler değildir. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakana yakışmıyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok! İç Tüzük'ün hangi mad

desine göre grup başkan vekilleri konuşma hakkına sahip olabiliyor Sayın Başkan? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ve Sayın Bakan burada milletvekillerimizin ifadeleriyle... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan! 
OKTAY VURAL (İzmir) - ... hukuk dışı araçları kullananların eylemleri arasında illiyet bağı 

kurarak aslında provokatörlük yapmıştır ve bugün bu provokatörlüğün eseri kendileridir. (MHP sı
ralarından "Evet" sesleri, alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, biraz önce Sayın Bakanın ifade ettiği gibi 
asıl tahrik eden bellidir ve esas Meclisi geren bellidir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Kendileridir, milletin değerlerini çatıştıranlar kendileridir! Bu cüm
lelerini geri almasını istiyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) Böyle 
bir şey olabilir mi? 

BAŞKAN - Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Böyle bir eylemle milletvekillerimizin eleştirisi arasında illiyet bağı 

kuracak birisi Adalet Bakanı olabilecek bir vasıfta kabul edilemez! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Ne demek! 

BAŞKAN - Sayın Vural, meramınızı anlattınız, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykı

rılık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin bu kanun yayımı tarihinden 5 yıl sonra yürürlüğe 
girer şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Ertuğrul Metin Çobanoğlu Yılmaz Tankut 
Aksaray Kırşehir Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 sıra sayılı yasa tasarısının 2'nci maddesinin yasa tasarısından çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Sevahir Bayındır Sırrı Sakık İbrahim Binici 

Şırnak Muş Şanlıurfa 
Bengi Yıldız Pervin Buldan Hamit Geylani 

Batman İğdır Hakkâri 
BAŞKAN - Bu son okuttuğum önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi, buyurun Sayın Bayındır. (DTP sıralarından alkışlar) 
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişiklik yapılması 

üzerine verdiğimiz önerge hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, gecenin ilerleyen zamanları her zaman zifirî karanlık olarak ele alınır. Şu anda bizler de 

bu zifirî karanlıkta aydınlatıyormuş gibi davranıyoruz ve kendimizi de, zamanı da, toplumu da ya
nıltmayla baş başa bırakıyoruz. Sanmayalım ki şu an bu mekân aydınlatılmış, dışarısı da böyledir. Bu, 
sadece bu sınırlarda bir aydınlıktır, tıpkı 301 gibi. Dönüp bakalım geçmişteki yüzyıllara ve bu yüz
yıllar şu an dışarıdaki karanlıklar gibi nasıl engellerle, bentlerle doludur biraz göz atalım istiyorum. 

Bizler zamanın ruhuna, onun değerlerine göre hareket etmek zorundayız. Bu Meclisin böyle bir 
tarihsel sorumluluğu vardır. Eğer tartacaksak zamanın değerlerini ve bir terazi varsa elimizde, bu te
razi, yanlışı daha fazla nasıl sürdürebiliriz değil, zamanın aklına, duygusuna, değerlerine göre nasıl 
bir açılım yapabiliriz olmalı. 

Ve zifirî karanlık geçecek, şafak yakındır. Bu şafağı Türkiye'nin demokratik geleceği olarak ele 
alalım ve lütfen, aydınlığı dar mekânlarda değil, küreselleştirelim, tarihselleştirelim diyorum. 

Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluşun ilk zamanlarında aslında çağının gerekle
rine uygun kurulmuş olsa da, ne yazık ki, ilerleyen zamanlarda zamanı durdurmuş, gelişmeleri don
durmuş ve insanlığı açlığa, yoksulluğa, inkâra, şiddete, hakarete maruz bırakmıştır. Bu nedenle, gelin, 
hep birlikte, tarihimizle özgür düşünce ekseninde buluşalım, nerede karanlık kör nokta bırakmışsak 
tek tek hepsini yeniden ele alalım ve kendimizi 301'in -301 kere maşallah- o geri halkalarında tut
mayalım. Zaman, gelecek böyle bir sorumluluk istiyor bizden. 

Ben tarihime karşı işlediğim bir suçla, tarihten, dilimden özür dileyerek başlamak istiyorum. 
Biliyorsunuz, cumhuriyet kurulduktan sonra Türklük üzerine inşa edilerek, diğer kültürler inkâr ve 
imhayla karşı karşıya bırakılmıştır. Takriri Sükûnlarla, şark ıslahat planlarıyla ve ana dil yasaklarıyla 
bu uygulanmıştır. 

MEHMET SALİH ERDOĞAN (Denizli) - Nereden çıkarıyorsun? 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Bir yerden çıkarmıyorum. Anayasalardan çıkarıyorum. 

Size de öneriyorum, gidin okuyun tarihi. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Terörü de oku, terörü de. 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Dolayısıyla, ben ilkokulda... 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Belgelerle konuşun. 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - .. .Kürtçe kolunun yasak başkanıydım ben. Beni bu hâle ge

tirenler utansın diyorum. Ben, Kürtçe yasaklama kolu başkanı oldum. Buyurun yasakları kaldıralım. 
Kültürlerin üzerinde, dillerin üzerinde, inançların üzerine kilitlenmiş kapıları bir bir açalım. Dilleri 
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kilitlemeyelim, gönülleri kilitlemeyelim, hoşgörünün ortamını hazırlayalım. Neden... Ben bir Türk'e 
saygı duyduğum kadar, bir Çerkez'e, bir Laz'a da saygı duymadığım sürece insan ve insan hakla
rından bahsedemem. Hiçbir insan da bütün bu değerleri toplu olarak ele almadığı sürece, bunları ko
rumayı kendisine evrensel bir hak olarak göremediği sürece ne yazık ki insani değerlerinin gereklerini 
yerine getirmemiş olur ve eksik kalmış olur. Dolayısıyla insanı insan yapan, onun doğuştan gelen hak
larıdır, düşünmesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Dolayısıyla, diyorum ki: Bu kadar tepki göstereceğimize, bu kadar körüklenmiş duygularımıza 

biraz zincir vuralım, biraz dizginleyelim ve diyelim ki: "Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Niye za
manın gerisinde kalıyoruz?" deyip yasaklı, engelli bu sistemimizi ve zihniyetimizi hayatın önünde, 
geleceğin önünde engel olmaktan çıkaralım diyorum ve diyorum ki yine Nazım'dan: 

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, 
Bir orman gibi kardeşçesine." 
Her ağaç kendi renginde, kendi yaprağında, kendi meyvesinde doğayı güzeli eştirir. Aksi tak

dirde düzeysiz, tek düzeyli, sınırlı, renksiz, tatsız olacak diyorum ve hep birlikte şafağı yakalayalım 
diyorum. İyi geceler diyorum. Saygılar. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayındır. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin Bu kanunu yayımı tarihinden 5 yıl sonra yürürlüğe 
girer şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Tankut (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Tankut, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza Kanunu'nun 

301'inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili olarak 
vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi şah
sım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yasa teklifinin değişiklik görüşmelerini yaptığımız bu zaman diliminde, ko
misyon görüşmelerinde de ifade ettiğim gibi, maalesef, bırakınız bir milletvekili olarak, bu ülkenin 
ve bu milletin bir mensubu, bir vatandaşı ve bir evladı olarak, bugün bütün samimiyetimle büyük bir 
üzüntü ve hayal kırıklığı içerisinde olduğumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Hele hele İzmir 
Milletvekilimiz Sayın Şenol Bal Hanımefendi'nin ve diğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, ismi 
millî mücadeleyle sembolleşmiş ve bütünleşmiş, haklı olarak "kahramanlık" unvanıyla bu mücade
lesi taçlandırılmış ve Türklüğün, Türk kimliğinin, inancının, namusunun, haysiyetinin ve istiklalinin 
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kazanılması uğruna Anadolu Türklüğünün millî mücadelesinde öncü ve sembollerinden birisi olmuş 
bir ilimizin değerli bir milletvekili tarafından bu yasa teklifinin verilmesi ise, bize göre çok vahim 
ve manidar bir tablo olarak önümüzde durmaktadır. Sütçü İmamların torunlarının ve İstiklal Madal-
yası'na sahip olan Kahramanmaraş vilayetimizin, maddeden kaldırılmak istenen "Türklük" kavramı 
ile sanki bir sıkıntısı varmış gibi, bu kavramla özdeşleşmiş olan bu yasayı gevşetme ve zafiyete uğ
ratma amacı ile neye, kime veya kimlere, hangi güçlere hizmet edilmektedir, doğrusu buradan anla
makta zorluk çekiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz bu önerge ile bu yasa teklifinin -bir
çoğunuzun istemeden ancak grup disiplini anlayışıyla kabul edeceğinizi varsayarak- en azından uy
gulanmasını beş yıl ötelemek suretiyle, az önce de ifade ettiğim gibi istemeden Genel Kuruldan 
geçireceğiniz bu teklifin kısmen de olsa yürürlüğünü öteleyerek, kısa zamanda millî birliğimize ve 
bütünlüğümüze vereceği ziyanları geciktirmek istiyoruz. Çünkü beş yıl içerisinde AKP olarak ikti
darda olamayacağınız için Türklüğün haysiyetini ve onurunu Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı ola
rak yeniden muhafaza edeceğimize olan inancımızdan dolayı bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 
Böylece sizlerin istemeden veya bilmeden yaptığınız bu sıkıntılı ve ziyanlı tutumunuzu zaman ka
zanarak düzelteceğimize inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yasanın geneli üzerinde yapılan görüşmeler esnasında, AKP Grup Sözcüsü 
olan arkadaşımız, 301 'inci maddenin bazı aydınların, yazar ve çizerlerin hatta Nobel ödülü almış 
bazı yazarların yargılandıkları bir ceza maddesi olduğunu ve bu durumun da ülkemiz için bir sıkıntı 
meydana getirdiğini belirtmiştir. Bunun da ülkemizin gelişmesinin önünde bir engel teşkil ettiği ma
nasında sözler sarf etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülke ve millet olarak çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz, 
çok tehlikeli badirelerden geçtiğimiz hepinizin malumudur. Ancak bu sıkıntılı zaman diliminde dahi 
ülke olarak, millet olarak oldukça önemli avantajlarımız ve kozlarımız mevcuttur fakat bunu iyi de
ğerlendirmemiz lazımdır. İşte bu tip değerlendirmeleri de kendi halkıyla yekvücut olmuş aydınlara, 
yöneticilere sahip olan milletler yapabilir. Aydını halkından kopuk, yöneticisi, siyasetçisi milletin 
gerçek gündeminden uzak olan toplumların bu avantajları kullanmasını bilmesi ve milletini refah 
düzeyine ulaştırabilmesi ne yazık ki mümkün gözükmemektedir. 

Bugün bu ülkede maalesef adına "aydın" dediğimiz öyle insanlar yetişmiş ve hâlen de mevcut
tur ki, yıllardan beri yaptıkları tek iş, cumhuriyetimizi, inanç değerlerimizi ve Atatürk ilke ve inkı
laplarını istismar etmek olmuş ve bunun yanı sıra yine bu ülkede adına "aydın" dediğimiz öyle 
insanlar yetişmiş ve hâlen de ne yazık ki mevcuttur ki, ihanetlerini belgeleyen ödülleri bugün kah
ramanlık madalyası zannetmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
YILMAZ TANKUT (Devamla) - İşte, aydınları ve maalesef büyük bir bölümü böyle olan bir 

ülkenin de yıllardan beri gündemi güdümlü kalmış, bugün de hâlen güdümlü bırakılmaya mahkûm 
edilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak Türklüğün ve Türk milletinin millî ve manevi yapısına ha
karet etmeyi teşvik edercesine değiştirmeye çalıştığınız 301'le, hiç unutmayınız ki, milletimizin ve 
devletimizin haysiyetine ve şahsiyetine belki de bilmeyerek, gaflet ile ihanet arasındaki ince çizgide 
zikzaklar yaparak büyük ziyan vermektesiniz ve milletvekili olarak yapmış olduğunuz yemininizi 
de esasen terk etmektesiniz. 
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Dolayısıyla bu yasa değişikliği teklifi bize göre bir uyum meselesi değil, bir ifade özgürlüğü 
meselesi değil, bir haysiyet, şeref, namus ve onur meselesidir diyor, önergemizin kabulü yönünde oy 
kullanabilmenizi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
(MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
OKTAY VURAL (İzmir) - Açık oylama istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2'nci maddenin oylamasının açık oylama şeklinde yapılma

sına dair bir istem vardır. 
Şimdi, istem sahibi sayın milletvekillerinin adlarını tespit ettireceğim: Sayın Bal, Sayın Şandır, 

Sayın Vural, Sayın Korkmaz, Sayın Bal, Sayın Çakır, Sayın Tanrıkulu, Sayın Yalçın, Sayın Durmuş, 
Sayın Yunusoğlu, Sayın Şafak, Sayın Taner, Sayın Akçan, Sayın Paksoy, Sayın Özdemir, Sayın Uslu, 
Sayın Varlı, Sayın Serdaroğlu, Sayın Tankut, Sayın Durmuş, Sayın Coşkun, Sayın Ural, Sayın Sipahi, 
Sayın Enöz, Sayın İnan. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararım alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. Oylama için üç dakika süre 

vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yar
dıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için öngörülen üç dakikalık süre 
içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - 215 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin açıkoylama sonucu: 
Oy sayısı: :320 
Kabul: :255 
Ret: :65 w 
Böylece 2'nci madde kabul edilmiştir. 
Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 02.59 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 03.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96'ncı Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum. 

215 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına ilk söz, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şır-

nak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan. 
Buyurun Sayın Kaplan. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iler

leyen bu saatte, kanun teklifinin sahibi olarak, ama, 301'inci maddenin tamamen kaldırılmasını is
teyen biri olarak önce şunu açıklıkla söylemek istiyorum: Düşünce özgürlüğü devlet gibi düşünmeme 
özgürlüğüdür; kurulu düzeni sorgulamayı, gerektiğinde kınamayı, mahkûm etmeyi de içeren bir öz
gürlük olarak demokratik düzenin kurucu bir unsuru ve vazgeçilmez şartıdır. Eğer bireysel özgürlük 
çoğunluğun onaylamadığı görüşleri desteklemek ve savunmak, çoğunluktan farklı bir davranış yolu 
izlemek hakkını içermiyor ise, bu özgürlüğün hiçbir anlamı yoktur. 

Şimdi, 301 'inci madde söz konusu olduğunda, teklifimiz, Adalet Komisyonunda görüşüldükten 
sonra gelen elimizdeki teklif metni sanki 301 öncesinden çok farklı bir tasarı metniymiş gibi aslında 
kıyametleri boşa koparıyoruz; yani, havanda su dövüyoruz sabaha kadar. Sanki çok derin hukuksal, 
siyasal, felsefi tartışmalar yapıyormuş gibi gözüküyoruz ama, ne yazık ki, kendi kendimizle çelişen, 
yaptıklarımızı inkâr eden, o yaptıklarımızı savunanları çok ağır ithamlarla eleştiren ve kavram kar-
gaşasıyla 70 milyon insanımıza yanlış bilgi veren, yönlendiren bir görüntünün doğru olmadığını ifade 
etmek istiyorum. Çünkü, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi, kuruluşu ve tarihten gelen zengin kül
türel çoğulculuğu, farklılığı, farklı etnik, dini, mezhepsel, dilsel yapısı gereği bizim ayrımcılık has
talığından kurtulmamız ve farklılıkları ayrılık nedeni değil, demokrasimizin harcı olarak görmemiz, 
birliğimizin harcı olarak görmemiz gerektiğinin altını önemle çizmek istiyorum. 

Evet, yakın zamana şöyle bir seyahat yaptığımız zaman her yerde görüyoruz. Başbakanlık "İnsan 
Hakları nedir?" diyor. Bir zincir ucunda bir kelebek "İnsan hakları onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır" 
diyor. Bunun başında demokratik toplumlarda düşünce özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü gelir. 
Partiler mezarlığına dönen, kapatılan siyasi partilerin mezarlığına dönen ülkemizde, ülkemizin çiz
diği rotada emeği geçenleri burada sayarak hepsine yüce Meclisin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. 

301'inci maddenin kaynağı ve anası 159'uncu maddedir. 159'uncu maddede on binlerce insa
nımız bugüne kadar yargılanmıştır. Sağdan, soldan, her alandan ve... Baktığımız zaman Başbakan
lık kitapçığında bile -16 Şubat 2002- 159'uncu maddede değişiklikler vardır, cezalar indirilmiştir 
ve hafifletilmiştir. 3'üncü Uyum Paketi'nde -değerli bir hatip burada gökkuşağı koalisyonundan bah
setti, yedi partinin katkısının olduğunu söyledi orada da 312'nci maddede değişiklikler yapılmıştır ve 
dahasını söyleyeyim, Terörle Mücadele Kanunu'nun 8'inci maddesi olan bölücülükle ilgili maddesi 
dahi kaldırılmıştır. Ve bunlar şüphesiz ki, Türkiye'nin gelişiminde, rotasında, Avrupa Birliği süre
cinde devletin bütün kurumları, siyasi partileri ve yüce Meclisinin özgür iradesiyle aldığı kararlarla 
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yöneldiği Avrupa Birliği sürecinde, bugün Avrupa Birliği sürecine karşı da olsa tüm partilerin imzası 
onayı ve katkısı vardır. Şimdi, bu süreci yaşamış, daha sonra da bu 3'üncü Uyum Paketi'nden 10'unun 
Uyum Paketi'ne kadar geçmiş bir süreçte, her partinin imzasının olduğu bir süreçte hiçbir yüce Mec
lisin değerli üyesini bu kürsüden ağır ithamlarla suçlama gibi bir şeyi düşünmek bir yana, bu demo
kratik gelişime zerre kadar katkısı olanların hepsinin önünde saygıyla eğilmeyi bir borç bilirim. 
Ülkemizin demokrasisi için, insan hakları ve hukuk için, düşünce özgürlüğü için bir çivi çakana, her
kese burada teşekkür etmek istiyorum. Yapılması gereken, Türkiye'nin çağdaş yüzüne, uygar yüzüne 
yakışan da budur. Onun için, AB uyum yasaları dayattı değil arkadaşlar. Hiç kimse... Buradan çıka
rılan ulusal program yüce Meclisten geçti. 2001 Anayasa değişiklikleri yüce Meclisten geçti. Yüce 
Meclis, milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Bu iradeye saygıyı bütün partilerin göstermesi gerek
tiğini düşünüyoruz ve buna sahip de çıkılmasını istiyoruz. Bu nedenledir ki Avrupa Birliği sürecinde, 
2004'te, 2002 seçimlerinden sonra, 301 'in altında da iki partinin imzası vardı çünkü iki parti o zaman 
barajı aşmıştı; CHP ile AKP'nin mutabakatıyla çıkan bir yasa. Ancak, bu Yasa'yı makyajla düzen
lemenin, değiştirmenin, sadece kavramları değiştirmenin, üç yılı iki yıla indirmenin, inanın düşünce 
özgürlüğüne, demokratik topluma hiçbir katkısı yoktur; Avrupa Birliğinin istediği de bu değildir. 
Eğer bu olsaydı, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi hükmünde uluslararası sözleşmeleri, ki bu Meclisi
mizden kabul gören, kanunla kabul edilen sözleşmeleri iç hukukumuzda kanun hükmünde saydıktan 
sonra, kabul ettikten sonra, bunları hükümet komiserleri, dayatmalar olarak görmek büyük bir yanılgıdır. 

Yine bir büyük yanılgıdan bahsetmek istiyorum: "Avrupa'da da bu tür yasalar var..." Hayır, 
yok. İtalya ve Polonya yasaları benzer olsa bile bunun örneklerini zaman zaman arkadaşlarımız açık
ladılar. Evet, İtalya'da da var bir yasa ama 28 kişi hakkında açılmış dava, hüküm ve para cezaları, 
Türkiye'de de 1.122. Polonya'da var, benzeri değil. Burada ifade etmek istediğimiz, olayı biraz da 
siyasi malzeme, seçim, biraz oradan kamuoyuna mesaj verme noktasından alıp Türkiye'nin gerçek 
demokratikleşmesine, düşünce özgürlüğünün önünü açacak, ifade edecek bir şekilde koyarken, gelin 
hep beraber Türklüğü de, Türk milletini de, Türkiye Cumhuriyeti'ni de onu bir araya getiren, yapış
tıran İstiklal Savaşı'nda omuz omuza çarpışan Türk'ünü de, Kürt'ünü de, Çerkez'ini de, Laz'ını da, 
Gürcü'sünü de, Arnavut'unu da, Boşnak'ını da, Pomak'ını da, Arap'ını da bu ülkenin asli bütün va
tandaşlarını ayrımcılık yapmadan kucaklayacak bir anlayışı bu yüce Mecliste hayata geçirelim. Biz 
bu duygu ve inançla bu teklifi verdik. Bugün inanın her zamankinden çok birliğe ihtiyacımız var. Eğer 
bunu idrak edemiyorsak çok açıklıkla ifade edeyim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Bağlıyorum. 
Eğer idrak edemiyorsak bunu, eğer etnisite, dil ve kültürden dolayı birbirimize tahammülsüzlük 

yaşayacaksak Sakarya bunun alarmını vermiştir. Sakarya'da yaşanan olaylar, karşında susulacak 
olaylar değil. Başbakan bugün onu konuşmalıydı, ilgili bakan onu konuşmalıydı, ana muhalefet onu 
konuşmalıydı, bütün partiler onu konuşmalıydı. Türkiye için, birlik için, demokrasi için, kardeşlik için 
Sakarya örtülemez. Onun kökleri, karanlık örgütlemelere, karanlık zihniyetlere gidiyor. Bu karanlığı 
parçalamadan 301 'i de korusanız boşuna, istediğiniz yasaları da çıkarsanız boşuna; bu ülkenin birli
ğini, dirliğini sağlayamadan hiçbir adım atamayız. Gelin o hoşgörüyle birbirimize ellerimizi uzata
lım, gelin her partiden 1 'er milletvekili Sakarya'ya beraber gidelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Birliğin mesajını, kardeşliğin mesajını orada verip bu karanlık 

tezgâhlara karşı birlikte duralım. Duruş budur, gerçek budur, gelecek budur, bizim birliğimizi 
yaşatacak budur. 
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Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk. 
Buyurun Sayın Köktürk. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeren 
yasa teklifinin 3'üncü maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Şahsım ve grubum adına yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle belirtmek gerekir ki eksiksiz demokrasi, insan hakları, huku
kun üstünlüğü, hukuk devleti kurum ve kavramlarının egemen olduğu aydınlık, çağdaş, uygar bir 
Türkiye hepimizin ereği olmalıdır. Düşünceyi ifade özgürlüğü de yukarıda belirttiğimiz ereğin en 
temel koşullarındandır. O nedenle, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin 18'inci maddesi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi ve Anayasa'mızın 26'ncı maddesiyle herkesin dü
şünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma özgürlüğü güvence altına alınmış, ifade özgürlüğü tüm çağ
daş demokrasilerde en temel haklardan birisi kabul edilmiştir. Ancak, tüm temel hak ve özgürlüklerde 
olduğu gibi ifade özgürlüğünün ve ifadeyi yayma özgürlüğünün de sınırları vardır. Bu anlamda, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesiyle ilgili olarak yapılan eleştirilerin çıkış noktası da 
daha çok düşünceyi ifade özgürlüğüne sınır getirdiği şeklinde olduğu için öncelikle düşünce ve ifade 
özgürlüğüyle bu özgürlüğün sınırlanmasına yönelik olan uluslararası mevzuata bir bakmak gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası 
"Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu ted
birler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, 
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya genel ahlakın, başkaları
nın şöhret ve haklannın korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla 
öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir." diyerek bu konuda son 
derece açık bir düzenleme getirmiştir. İnsan Haklan Evrensel Bildirisi de aynı mahiyette düzenlemeler 
içermektedir. 

Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uygulamalarına baktığımızda Castells-İspanya, 
Skalka-Polonya, Zana-Türkiye 1997 kararları örneğinde olduğu gibi, tartışma ve ifade özgürlüğünün 
mutlak olmadığı, sözleşmeci devletlerin bu özgürlüğü belirli yasaklara ve cezalara bağlayabilece
ğini öngördüğünü de açıkça görmekteyiz. Dolayısıyla, uluslararası mevzuat göz önüne alındığında 
farklı amaçlar içerisindeki dış çevrelerin ve bunların içerideki uzantılarının yarattığı temelsiz, mes
netsiz bilgi fırtınasının gerçeği yansıtmadığı çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hâl böyle iken siyasal iktidarın AB ve ABD'den gelen temelsiz ve çifte 
standart içeren baskılara boyun eğerek ülkemizin temel ve ivedi önceliklerini bir kenara bırakarak 
kendi iktidarlarına dışarıdan destek arama ihtiyacı ve amacı içerisinde, bu teklifi bir milletvekili ka
nalıyla Meclise sunduğunu görüyoruz. 

Avrupa Birliğine uyum bahanesiyle, hepimizin korumakla yükümlü olduğumuz bağımsız ulus 
devletimizin ortak temel kurum ve değer yargılarına saldırıların meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir sü
reci üzülerek ve kaygıyla izliyoruz hatta öyle ki sunulan kanun teklifinin genel gerekçesinin son pa
ragrafında yer alan ifade, samimiyetsizliği ve gerideki amaçları tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir. 
Bu ifadede belirtilen nedenlerle Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesiyle korunmak istenen hu
kuki değerin ceza kanunlarıyla korunması toplumsal barışa ve adalete hizmet etmek yerine, tersine, 
daha önemli büyük sorunlara neden olmakta, toplumsal barışı bozucu sonuçlara yol açmaktadır. Ni
tekim "Bugün dünyadaki gelişme, bu tür eylemlerin suç olmaktan ceza kanunundan çıkarılması yö
nündedir." cümlesini içermektedir. Bu, bugünkü teklifin gerekçesinin son paragrafıdır. 
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Ayrıca, Dışişleri Bakanı Sayın Babacan, 15/04/2008 tarihli demecinde Türk Ceza Kanunu'nun 
301'inci maddesine atıfta bulunarak "Türkiye'deki asıl zorluğun elitin tavnnı değiştirmek olduğunu" 
ifade ederek, insanların yeni bir düşünce tarzını benimsemeleri gerektiğini de ekleyerek "Yasayı ta
mamen ortadan kaldırmak kolay değil, gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." şeklinde beyanlarda bu
lunmuştur. Dolayısıyla gerek bugün görüştüğümüz yasa teklifinin genel gerekçesinin son fıkrasına 
gerekse Hükümet yetkililerinin ve Sayın Babacan'ın az önce ifade ettiğimiz beyanlarına baktığı
mızda, Hükümetin asıl amacının madde değişikliği değil, dışarıdan aradığı desteklerin karşılığı ola
rak ulus devletimizin temel kurumlarına saygıyı koruyan maddeyi tamamen ortadan kaldırmak 
olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Ancak ulusal duyarlılık nedeniyle bunu başaramadığını, 
Adalet Bakanının izni koşulunu getirmek suretiyle maddeyi baypas etmeyi ve uygulanamaz bir du
ruma getirmeyi amaçladığının da yine farkındayız. 

Ayrıca, siyasal iktidarın bu çabalarının açılan kapatma davasından sonra hızlandığını, bir süre
den beri ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan düzenlemelerin birer birer Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gündemine taşındığını, Avrupa Birliği temsilcilerinin, Barroso'ların, Lagendijk'lerin müstemleke 
valisi edasıyla yargımıza, ordumuza, anayasal kurumlarımıza, üniter ve laik devletimizin temel de
ğerlerine açıkça müdahale ve saldırı teşkil eden beyanlarının nasıl kayıtsızlıkla izlendiğini ve bu ko
nuda tahrik edildiklerini de tüm ulusumuzla birlikte görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliğinin neredeyse tüm ülkelerinde Almanya'da, İtalya'da, 
Fransa'da, Danimarka'da, Hollanda'da ve diğer pek çok ülkeyle birlikte dünyada doksanı aşan dev
lette temel kurum ve değerlere karşı hakaret teşkil eden açıklamaların cezalandırılmasına karşın, 
sanki bu düzenleme sadece bizim ülkemizde varmış gibi bir anlayışla ülkemize yapılan bu dayat
malar emperyalizm karşısında son kale olan ulus devletimize karşı gizli amaçları içinde barındır
maktadır. 

Ayrıca, söylenenlerin tersine, sadece Almanya'da 72, İtalya'da 107 ve Hollanda'da 407 kişi 
301'inci madde ve benzeri maddelerden cezalandırılmıştır. Ancak, Yargıtaydan alınan verilere göre, 
Türkiye'deki Yargıtayın onadığı bu konudaki dosya sayısı 3'ü, 5'i geçmemektedir. Bu bağlamda, 
301'inci maddeye yönelik olarak söylemlerinde şiddet içermeyen her türlü düşüncenin serbest bıra
kılmasını ülkemizden talep eden Avrupa Birliği komiserlerine ve 301 değişiklik teklifinin gerçek sa
hibi Hükümet yetkililerine sormak istiyoruz, Sayın Barroso, Sayın Başbakanım, Sayın Adalet 
Bakanım, İngiliz tarihçi ve öğretim üyesi Norman Stone'un soykırım olmadığını ortaya koymaya 
yönelik bilimsel makalesi şiddet mi içeriyordu da yazdığı yazı nedeniyle İsviçre Zürih Başsavcılığınca 
dava açıldı? ABD'li tarihçi Bernard Lewis'in sözlü açıklamaları şiddet mi içeriyordu da 1995 yı
lında "Ermeni soykırımı olmadı." dediği için kurbanların hissiyatını göz önüne almamak gibi bir 
suçlamayla mahkûm edildi? Sayın Perinçek'in İsviçre'de düzenlenen bir konferans sırasında söyle
diği "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır." sözü şiddet mi içeriyordu da Ermeni iddialarını 
inkâr yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2007 yılında Lozan'da yargılandı ve cezalandırıldı. 

Değerli milletvekilleri, kendi ülkelerinde kendi değerlerini en sert bir şekilde koruyanların, "Er
meni soykırımı" yok diyenleri sadece bu sözleri nedeniyle cezalandıranların, bir reklamda Amerikan 
topraklarının bir kısmının Meksika toprakları içerisinde gösterilmesine tahammül edemeyenlerin 
laik, üniter cumhuriyetimizin temel güvencesi olan değer ve kurumlarımıza yapılan hakaretleri meş
rulaştırmaya yönelik çabalarını ve ulus devlet noktasındaki psikolojik direncimizi kırmaya yönelik 
saldırılarını görüyoruz, farkındayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum, tamamlayın lütfen. 
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ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Devamla) - Varlığının devamını halkımızın değil, dış güçlerin vereceği 
desteklerde arayan işçilerimizin, emekçilerimizin en temel taleplerini 1 Mayısta Taksim Meydanı'nda 
dile getirmesine izin vermeyerek temel hak ve hürriyetlere bakışını ortaya koyan siyasal iktidarı 
izlediği yöntemin doğru olmadığı, Parlamentoyu dış güçlerin talebine göre değil, açlık, yoksulluk, 
işsizlik girdabında kıvranan halkımızın beklentilerine yönelik çalıştırması noktasında uyarıyoruz. 

Ayrıca Türban Yasası, Vakıflar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası ve bugün görüştüğümüz 301 de
ğişikliği gibi yasaları Parlamento gündemine getirerek AB ve ABD'yle karşılıklı kişisel beklentiler 
içerisinde hareket eden siyasal iktidarın Adalet Bakanının da yukarıdaki nedenlerden ötürü dava 
açma izin yetkisini kullanırken bu dayatmalara karşı durabileceği ve bu yetkilerini ülke menfaatle
rimize, hukuki ve objektif kriterlere uygun olarak kullanabileceği inancını taşımıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak bugüne kadar her türlü ırkçı anlayışların dışında, Atatürk ilke 
ve devrimlerine göre şekillenen laik, demokratik, sosyal ve üniter devletimizin değerlerinin korunmasını 
temel görev olarak kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade özgürlüğünün her zaman yanında
yız. Ancak hiçbir koşulda yukarıda bahsettiğimiz temel değerlerimize hakaret etmeyi, aşağılamayı meş
rulaştırma çabalarına ve ulusal değerlerimizin pazarlanmasına katkı sağlamayacağız, alet olmayacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bay-
ramı'nı bugünden kutluyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köktürk. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır. 
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yaklaşık on üç saatten bu yana çalışıyoruz ve görüşmelerin de sonuna geldik, sözün sonunda-

yız. Anlaşılıyor ki, düzenlediğiniz bu kanun teklifinden çok memnunsunuz ve her hâlinizden, yaptı
ğınız değişiklikten onur duyduğunuz da anlaşılıyor. 

Bütün endişelerimizi, bütün tereddütlerimizi samimiyetle ifade ettik. Bunların sizde hiçbir 
olumlu etki bırakmadığını görmüş olmak bizi gerçekten derinden üzdü, yaraladı; hatta Sayın Baka
nın, hiç beklemediğimiz, makamına da yakışır bulmadığımız suçlaması ve çıkışı da bu gecenin ger
çekten en talihsiz gelişmesi oldu. 

Değerli milletvekilleri, tabii tarihe not düşmek adına, bizi bu saatte dinleme lütfunda bulunacak 
halkımıza, milletimize ve daha sonra bugünleri okuyup incelemek gereğini duyacak bilim adamla
rına, siyaset adamlarına not düşmek adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına son sözleri, size 
arkadaşlarımın söylediklerini tekrarlayarak noktalamak istiyorum. 

Getirdiğiniz teklif, 1926 yılında, bir Millî Mücadeleden sonra, bir imparatorluk yıkılmasından 
sonra kurulan millî devletin, kurulan üniter devletin kimliğini oluşturmak, değerlerini korumak mak
sadıyla yerleştirdiği çok temel bir koruma kanunu -1926'dan günümüze kadar işte çok sayıda hükü
met gelmiş geçmiş, 60'ıncısıydayız- sürekli korunarak bugünlere ulaştırılmış. Siz de korumuşsunuz, 
2004'te düzenlediğiniz ve çok böyle reform diye nitelediğiniz, Avrupa Birliğinden büyük övgüler al
dığınız, 26 Eylül 2004 tarihinde düzenlediğiniz Ceza Kanunu'nda da korumuşsunuz. Dolayısıyla 
bugün ısrarla sorduğumuz, uzun müddettir sorduğumuz sorunun cevabını tarihe bırakıyoruz. Ne diye 
değiştirmek gerekliliğini duydunuz? Siz de ifade ediyorsunuz, farklı şeyler de söylüyorsunuz, yani 
"Aynı şeyleri kapsar." diyorsunuz, "Türklük"le "Türk Milleti", "Cumhuriyet" ile "Türkiye Cumhu
riyeti Devleti" aynı şeyleri kapsar, hatta "Daha kapsayıcı" diyorsunuz, bazen de bazılarınız "Farklı 
anlamları var." diyor. Her iki hâlde bile aynı şeyleri kapsarsa niye değiştiriyorsunuz? Farklı anlam
lan kapsadığı kanaatindeyseniz "Türklük"ü ve "cumhuriyef'i çıkartmakla hangi sonucu hasıl etmek 
istiyorsunuz? Bunu millete anlatabildiğinizi söyleyebilmek mümkün değil. 
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Çok dikkatlice not aldım, Sayın Komisyon Başkanının, sayın AKP sözcülerinin, sayın teklif sa
hibinin konuşmalarını çok ciddi olarak not aldım, tutanakları da alacağız, çok ciddi de inceleyece
ğiz, acaba bir haksızlık mı yapıyoruz diye düşünmediğim de olmuyor ama soruyorum: Yani niye 
değişiklik gereği duydunuz? Neden? Neden? 

Şimdi, hukuk allamesi olduğuna saygı duyduğum Sayın Komisyon Başkanının dikkatine sunu
yorum: Bu, bir hakaret suçunun tanımını yapan, milletin değerlerine ve devletin kurumlarına haka
ret edilmesinin cezalandırılmasının hukukunu belirleyen ve bu hukukun içeriğini, tanımını belirleyen 
bir madde Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi. Bu Kanun, Sayın İyimaya çok iyi bilir ki âdet 
ve örf kanunudur, hukukudur. "Common Law" denilen ve her ülkenin kendi kültür değerlerine göre, 
kendi yapısına göre şekillenen, tanımlanan özel bir hukuk alanıdır. Bize göre hakaret olan bir husus 
bir başka ülkeye göre hakaret olmayabilir. Bunu, evrensel değerlerle, Avrupa Birliğinin normlarıyla 
veya bir hukuk normu oluşturmak iddiasıyla gelip burada savunmak, birtakım hukuki gerekçeler ve 
mantıklar geliştirmek... Yani gerçekten hayrete düştüm! 

"Hakaret" fiilinin tanımlanmasında ve cezalandırılmasında yerel olmak, millî olmak ve özel, 
özgün olmak gibi bir mecburiyet olduğunu Sayın İyimaya'nın çok iyi bilmesi gerekir. Ama bu böyle 
bilindiği için uzun yıllar bu tanım korunarak gelmiş ama bugün bu değiştiriliyor. Niye değiştirili
yor? Cevabını veriyor Sayın Bakan. "Evet, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin talebi, Basın Konseyi
nin talebi ve Avrupa Birliğinin talebiyle böyle bir değişiklik yapmak gerekliliğini duyduk." diyor. 

Şimdi, doğru oturup doğru konuşması gereken Sayın Bakan diyor ki: "99'da, Avrupa Birliğine 
geri dönüşün veya üyeliğinizin kabul edilişinin sorumluluğunda siz de imza attınız." Ama bizim at
tığımız imzada, Avrupa Birliği üyesi adayı ülkelerden farklı bir statü değil aynı statüde üyeliği kabul 
ettik, onun altına imza attık. Şimdi, o imza attığımız belgelerin hangisinde -Sayın Bakan bunu açık
lamak durumundadır- 301 'inci maddeyi değiştirmeyi taahhüt ettik? Türk milletine, cumhuriyete ha
karet edilmesini cezalandırmamayı taahhüt ettik? Bunu açıklamak durumunda. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, birçok güzel konuşmalar oldu, sorular soruldu, cevaplar veril
medi. Eğer meselenin ölçüsü ve kriteri Avrupa Birliği ise Avrupa Birliğinin bu konudaki ikiyüzlülü
ğünü tarihî köklerinden dayanarak bugüne kadar getirebiliriz, bugün yaşananları da ifade edebiliriz. 
Yani "Ermeni soykırımı yoktur." demeyi cezalandıran Avrupa Birliği, bizim için emsal ve ömek olabilir mi? 

Bir başka sorun daha var, ortada kalıyor. Sayın Bakan, burada kalacak mı bu hadise? Yani 
301 'deki bu değişiklik, Türkiye'de ifade özgürlüğünü Avrupa Birliği standartlarına getireceğini veya 
Avrupa Birliği bundan çok memnun olup, dün, 2004 yılında Türk Ceza Kanunu'nun, işte, 301 'inci 
maddesini alkışlayan Avrupa Birliği, sizi alkışlayarak acaba bundan sonra "Tamam, siz Avrupalı ol
dunuz, standartlara uydunuz." diyecek mi? Bundan sonrakilerini -216'yı, 318'i, 277'yi- tekrar iste
meyecek mi? Yani bunların tamamı hakaret suçu ve sizin tanzim ettiğiniz Ceza Kanunu'nda var. 
Bunların değiştirilmesini istemeyeceklerinden emin misiniz? Millete, milletvekillerine, bu Meclise 
böyle bir sözünüz var mı? 

Tekrar ediyorum: 99'da Avrupa Birliğine geri dönüş... Ulusal program, Katılım Ortaklığı Bel
gesi... Hiçbir şekilde diğer üye aday ülkelerden farklı olmayan bir girişi imzaladık. O zaman 159 
vardı. Sonra siz geldiniz, daha çok ipine sarıldınız Avrupa Birliğinin. Ceza Kanunu'nu... Meclisi 
böyle yaz tatilinde olağanüstü toplantıya çağırdınız, hızlı hızlı Türk Ceza Kanunu'nu yeniden çı
karttınız, 301'i tanzim ettiniz, gene alkışladınız. Şimdi, niye değiştiriyorsunuz? Hangi gerekçeyle? 

Değerli milletvekilleri, bakın, bugünü anlayabilmek için, tarihteki bugünün izdüşümüne bak
mak lazım. Geçmiş, geleceğin aynasıdır. Geçmişisinizi iyi sorgulayıp iyi anlamazsanız, geleceği teh
likeye atarsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Şandır. 
Buyurun. 
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Avrupalı olmanın peşinde bu millet bir imparatorluğu tarihe 
gömdü, milleti paramparça etti. Balkanlar nerede? Kafkaslar nerede? Orta Doğu nerede? O zaman da 
"eşitlik, kardeşlik, demokrasi" söylemleriyle, hatırlayınız, okuyunuz... Bundan elli yıl sonrasının bu 
Mecliste tartışılacağını unutmayınız. Bugün nasıl birilerini buradan suçluyorsak, yaşananları buradan 
acı hatırlar olarak anıyorsak, yarın, korkarım ki -hiç yakıştıramam- sizler, bu kanuna oy veren sizler, 
bu kanunu savunan Sayın Hükümet, o günün nesilleri tarafından da iyi hatırlanmayacak, iyi anılma
yacak. Tarihe not düşmek adına söylüyorum: Bu yaptığınız yanlış, bu doğru değil. Soruların cevabını 
vermediniz: Niye değiştiriyorsunuz? Sizden kim istiyor? Hangi bedel karşılığı bu değişikliği istiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, çıkarttığınız kanun size 

hayırlı olsun. Biz, bu kanunu ayaklarımızın altına alıyoruz. Bu kanunun hiçbir sonucunu kabul et
miyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) İktidarımızda bu kanunu tüm sonuçlarıyla değiştireceğimizi, 
milletimize işte sizin huzurunuzda ifade ediyoruz. Bu kanun doğru bir kanun değil. Bu kanun mille
tin hayrına değil, inanın ki sizin de hayrınıza olmayacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 
Madde üzerinde şahıslar adına ilk söz talebi Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Tunçak'a aittir. 
Buyurun Sayın Tunçak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET TUNÇAK (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; Türk Ceza Kanu-

nu'nun 301'inci maddesinin değişikliği hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sizleri say
gıyla selamlıyorum; saat gece dört. 

301 'inci madde değişikliğiyle ilgili birçok eleştiriler yapıldı ve defaatle de tekrarlandı eleştiri
ler. Birçok da cevaplama yapıldı ve cevaplamalar da defaatle tekrarlandı. Sadece şunları söyleyerek 
fazla zaman almadan konuşmamı bitirmek istiyorum: 

Sayın Başkan az önce ifade ettiler "Yoksa bir haksızlık mı yapıyoruz diye düşünüyorum." de
diler. Hakikaten haksızlık yapıyorlar. Yani içeriğinde özellikle Türklüğün ne şekliyle kullanıldığına 
dair gerek Anayasa Mahkemesi kararları gerekse "Fıkradaki "Türklük" kavramı devletin insan un
suruyla ilgili olup, bu kavramla Türk milleti kastedilmektedir." ifadesi bulunan Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu kararları, ayrıca 1961 Anayasası'nın 54'üncü maddesi ve 1982 Anayasası'nın 66'ncı mad
desinde "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Dolayısıyla, ölçüt hukuki 
bağdır. Devletin temelinin din birliğine dayalı bir ümmet ya da ırk esasına dayalı bir ulus anlayışına 
dayandırılması yolları bu şekliyle kapanmıştır." ibareleri dolayısıyla açıklanmış olan ve bu uygula
maya uygun bir düzenleme oluşturan 301'inci madde değişikliği, hâlihazırda cumhuriyetin anlamı ko
nusunda, cumhuriyetin kullanılma şekli konusunda doktrinde hâkim olan görüş, hâkim görüş, Ceza 
Genel Kurulu kararları... Cumhuriyet devlet ile anlamdaştır; devleti tahkir ve tezyif, niteliği itiba
rıyla cumhuriyeti tahkir ve tezyiftir. Cumhuriyetin kullanılma şekli Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti 
olduğu; her şekliyle, uygulamaya uygun bir şekliyle oluşturulan 301 'inci madde değişikliği ve buna 
yapılan eleştiriler, hatta, eleştiri niteliğini aşan ithamlar hakikaten haksızdır. Türklük elden gidiyor 
mu? Gitmiyor. Cumhuriyet elden gidiyor mu? Gitmiyor. Belirliliğe kavuşuyor. Başka ülkelerde bu 
değişiklikler, bu şekliyle 301 'inci maddeye uygun maddeler var mı? Var. Az önce de söylendi. İtal
yan ulusu, Polonya ulusu, Fransız ulusu olarak geçiyor. E, o zaman deniliyor ki değişen bir şey yok. 
Değişen şeyler de var. Ceza miktarı indiriliyor 2002'deki yapılan indirme, o iradeye paralel bir irade 
konularak indiriliyor. Adalet Bakanına soruşturma izni şartı konuluyor. Devletin üst menfaatleri ve 
uygulamadan oluşabilecek sorunlar giderilmiş olacak bu şekliyle. 
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Bir de deniliyor ki, Avrupa Birliği istiyor o yüzden sadece çıkartıyorsunuz. Bu, aslında sadece 
Avrupa Birliğinin bu kanunla ilgili değişiklik talebine bağlı kalmak da değil. Bu, bizim ülkemiz için 
de değerlendirilen, talep edilen bir husustur. Yani, sivil toplum örgütlerinin, çokça sayılan sivil top
lum örgütlerinin, birçok üst düzey akademisyenin bu konudaki değerlendirmelerini ayrıca uygulama 
problemleri içerisinde çokça karşılaştığımız hadiseleri, yani, bize ters de gelse, yanlış olduğunu da 
düşünsek Hrant Dink'in, Abdurrahman Dilipak'ın, Baskın Oran'ın, Orhan Pamuk'un, Eren Keskin'in 
düşüncelerinden dolayı soruşturma açılması anında gazetelerde boy boy resimlerinin yer alarak hedef 
durumuna gelmelerinin çok da gurur verici bir şey olduğunu mu düşünüyoruz ya da Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde yüzlere varan, Türkiye aleyhine çıkan kararlardan çok mu memnunuz? 

Neticede şunları söylemek isterim: Şu ana kadar yapılan eleştirilere saygım sonsuz. Demokra
sinin en uç örnekleri de burada konuşulmuştur. Birçok fikirler burada özgürce ifade edildi. Demok
rasinin en güzel şekli burada yasama yapılması şekliyle ortaya kondu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MEHMET TUNÇAK (Devamla) - Fakat kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir ve kamuoyunun 

yanlış yönlendirilmesi, maalesef ki hamaset, iftira, demagoji ve manipülasyonla yapılmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti Grubu, anayasal ve hukuki yorumuyla Türk milletine, 

Türkiye Cumhuriyeti devletine, 301 'in içinde bulunan ve kutsanan kavramlara karşı alenen aşağıla
mayı cezalandırma yanında yer almıştır. Genel olarak da ifade hürriyetinin, düşünce ve vicdan öz
gürlüğünün yanında yer almayı tercih etmiştir. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunçak. 
Şahıslar adına son söz, Trabzon Milletvekili Sayın Süleyman Yunusoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Yunusoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kâina

tın yaratıcısı bir hadisi kutside: "Doğuda bir ordu yarattım. Beni tanımayan, bana asi olan kullarımın 
üzerine o orduyu salarım." diye buyuruyor. İşte, bu ulvi vazifeyi ifa etmekle görevli olan bu ordu, bu 
vazifesi sırasında asi kulların saldırısına uğruyor ama bu saldırıdan kurtulanlar günlerce yürüyerek 
kayalıklar arasında gelip yerleştikleri bölgede yüzyıllarca yaşıyorlar, çoğalıyorlar ve vaktin geldi
ğini idrak ettiklerinde de kabuklarını kırıyorlar. Ziya Gökalp bu olayı şu mısralarıyla ifade ediyor: 

"Ergenekon yurdun adı, 
Börteçine kurdun adı, 
Dört yüz yıldır durdun hadi! 
Çık ey yüz bin mızrağımız." 
İşte, bu yüz bin mızrak demir dağlan eriterek Ötüken Yaylası'na ulaşıyor. Orada bu vazifesine 

devan ederken bu ordunun büyük komutanı Bilge Kağan bu orduya Orhun Yazıtları'nda kazıttığı 
cümlelerle şöyle sesleniyor: 

"Üstte mavi gök çökmedikçe, 
Altta yağız yer delinmedikçe, 
Senin ilini ve töreni kim bozabilir? 
Titre ve kendine dön!" 
Ve bu ordu o titreyişle ta Anadolu kapılarına kadar geliyor ve o ordunun yüce başbuğu Alpars

lan Gazi'nin atının ayakları altında yerde duran Romen Diyojen'in o hâli muhteşem bir zaferi müj
deliyor ve artık Anadolu yüce adaletin tesis edildiği vatan toprakları oluyor. Ancak bu topraklardan 
topyekûn bu orduyu silkelemek isteyenler karşısında yine bu ordunun askerleri, her biri birer Kılı-
çarslan oluyorlar... [AK Parti sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar(!)].. .ve güruhu bu topraklara gömüyorlar. 
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Nihayet Ulubatlı Hasanım o ordunun sancağını Bizans surlarına çektiğinde o zaman kilit de bizim olu
yor, anahtar da bizim, kapı da bizim, konak da bizim. [AK Parti sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar(!)] 

Peki, bu kapıyı zorlayanlar, bir gün geliyor, bu kapıdan içeri girmek istediklerinde: Seyitlerim, 
Ahmetlerim, Mehmetlerim... Akif in deyimiyle: "Bedr'in aslanları o kadar şanlı idi." deyimine göre 
bu kapıdan içeri sokmuyorlar ama kapıdan kovulanlar daha sonra bacadan içeri girmek suretiyle 
benim namahremime el uzatıyorlar. Ancak o zaman topyekûn bu ordu ayağa kalkıyor ve "Geldikleri 
gibi giderler." ifadesine uygun olarak Akdeniz'in tuzlu sularına gömülüyorlar ve o zaman bu ordu son 
noktayı koyuyor: 

"Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, [MHP sıralarından alkışlar, AK Parti sırala
rından alkışlar (!)] 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak." 
Şimdi, bu kutsal çatının altında Türk milletinin haysiyetini, Türk milletinin gururunu yaşatmak ve 

Türk milleti adına sorumluluk yüklenmek durumunda olan değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi siz
ler Türk milletinin şahsiyetini, Türk milletinin millî, manevi, içtimai ve kültürel değerlerinin ayaklar al
tına alınmasına zemin hazırlayacak böyle bir yasa değişikliğine evet mi diyeceksiniz? İnanmıyorum. 

Şimdi, siz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun kurumlarının aşağılanmasına yol açabile
cek böyle bir değişikliğe evet mi diyeceksiniz? Sanmıyorum. 

Şimdi, siz değerli milletvekili arkadaşlarım, o Yüce Yaratıcı'nın asi kullarının hazırlayıp önü
nüze koyduğu bu taleplere "evet" diyecek, bu yasa değişikliğine sizler "evet" mi diyeceksiniz? [AK 
Parti sıralarından "Hayır(!)" sesleri] 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yunusoğlu. 
SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Devamla) - Hiç ihtimal vermiyorum ve sizlere saygıla

rımı sunuyorum. [MHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından alkışlar (!)] 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yunusoğlu. 
Soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Bakan, Sakarya'daki olaylardan bahsedildi. Sakar

ya'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak -sizlerden öğrenmek istiyorum- olayların müsebbibi ola
rak gözlem altında olan ya da tutuklanan sanık sayısı nedir? Olayların arkasındaki gerçek nedenler 
ortaya çıkarılmış mıdır? Bu sebepleri Meclisle paylaşır mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Ural... 
KADİR URAL (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanıma bir kere daha sormak gereğini hissettim. Eğer sözlü cevap veremezlerse, yazılı 

cevap verirlerse teşekkür ediyorum. 301'inci madde hakkında daha önceki yıllarda söylemiş oldu
ğunuz sözlerle şimdiki değişiklik konusunda söylediklerinizin arasında zıtlık yok mudur? 

301'inci maddedeki "Türklük" kavramını kaldırıp değiştirdiğinize göre Anayasa'mızm başlan
gıç kısmındaki "Türklük" kavramını da kaldırmayı, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk milletinin seçmiş olduğu Türk milletvekilleri tarafından 
"Türklük" kelimesinin çıkarılması size garip gelmiyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Çelik... 
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BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de Sayın Bakana iki soru sormak istiyorum: 
Bir tanesi -Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Cengiz'in sorusunu üçüncü kez tekrarlıyoruz- bu, 

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Andreas Gross'un Gökçeada ve Bozcaada bölgelerindeki gizli 
gezisiyle ilgili. Onu yinelemek istiyorum. 

Diğer konu da Sayın Başbakan ve kabine üyeleri çoğunlukla konuşmalarında "aziz milletimiz" 
derken -burada bazen "Türk milleti" diye konuşuyorlar- acaba Türk milletini mi kastediyorlar? Bunun 
cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Sayın Yalçın... 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, soruşturma, bu değişiklikle Bakanlığınıza izin müessesesi getiriliyor. Hâlen 

derdest olan dosyalar için "Soruşturma aşaması geçmiştir." denilip mi hareket edilecek yoksa yargı
lama durdurulup izin için bu dosyalar Bakanlığa mı gönderilecek? Gönderilirse sizin kriteriniz ne ola
cak? Örneğin Orhan Pamuk dosyası önünüze gelseydi hangi kritere göre, nasıl bir karar vermeyi 
düşünürdünüz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Sayın Bal... 
ŞENOL BAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, sonuna geldik kanun teklifi görüşmelerinin. 
Neticede şunu sormak istiyorum kısaca: Vicdanınız rahat mı? Türk milleti için uygun bir kanun 

teklifini kabul mü ediyoruz? Bunu cevaplamanızı istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, Sakarya olaylarıyla 

ilgili İçişleri Bakanlığı ve Sakarya Valiliği ve Başsavcılığından geniş bir bilgi aldıktan sonra Sayın 
Korkmaz'ın sorusuna yazılı cevap vereceğim. 

301 'inci maddeyle ilgili açıklamalarım arasında bir zıtlık olduğundan bahsedildi. Ben 301 'inci mad
dede bir değişiklik yapılması konusunu sürekli gündeme getirmiş, Bakanlığımca bu konuda çalışmalar 
yapıldığını ve bir taslak hazırlandığını defalarca ifade etmiştim. Kuşkusuz, şu anda görüşmekte olduğu
muz teklifin de oluşumuna Bakanlık olarak katkıda bulunduğumuzu Komisyonda ifade etmiştim. 

Daha önce maddenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir soruda, tamamen kaldırılma
sına katılmadığımı ancak değişiklik yapılabileceğini ifade etmiştim. Bunu daha önce de bir soru üze
rine tekrar dile getirmiştim. Dolayısıyla benim açıklamalarım arasında bir çelişki yok. 

"Anayasa'daki 'Türklük' ifadesini, 'Türk Milleti' ifadelerini kaldıracak mısınız?" Böyle bir dü
şüncemiz asla olamaz. Zaten, bir ara demiştim ki: "Türklüğü, Türk milletini ve korunması gereken de
ğerlerimizi korumak için Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi tek bir madde değildir. Üstün hukuk 
normu olan Anayasa zaten bizim değerlerimizi koruyan, nasıl bir millet olduğumuzu, hangi unsurlar
dan oluştuğumuzu ifade eden üstün hukuk normu Anayasa'dır." Dolayısıyla, Anayasa varken değerle
rimizin korumasız kaldığını söylemenin isabetli olmadığını daha önce de bir iki defa ifade etmiştim. 

Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Başkanı diye bir isimden bahsediliyor, şu anda Çanakkale'de gizli 
bir gezi yaptığı ifade ediliyor. Doğrusu, böyle bir gezi var mı, hangi amaçla gelmiştir, bu konuyla il
gili detaylı bir bilgiye sahip değilim. Yani Avrupa Birliğinden, zaman zaman Konseyden de Avrupa 
Parlamentosundan da üyeler gelirler Türkiye'ye. Eğer görevli olarak gelmişlerse, bir çalışma yap
maları gerekiyorsa yaparlar ve dönerler. Ancak mutlaka bu tür şahısların ülkemize gelmeleri hâlinde 
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yetkili birimlerin ve özellikle Dışişlerimizin mutlaka malumatı vardır. Dolayısıyla, daha önce de 
çeşitli defalar Avrupa Birliği bağlamında kişiler Türkiye'ye gelmişlerdir. Eğer, bu kişinin Bozcaada 
ve o çevrede yapacağı birtakım çalışmalar ve hazırlayacağı raporlarla ilgili, ülkemiz aleyhine oluşa
bilecek bir sonuç ortaya çıkarsa, kuşkusuz ki, bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üs
tümüze düşeni yaparız. Bu konuyla ilgili derinlemesine bir bilgi sahibi değilim. 

Sayın Yalçın dediler ki: "İşte, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra, şu anda derdest olan dosyalar 
ne olacak?" Bilindiği gibi, ceza hukukunda lehe olan düzenlemeler geriye yürüyeceği için bu dos
yalar yeniden ele alınır. "Peki, sizin önünüze gelirse ne karar vereceksiniz?" dediniz. Önüme gelsin, 
bir inceleriz. Tabii ki, Adalet Bakanlığı bu konuda son derece tecrübelidir. Şu anda, zaten bazı mad
delerinde Adalet Bakanlığı bu izin yetkisini kullanmaktadır. Zaten, uzun süredir de kullanmıştır, 
2005'e kadar. Bu konuda tecrübelidir. O bakımdan, bu tecrübeleri ışığında bu dosyalarla ilgili gerekli 
çalışmaları yapacaktır. 

Sayın Bal, "Vicdanınız rahat mı?" dedi. Böyle bir değişikliğin korunması gereken değerlerimizi 
korumaktan vazgeçme anlamına ve onlan korumasız bırakma anlamına bir değişiklik olmadığını çok 
iyi bildiğim için hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Vicdanım da son derece rahattır. (AK Parti sırala
rından alkışlar) 

Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifinin 3. maddesinin Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Osman Ertuğrul Metin Çobanoğlu 
Aksaray Kırşehir 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçeyi okuyun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanunun ilgi Bakanlığı tarafından yürütülmesi daha uygun olacağı düşüncesiyle. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunmadan önce İç Tüzük'ün 86'ncı maddesine göre, ihsası rey du

rumunda olan, aleyhte konuşma talep eden Ordu Milletvekili Sayın Rahmi Güner. 
Buyurun Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 
RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi üzerinde yapılan değişiklik hususunda Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubunun son sözlerini ve görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. 
Değerli arkadaşlarım, Parlamento açıldığından beri devamlı bize Avrupa'nın, Avrupa Birliğinin 

dayatması şeklinde hep kanunlar geldi. Bunlardan bir tanesi Vakıflar Yasası'ydı. Son, Avrupa Birli
ğinin Türkiye'ye sunmuş olduğu raporda ekümenlik sisteminin nasıl kurulacağını ve ayrıca azınlık 
vakıflarının mallarının nasıl devredileceğini hatta üçüncü şahıslara devredilmiş olan malların da nasıl, 
ne şekilde geri alınacağı şeklinde yazılar içermektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, 301'inci madde -baştan beri söyleniyor- efendim, ifade özgürlüğünü kı
sıtlayıcı bir madde olduğu şeklinde söyleniyor. Şimdi, arkadaşlar, bu konuda hâlen Yargıtay Başkanı 
Sayın Gerçeker, TCK 301 maddesinin ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını açıkça belirtmiş. Bağımsız 
mahkemenin, en yüksek mahkememizin Başkanı ve aynı zamanda 9. Ceza Dairesinin Başkanı. Bütün 
bu esas mahkeme tarafından verilen kararlar Yargıtayın 9. Ceza Dairesine gidiyor. Bu konuda da 9. 
Ceza Dairesi üyesinin bize sunmuş olduğu bir rapor var. İçinde çok az -birkaç tane- davadan bir mah
kûmiyet durumu var, birçokları hep bozulmuş. 

Şimdi burada söylendi, dendi ki: Türkiye'de "Türkiye Cumhuriyeti", "Türk milleti", bir de 
"Türk" kavramları dile getirildi. Anayasa'mızın 66'ncı maddesinde açıkça "Türk" kelimesi geç
mektedir. Burada "Türk" kelimesi belli bir etnik yahut da belli bir kelime anlamında kullanılıyor ama 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman "Türk" kelimesi, içinde birçok etnik grupları barındıran ve 
bunu ifade eden bir kelimedir esasında. 

Değerli arkadaşlarım, hukukta "tip" diye bir husus vardır, suçların ceza maddesine uygunluğu. 
Şimdi, Türkiye'nin başında bela olan, bütün dünya parlamentolarının kendilerini ilgilendirmediği 
hâlde aldıkları bir karar var, soykırım yasası, efendim, Ermenilere Türklerin soykırım yaptığı şek
linde. Bu, devamlı gündeme gelen bir husus. Fransa "Soykırım yok." dendiği zaman, bunu cezalan
dırmaya dair bir kanun çıkarmış. İsviçre'de uygulamalar var. Avrupa'nın birçok ülkesinde de bu 
gündeme gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye, yarın sempozyumlar düzenlenecek, paneller düzenlenecek. 
"Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır." şeklinde bir ifade kullanıldığı zaman, 301'inci maddenin tat
bik olanağı yoktur. Çünkü biz 301 'inci maddede "Türk Milleti" şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Soy
kırım iddiası, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce iddia edilen bir husustur. O zaman, Osmanlı 
Devleti'nde "Türk milleti" diye bir kavram yoktur ancak cumhuriyetten sonra "Türk milleti" kavramı 
gelmiştir. Dolayısıyla, Türkler hakkında "Türkler soykırım yaptı." şeklindeki bir şeyin suç teşkil ede
ceğine inanmıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bundan üç dört gün önce Ermenistan'da bir yürüyüş oldu. Türk Bayrağı'nı 
yaktılar ve ayak altında çiğnedi binlerce kişi. Hangi tepki oldu? Avrupa'dan bir tepki var mı? Tür
kiye'de bir tepki var mı değerli arkadaşlarım? 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Hükümetten var, Hükümetten... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) RAHMİ GÜNER (Devamla) - Var mı? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Cumhurbaşkanı... 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz kendi bağımsızlığımızı, kendi özgür

lüğümüzü, egemenliğimizi koruyamayacak bir duruma mı geldik? 
Değerli arkadaşlar, sesimiz çıkmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, özgürlüğünü, 

kuruluş felsefesini koruyacak kanunları da biz değiştirmeye uğraşıyoruz. Avrupa'ya gidiyor Sayın 
Başbakan ve Türkiye'ye geliyor Barroso, diyor ki "Bu kanun maddesini değiştirin." Ama Avrupa'nın 
her ülkesinde bu madde var. Buna kimse ses çıkarmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'nın, Yugoslavya devleti diye bir devleti dağıttığını, parçaladığını 
unutmayın. Aynı oyun Türkiye üzerinde oynanıyor: Lozan kalkacak, Sevr gelecek. Bu aynı uygulama 
bizim üzerimizde oynanıyor. Bunu unutmamak lazım ve bu konuda çok duyarlı olmak lazım. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün bu duyarlılık içinde bu maddenin değiştirilmemesini 
istiyoruz. 

Ayrıca, verdiğimiz önergede de şunu da belirttik... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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RAHMİ GÜNER (Devamla) - Yürütme organının yargıya müdahalesini istemiyoruz. Burada 
ancak, bu konuda izin alma durumu varsa, kovuşturma açılıp açılmama durumu varsa ona da suçun 
işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemesi başsavcısının karar vermesini istiyoruz. 

Bu kanun teklifine ret oyu vereceğiz. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından "Ordu seninle gurur du

yuyor" sesleri) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Evet, Ordu gurur duyar. İstiklal Muharebesini, Ulusal Kurtuluş 

Savaşı'nın silahlarını benim akrabalarım.. .(AK Parti sıralarından gürültüler) Bunu öğrenin, bunu da 
öğrenin. 

BAŞKAN - Sayın Güner, Sayın Güner... 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Evet, Ordu gurur duyuyor... Neden? 
BAŞKAN - Sayın Güner... 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Evet, ben de gurur duyuyorum efendim. "Çılgın Türklef'i oku

yun. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Güner, lütfen yerinize oturur musunuz. 
RAHMİ GÜNER (Ordu) - Yani Ordu'ya da laf etmeye hakkınız yok. "Çılgın Türkler"i okuyun. 
BAŞKAN - Teklifin lehinde söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak. 
Buyurun Sayın Kaynak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Kahramanmaraş'a nasıl gideceksin? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri lütfen. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Birlikte gideriz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaynak. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, çalış

mamızın sonuna geldik. Birçok kez tekrar edildi, bir kez daha, Kanun'da değiştirdiğimiz, değiştiril
mesini teklif ettiğimiz ibarelerden "Türk milleti" ve "Türkiye Cumhuriyeti devleti" ibaresinin, 
301 'inci maddenin koruduğu değerler bakımından, devletin egemenlik unsurlarını koruduğunu; ya
sama, yürütme, yargı organlarının, egemenlik yetkisini kullanan bu organların yetkilerini Ana-
yasa'mızın 6'ncı maddesinde kaynağını bulan "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." ifadesinde 
bulduğunu; dolayısıyla devletin insan unsuru olan "millef'in kanunun kapsamı içerisine alınması ge
rektiğini izah ettim. 

Burada soruldu "Türklük kavramından niye rahatsız oluyorsunuz?" Biz, hiç birimiz "Türklük" 
kavramından rahatsız olmuyoruz. Türk anadan, Türk babadan doğmuş olmak, aksine bana şahsen 
onur da veriyor. Ancak "Türk milleti" kavramından birilerinin niye rahatsız olduğunu da hakikaten 
gece boyu anlayamadım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bizim bu yasa değişikliğindeki amacımızın, ceza hukukunun evrensel prensiplerinden olan 
"suçta kanunilik ve belirlilik ilkesi" gereğince, Yargıtayın anladığı, yargının uyguladığı "Türk mil
leti" kavramını bizzat kanuna dercetmek olduğunu ifade ettik. 

Biz inanıyoruz ki "Türk milleti" kavramı zaten "Türklük" kavramını da ihtiva eder; "Türkiye 
Cumhuriyeti devleti" kavramı da zaten "cumhuriyet" kavramını da ifade eder. Cumhuriyetimizin 
temel niteliği insan haklarına dayalı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunların zede
lenmesine hiç kimsenin gücü yetmez, hiçbirimizin rızası olmaz, hiçbirimizin oyu olmaz. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
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Ben sözlerimi tamamlarken siyaset yapmamızın en önemli sebebini oluşturan, burada bulun
mamızın en önemli sebebini oluşturan ilkemizi, Sayın Başbakanımızın, Sayın Genel Başkanımızın 
sık sık vurguladığı ilkemizi de bir kez daha buradan ifade ederek huzurlannızdan ayrılacağım. Evet, 
bizim ilkemiz, "Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet." [AK Parti sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından alkışlar (!)] 

Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, MHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaynak. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Açık oylama istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklifin tümünün oylanmasının açık oylama şeklinde yapıl

masına dair bir istem vardır. 
Şimdi, istem sahibi sayın milletvekillerinin adlarını tespit edeceğim: Sayın Şandır, Sayın Çakır, 

Sayın Vural, Sayın Korkmaz, Sayın Şenol Bal, Sayın Atılgan, Sayın Tanrıkulu, Sayın Yalçın, Sayın 
Özdemir, Sayın Çelik, Sayın Durmuş, Sayın Taner, Sayın Serdaroğlu, Sayın Varlı, Sayın Yunusoğlu, 
Sayın Akçan, Sayın İnan, Sayın Ertuğrul, Sayın Uslu, Sayın Paksoy, Sayın Faruk Bal, Sayın Cengiz. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oy
lama için öngörülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - 215 sıra sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Teklifi'nin tümünün açık oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 315 
Kabul : 250 
Ret : 65 w 

Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 30 Nisan 2008 Çar

şamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 04.35 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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X.- OYLAMALAR 

1.- 215 sıra Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Teklifi'nin Maddelerine 
Geçilmesine verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 215) 

2.- 215 sıra Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesine 
verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 215) 

3.- 215 sıra Saydı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'nin tümünün açık 
oylama sonucu: (S. Sayısı: 215) 

Oylama Saati : 
Sıra Sayısı : 
Uye Sayısı : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar : 
Toplam : 
Açık Üyelikler : 
Kabul edilmiştir 

23.12 
215 
550 
274 

85 
1 
1 

361 
2 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kabul edilmişti 

02.55 
215 
550 
254 

65 
0 
1 

320 
2 

r. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

04.28 
215 
550 
250 

65 
0 
0 

315 
2 
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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 

S.S. 215 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

S.S. 215 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul ~! 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

S.S. 215 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 
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İli 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Gümüşhane 

Gümüşhane 

Hakkari 

Hakkari 

Hakkari 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

İsparta 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

Mersin 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Soyadı 

Sarı 

Şahin 

Şimşek 

Canikli 

Karaibrahim 

Özkan 

Sönmez 

Temür 

Aydın 

Doğan 

Geylani 

Özbek 

Zeydan 

Çay 

Çirkin 

Durgun 

Ergin 

Kahya 

Karasayar 

Öztürk 

Şanverdi 

Yazar 

Yılmaz 

Bilgiç 

Coşkuner 

Dilek 

Korkmaz 

Kurt 

Akkuş 

Çelik 

Er 

Gök 

İnan 

Oksal 

Öztürk 

Seçer 

Şandır 

Tüzmen 

Ural 

Üskül 

Ağırbaş 

Aksu 

Akşener 

Akşit 

Aktan 

Arat 

Ataş 

Ayva 

Bağış 

Bahçekapılı 

Adı 

Mehmet 

Fatma 

Mehmet 

Nurettin 

Eşref 

Murat 

Hacı Hasan 

Ali 

Kemalettin 

Yahya 

Hamit 

Abdulmuttalip 

Rüstem 

Fuat 

Süleyman Turan 

Gökhan 

Sadullah 

Abdülhadi 

Orhan 

Mustafa 

Fevzi 

Abdulaziz 

İzzettin 

Süreyya Sadi 

Mevlüt 

Mehmet Sait 

Süleyman Nevzat 

Haydar Kemal 

Akif 

Behiç 

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 

Parti 

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 

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 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Red 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 215 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 
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TBMM B : 9 6 29 . 04 . 2008 
İli 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Soyadı 

Başesgioğlu 

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 

Kıyıklık 

Koral 

Korkmaz 

Kuzu 

Macit 

Melen 

Memecan 

Meral 

Mert 

Müezzinoğlu 

Öktem 

Özpolat 

Özyürek 

Piltanoğlu Türkönc 

Sekmen 

Serter 

Sevinen 

Soysal 

Sözen 

Şafak 

Şahin 

Tamaylıgil 

Tan 

Topuz 

Adı 

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 

Atila 

Birgen 

İlhan 

Kemal 

Feyzullah 

Recep 

Esfender 

Burhan 

Hasan 

Mithat 

Mesude Nursuna 

Bayram Ali 

Hüseyin 

Mehmet 

Şinasi 

Mehmet Ali 

Mustafa 

Özlem 

Mehmet 

Fatma Nur 

Mehmet 

Çetin 

Edibe 

Ümit 

İdris Naim 

Bihlun 

Ahmet 

Ali 

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 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

MHP 

AK Parti 

CHP 

DSP 

CHP 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

- 5 5 3 -
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İli 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Kars 

Kars 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kırklareli 

Soyadı 

Torlak 

Tünce 1 

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 

Serdaroğlu 

Sıvacıoğlu 

Çakmakoğlu 

Elitaş 

Karayel 

Kulkuloğlu 

Öksüzkaya 

Yakut 

Yıldız 

Barış 

Dibek 

Sarıçam 

Adı 

Durmuşa! i 

Sebahat 

Mehmet Ufuk 

Süleyman 

Osman Gazi 

Hasan Kemal 

Havati 

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 

Yaşar 

Mehmet Şevki 

Ahmet 

Sadık 

Taner 

Tansel 

Turgut 

Ahmet Gökhan 

Parti 

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 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

S.S. 215 

Red 

Katılmadı 

Çekimser 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

S.S. 215 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

S.S. 215 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 
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TBMM B : 9 6 29 . 04 . 2008 
İli 

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 

Manisa 

Soyadı 

Arslan 

Çalışkan 

Çobanoğlu 

Ayar 

Baştopçu 

Durmuş 

Erenkaya 

Ergün 

Gönül 

İşık 

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 

Mengü 

Orhan 

Tanrıverdi 

Adı 

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 

İsmail 

Mehmet 

Mustafa 

Şahin 

Ahmet 

Hüseyin 

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 

AK Parti 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 
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İli 

Manisa 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Muş 

Muş 

Muş 

Nevşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Rize 

Rize 

Rize 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Soyadı 

Yetenç 

Arıkan 

Doğan 

Kaynak 

Özbolat 

Pakdil 

Paksoy 

Sağlam 

Tatlıbal 

Ayna 

Şahkulubey 

Çelebi 

Demir 

Türk 

Yüksel 

Arslan 

Ergin 

Ergun 

Hıdır 

Özden 

Topuz 

Karayağız 

Sakık 

Yaman 

Yılmaz 

Dede 

Feralan 

Köy başı 

Göksel 

İnan 

Selamoğlu 

Fatsa 

Güler 

Güner 

Hamarat 

Yalçın 

Yılmaz 

Yılmaz 

Bayramoğlu 

Çırakoğlu 

Yılmaz 

Cebeci 

Çelik 

Dişli 

Kutluata 

Üstün 

Yıldırım 

Binici 

Çakır 

Demir 

Adı 

Mustafa Erdoğan 

Fatih 

Avni 

Veysi 

Durdu 

Nevzat 

Mehmet Akif 

Mehmet 

Cafer 

Emine 

Gönül Bekin 

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 

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 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

S.S. 215 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 
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İli 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

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 

Soyadı 

Demir 

Kılıç 

Koç 

Öztürk 

Şahinoğlu 

Yeni 

Demirkıran 

Helvacıoğlu 

Özçelik 

Altay 

Dodurgalı 

Tıngıroğlu 

Açıkalın 

Kılıç 

Özdemir 

Uzun 

Yazıcıoğlu 

Yerlikaya 

Akbulut 

Nalcı 

Öztrak 

Taylan 

Tütüncü 

Aslan 

Ayalan 

Demir 

Diren 

Doğru 

Gülsün 

Yüksel 

Aykan 

Cumur 

Erdöl 

Göktaş 

Hamzaçebi 

Özak 

Seymenoğlu 

Yunusoğlu 

Genç 

Halis 

Akman 

Başak 

Binici 

Cevheri 

Eyyüpoğlu 

Gülpınar 

İzol 

Kuş 

Önen 

Özyavuz 

Adı 

Mustafa 

Suat 

Ahmet Haluk 

Fatih 

Birnur 

Ahmet 

Afif 

Memet Yılmaz 

Osman 

Engin 

Abdurrahman 

Kadir 

Mehmet Mustafa 

Osman 

Malik Ecder 

Selami 

Muhsin 

Hamza 

Tevfık 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 

Zülfikar 

Mustafa 

Abdulkadir Emin 

Çağla Aktemur 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK 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 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S.S. 215 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 
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İli 

Şanlıurfa 

Uşak 

Uşak 

Uşak 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Yozgat 

Yozgat 

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 

Soyadı 

Yetkin 

Coşkunoğlu 

Çetin 

Uslu 

Altun 

Çelik 

Dinçer 

Kurtulan 

Orhan 

Türkmenoğlu 

Üçer 

Akgül 

Bozdağ 

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 

Sevda 

Tunç 

Yalçınkaya 

Kava 

Öğüt 

Buldan 

Güner 

Evcin 

İnce 

Adı 

Müfit 

Osman 

Mustafa 

Nuri 

Kerem 

Hüseyin 

İkram 

Fatma 

Gülsen 

Kayhan 

Özdal 

Abdulkadir 

Bekir 

Osman 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet Yaşar 

Fazlı 

Ali 

Ali İhsan 

Koksal 

Polat 

Ruhi 

Ali Rıza 

Osman 

İlknur 

Fetani 

Ülkü Gökalp 

Mevlüt 

Hasan 

Lütfı 

Osman 

Vahit 

Turan 

Mustafa 

Ayla 

Mehmet Emin 

Ahmet 

Bengi 

Sevahir 

Hasip 

Abdullah Veli 

Yılmaz 

Muhammet Rıza 

Saffet 

Ensar 

Pervın 

Ali 

İlhan 

Muharrem 

Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

DTP 

AK Parti 

AK Parti 

DTP 

AK Parti 

AK 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 

S.S. 215 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 215 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 215 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadıl 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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İli 

Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioğlu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
Doğruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Hasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 215 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 215 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 215 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

• 
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TBMM B: 96 29.4.2008 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Kalkınma Ajanslarının kurulması çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/2389) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 
sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan 
Kalkınma Ajanslarından 2'si Adana ve Mersin ile İzmir'de kurulmuş ve 
çalışmaya başlamıştır. 

Bu kapsamda birkaç ay içinde 6 adet Kalkınma Ajansı kurulması 
yolunda çalışmaların başlatıldığı bilinmektedir. 

Konya ve Karaman'ın konumu, ekonomik potansiyeli, hitap ettiği 
coğrafya hep birlikte değerlendirildiğinde; bu ajanslardan birisinin Konya-
Karaman bölgesinde kurulmasının gerekli olduğu kanısındayız. Böylece, Konya 
ve Karaman'ın gelişim sürecine de ciddi bir katkı sağlanacaktır. İnanıyoruz ki, 
Hükümet de bu yönde değerlendirme yapacaktır. 

Bu gelişme ve değerlendirmeler doğrultusunda; 

Kalkınma Ajanslarının kurulması yönündeki çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

Kaç bölgede ve nerelerde Kalkınma Ajansı kurulacaktır? 

Konya-Karaman bölgesinde Kalkınma Ajansı kurulacak mıdır? 
Kurulmayacaksa hangi gerekçe ve takdir ile kurulmayacaktır? 

^ / ^ v V V W 
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TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/D/- ,/<î%3 J. ^ /C^/2008 

Konu : 7/2389 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) TBMM Başkanlığının 28/03/2008 tarihli, KAN.KAR.MD.A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-
7/2389-4488/9669 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 03/04/2008 tarihli, B.02.0.KKG.O.I2/106-50-I4/I404 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2389 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak. 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığının 18/04/2008 tarihli, B.02.I.DPT.0.10.01-39-
143/1495 sayılı yazısı ekle sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: DPT yazısı ve eki 

Nazım EKİ 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

\ » P 1 \ 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.DPT.0.10.01 _ 3£> 
Konu : Soru Önergesi 

^ - / ( ^ / f < ı K 8 ^ * 

D E V L E T BAKANLIĞI V E B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 04/04/2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1315 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, Konya Milletvekili Atilla KART'ın Sayın Başbakanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN'a tevcih ettiği yazılı soru önergesinin cevaplandırılması 
istenmektedir. 

Soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr. Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 

EK: Konya Milletvekili Atilla KART'ın 
Soru Önergesine İlişkin Cevap 
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EK : Konya Milletvekili Atilla KART'ın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a tevcih 
elliği yazılı soru önergesine cevap 

Soru 1 : Kalkınma Ajanslarının kurulması yönündeki çalışmalar hangi aşamadadır? 

Cevap: Bilindiği üzere, 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun", 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bahsi geçen kanunun 3'üncü maddesi gereğince, Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimlerinde Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile her biri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Kalkınma Ajansları kurulabilmektedir. 

Nitekim, 5449 sayılı Kanunun sözü edilen hükmü gereğince, 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı 
Resmi Gazele'de yayımlanan 31.05.2006 günlü, 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
Adana İli merkez olmak üzere Adana ve Mersin İllerini kapsayan TR62 (Çukurova Kalkınma 
Ajansı) ve İzmir İli merkez olmak üzere TR31 (İzmir Kalkınma Ajansı) Düzey 2 bölgelerinde 
Kalkınma Ajansları kurulmuştur. 

Ancak, 5449 sayılı kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, 30 Mart 2006 tarihinde, ana 
muhalefet partisi, Kanunun bazı maddelerinin iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar 
yürürlüklerinin durdurulması için konuyu, Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 

Bununla birlikte, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB), "Bazı Düzey 2 
Bölgelerinde Kalkınma Ajansı Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararf'nın (BKK) 
yürütmesinin durdurulması ve iptali için 12 Eylül 2006 tarihinde "Kalkınma Ajanslarının Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürütmesinin durdurulması ve iptali için de 25 Eylül 
2006 larihinde Danıştay'da dava açmıştır. 

DPT tarafından ülkemizin geri kalan bölgelerinde de Kalkınma Ajansları kurulmasına dair 
çalışmaların yürütüldüğü, pilot bölgelerde kurulan ajansların ise kendi bölgeleri için hibe desteği 
vereceği sırada, Danıştay 10. Dairesince, E:2006/5588 sayılı, 30.01.2007 günlü kararı ile 
"Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönctmelik"in, 2006/6770 sayılı, 
14.03.2007 günlü kararı ile de pilot bölgelerdeki ajansları kuran "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde 
Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair" 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesi 
durdurularak; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun bazı maddelerinin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulmasına karar verilmiştir. 

Ana muhalefet partisi tarafından 5449 sayılı yasanın iptal talebiyle açılan dava ile Danıştay 
tarafından itiraz yoluyla yapılan müracaatlar, Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek 
görüşülmüştür. Anayasa Mahkemesinin 23.02.2008 tarihli 26796 sayılı Resmi Gazele'de 
yayımlanan 30.11.2007 tarihli gerekçeli kararında; dava ve itiraz konusu maddelerden. Kanunun 
esasına yönelik olanlarının hiçbirinin Anayasaya aykırı olmadığına ve yürürlüklerinin 
durdurulmasına gerek bulunmadığına hükmcdilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kararını müteakip, Danıştay tarafından 05.02.2008 tarihinde yapılan 
yeniden incelemeler sonucunda, "Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik" ile ilgili yürütmenin durdurulmasının kaldırılması yönünde, BKK hakkında ise; 
"Bakanlar Kurulu Kararının 2. ve 3. maddelerinin, ayrıca 'TR62 ve TR3I Düzey 2 Bölgelerinde 
Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin 
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Tablo'nıın yürütülmesinin durdurulmasına, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesi 
durdurulan madde ve Tablo dışındaki diğer maddelere yönelik yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine" karar verilerek, durum 05.03.2008 tarihi itibarıyla DPT Müsteşarlığına 
bildirilmiştir. 

Nihai kararlar ışığında yeni Kalkınma Ajanslarının kurulması önündeki engeller ortadan kalktığı 
için yürütülen çalışmalar öncelikle kurulan ve ileride kurulacak olan Kalkınma Ajanslarının 
ulusal plan ve programlarla tam bir uyum içerisinde faaliyet göstermelerini sağlayacak ikincil 
mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması yönünde devam etmektedir. Bu çalışmaların 
tamamlanmasını ve pilot ajanslarda uygulamaya konulmasını müteakip diğer düzey 2 
bölgelerimizde de ajans kurma çalışmalarına devam edilecektir. 

Soru 2: Kaç bölgede ve nerelerde Kalkınma Ajansı kurulacaktır. 
Cevap 2: Kanunun 3 ncü maddesinde, "Ajanslar bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 
Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilir." denmektedir. 

Buna göre Kalkınma Ajansları; Kanunun ekinde yer alan 26 Düzey 2 bölgesinin tamamında 
Bakanlar Kurulunun belirleyeceği zamanlarda tedricen kurulacaktır. 26 Adet Düzey 2 tslatistiki 
Bölge Birimi aşağıda yer almaktadır. 

[RİO: İstanbul 
TR2I: Edirne, Kırklareli.Tekirdağ 
TR22: Balıkesir, Çanakkale 
TR31: İzmir 
TR32: Aydın, Denizli, Muğla 
TR33: Al'yonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 
TR4I: Bilecik, Bursa, Eskişehir 
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 
TR51: Ankara 
TR52: Karaman, Konya 
TR61: Antalya, Burdur, İsparta 
TR62: Adana, Mersin 
TR63: I latay, Kahramanmaraş, Osmaniye 
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat 
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak 
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop 
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 
TRAI: Bayburt, Erzincan, Erzurum 
TRA2: Ağrı, Ardahan, İğdır, Kars 
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 
TRB2: Bitlis, I Iakkâri, Muş, Van 
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis 
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa 
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 

Soru 3: Konya-Karaman bölgesinde Kalkınma Ajansı kurulacak mıdır? Kurulmayacakla 
hangi gerekçe ve takdir ile kurulmayacaktır? 

Cevap 3: İkinci sorunun cevabında belirtildiği gibi Kalkınma Ajansları, Kanunun 3 üncü 
maddesi gereğince. Kanunun ekinde belirtilen bölgeler esas alınarak. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulacaktır. Bu nedenle Kanunun EKİ listesinde yer alan" TR52: Karaman, Konya" Düzey 2 
bölgesinde de Bakanlar Kurulunun uygun bulacağı bir tarihle Kalkınma Ajansı kurulacaktır. 

Herhangi bir teknik veya hukuki sorunla karşılaşılmaması durumunda bütün kalkınma 
ajanslarının 2009 yılı sonuna kadar kurulmuş olması hedeflenmektedir. 
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2.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu projesi
nin onayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2418) 

""TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL İS İ B/VŞKANLlSlNA 

Aşağ\da yer alan soruların Maliye Bakanı Sn.Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim. 

Tuzlar Tersaneler Bö'lgesi'nde, tersanelerin bitimindeki mendereğe paralel 
olarak denizin 350 dönümlük alanın. Dalsan Firması tarafından doldurulmasına. 
Denizcilik Müsteşarlığı'nca izin verilmiştir. Bu yeni dolgu alanın, gemi havuzlama 
ve 15'e yakın yeni "tersane, alanı olarak kullanılacağı ifade edilmektedir. Denizcilik 
Müsteşarlığından, Müsteşar Sami Kabaş imzasıyla gönderilen yazıda bu projenin 
hayata geçirilmesi durumunda ülke ekonomisine ve Türk Denizciliği'ne büyük katkı 
sağlayacağı ifade edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü'nün 01.12.2005 tarih ve 3081/11702 sayılı yazısı ile imar planı. 
Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2007 tarih ve 5193 
sayılı yazısı ile de uygulama projesi onaylanmıştır. Son olarak da Maliye Bakanlığı, 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2007 tarih ile 24310 sayılı yazısı ile 
350m2 yüzölçümlü alana ilişkin Dalsan Firması'nın 49 yıllık kullanım izni 
onaylanmıştır. 

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde denizin doldurulması suretiyle yaratılacak bu 
yeni alan tamamen rant sağlamak amaçlı bir plandır. Maliye Bakanlığı'nın olur 
yazısında, 2886 sayılı yasanın 51.maddesinin (g)bendine göre pazarlık ihalesiyle 
sözkonusu alanın Dalsan Firması'na verileceği söylenmektedir.2886 sayılı yasanın 
51.maddesinin (g) bendinde "idarelere yararlı olması" ibaresi yer almaktadır. 
Ancak burada idare açısından gözetilen yarar insan, çevre ve kamu açısından 
gözetilmemektedir. Öncelikle; 

1-Anayasa'nın 43.maddesi'nde" Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen 
sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" denmektedir. 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde yaratılacak bu yeni dolgu alanla Anayasa'nın 
43.maddesi açıkça ihlal edilmektedir. Yine Kıyı Kanunu'nun ilgili maddelerinde de 
"kamu yararı"'ndan bahsedilmektedir. Çevre Kanunu'nun ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu'nun ilgili hükümleri de ihlal edilmektedir. 

Ayrıca Çevre Kanunu'nun lO.maddesine göre bir Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması yükümlülüğü de ihlal edilmektedir. 

2-Avrupa'da insan ve çevre sağlığı açısından ülkelerin yasakladığı havuzlama 
burada hayata geçirilmek istenmektedir. 

3-350 m2lik alanın dolgusu Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kriterlerine uygun 
bir şekilde yapılmamaktadır. Gazete ilanlarıyla parayla hafriyat dökülür diye ilan 
verilip İstanbul'un çöpü ve inşaat temellerinden çıkan yumuşak toprakları buraya 
aktarılmaktadır. 

4-Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, tersanelerde yaşanan denetimsiz, 
sağlıksız,19.yüzyıl koşullarına henüz çözüm bulunamamışken buraya yeni 
tersaneler eklemek adeta ölüme davetiye çıkarmaktır. 
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5-Bu alanın yapılmasıyla bölgenin altına dinamit yer leşt i r i lmesi aynı anlama 
gelmektedir. Çünkü havuzda bi r gemi yandığında bi r mil dışarı çıkarıp söndürme 
işlemi yapılabil irken şimdi yeni dolgu alanıyla 3-4 mil dışarı çıkarmak 
gerekeceğinden geminin inf i lak etmesi r iski sozkonusudur. 

6-İstanbul 'un deprem açısından r isk altında olduğu yı l lardır çeşi t l i 
p lat formlarda defalarca uzmanlar taraf ından i fade edi lmişt i r . Yaşanan depremde 
liman ortadan ikiye bölünmüştü. Bu kadar yoğun bir şekilde depremle ilgili 
uyarıların yapıldığı bölgede s ı r f rant elde etmek amacıyla insanlarımızın böyle b i r 
r iskin içine it i lmesi anlaşılabilir b i r durum değildir. 

7-Yeni inşaat alanı, mevcut havzanın su sirkülasyonunu keseceğinden 
buranın eski Halic'e döneceği ve bataklık olacağı gerçeği çok açık b i r şekilde 
görülmektedir. 

8-Bu alanın oluşması havzaya girecek gemilerde çarpışmalara neden 
olacaktır. Bu da te laf is i olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

9-Yeni dolgu alanının oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerinin alınması gerekmektedi r . Çünkü burada sözkonusu olan insan 
Sağlığıdır. 

Tersanecil ik Türkiye'de gelişen ve büyüyen bi r sektördür. Bu sektörün 
büyümesi e lbe t te sevindirici b i r gelişmedir. Ancak üç t a ra f ı denizlerle çevri l i 
ülkemizde, sektöre yarardan fazla zarar verecek alanlarda bu büyümenin 
gerçekleşmesinde ki ısrarı anlamak mümkün değildir. Farklı kıyılarda bu sektörün 
gelişmesi için çaba içinde olmak yer ine Tuzla'yı yoğunlaştırmaya devam etmek 
İstanbul 'a, çevreye, Tuzla'da tersaneler indeki emekçilere ihanet anlamına gelir. 
Buradan gelecek rant hesapları Tuzla'da yeni ölüm tar la lar ı oluşmasına neden 
olacaktır. 

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde son 8 ayda 18 işçi hayatını kaybetmişt i r . 
Burada insani çalışma koşulları oluşturulmamıştır. Ayrıca al t yapı ve barınma gibi 
sorunlar vardır. Dalsan Firması'nın burada uygulamakta olduğu pro je yeni ölüm 
tarlalarının oluşmasına neden olacaktır. Çünkü henüz çözümlenmemiş olan altyapı, 
barınma ve eğitimli eleman sorununa yeni göçler de eklenince Tuzla sorunlar 
yumağı haline gelecektir . 

Belli çevrelere rant sağlamak amacıyla yapılandırılan bu pro je ile insan ve 
çevre sağlığı tehl ikeye atı larak, bölgede zaten var olan sorunlar da ikiye 
katlanacaktır. 

Denizcilik Müsteşarlığının Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki sorunları çözmek 
için çaba harcamak yer ine yeni sorunların oluşmasına neden olacak projelere izin 
vermesi son derece düşündürücüdür. Elde edilecek rantın yüz milyon dolarlarla 
i fade edildiği yeni dolgu alanı Tuzla'da yine insan yaşamının önüne geçmiştir. 

Bu çerçevede; 

1-Maliye Bakanlığı'nın bu projeyi onaylamasının nedeni nedir? 
2-Maliye Bakanlığı'nın bu ve benzeri projeler i onaylamada esas aldığı k r i t e r l e r 
nelerdir? 
3-Bu projenin kamuya katkısı nedir? 
4-Projede 2886 sayılı yasanın 51.maddesinin uygulanmasının nedeni nedir? 
5-Bu proje için 2886 sayılı Devlet İha le Kanunu'nun 51/g bendi gereği başka hangi 
f i rmalardan tek l i f alınmıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.MF.G.0.26/3150-168 22277*29.04.2008 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 28.03.2008 tarihli ve A.O I .O.GNS.0.10.00.02-4253 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL tarafından Başkanlığınıza verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen ilgi yazınız eki 7/2418 Esas No.lu soru önergesi incelenmiştir. 

Yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır: 
1-Denizcilik Müsteşarlığından (Gemi inşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü) çeşitli tarihlerde 

alınan yazılarda; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Tuzla Tersaneler Bölgesinde bulunan 
ve Dalsan I .iman İnşaatı, Tarama, Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından inşa-
bakım-onanm ve havuzlama tesisleri yapılmak üzere Şirketlerine kullanma izni verilmesi talep 
edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 350.000 m2 yüzölçümlü deniz alanı üzerinde 
yapılacak olan tesislerin A-A hattında rıhtım uzunluğu 450 metrelik ve C-C hattında 450 metrelik 
kısımlarının Müsteşarlıkları kullanımına bırakılması kaydıyla adı geçen Şirkete kullanma izni 
verilmesinin uygun görüldüğünün bildirilmesi üzerine, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
350.000 m2 yüzölçümlü deniz alanı üzerinde 155.000.000.-ABD Doları tutarında yatırım yapılması 
ve bu yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıl boyunca en az 350 kişinin istihdam edilmesi 
kaydıyla ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi ile 3621 sayılı Kıyı 
Kanununun 1 1 inci maddesi ve Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 
Bakanlığımızca adı geçen Şirkete bedeli karşılığında kullanma izni verilmiştir. 

2-Söz konusu alanlarda yürütülecek faaliyetler imar planına uygunluk açısından ilgili 
Belediyeler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, projeye uygunluk açısından Ulaştırma 
Bakanlığının, çevre açısından ise Çevre ve Orman Bakanlığının denetimindedir. Konu hakkında 
ilgili kuruluşlardan gerekli izinler alındıktan sonra Bakanlığımızca kullanma izni verilmekte olup, 
Bakanlığımızın proje onaylama yetkisi bulunmamaktadır. 

3-Bakanlığımızca 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Hazine Arazilerinin 
Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ, Kıyı Yapılarında 
Uygulanacak İş ve İşlemler Hakkında Prosedür ile 301 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 
hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

4-Bu tür yatırımlar ülke ekonomisine, istihdamına, ihracat hacmine ve bu sektöre hammadde 
sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin devamına yönelik katkı sağlamakta 
olduğu gibi, adı geçen Şirket tarafından gemi inşa-bakım-onarım ve havuzlama tesisleri yapıldıktan 
sonra bu tesislerin A-A hattında rıhtım uzunluğu 450 metrelik ve C-C hattında 450 metrelik 
kısımları Denizcilik Müsteşarlığının kullanımına bırakılacak olup, kullanma izni süresi sonunda da 
kullanma iznine konu alan ile bu alan üzerinde adı geçen Şirket tarafından inşa edilen yapı ve 
tesislerden, taşınır nitelikli olanlar hariç olmak üzere binalar Hazineye intikal edecektir. 

5-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun aynı Kanunun "Pazarlık usulüyle yapılacak işler" 
başlıklı 51 inci maddesinin (g) bendinde; kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya 
ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen Devletin özel 
mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak 
tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak 
tesisinin pazarlık usulüyle yapılabileceği belirtilmiş olup, aynı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca 
çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 78 inci maddesinde de; Hazine 
taşınmazları üzerinde ön izin, irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesi ihalesinin anılan 
Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılacağı hüküm altına 
alınmıştır. 
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6-Bakanlığımızın 301 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 11. Bölümünün 3 üncü 
maddesinde; yapılacak yatırımın toplam proje maliyet bedelinin en az 150 milyon ABD Doları 
karşılığı YTL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az ikiyüzelli kişiye on 
yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 
sözleşmelerine konulacak koşullarla pazarlık usulüyle kullanma izni verilebileceği, bu maddede 
belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde ise, öncelikle, en fazla istihdam 
sağlayacak yatırımcıya, yatırım tutarı yüksek olan yatırımcıya, ilk başvuru yapan yatırımcıya, 
öncelik sırasında ve eşit durumda olan birden fazla başvuru olması halinde, başvuru sahipleri 
huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenecek yatırımcıya bedeli karşılığında kullanma izni 
verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu yatırıma yönelik olarak Dalsan Liman İnşaatı, Tarama, Gemicilik Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi dışında teklif veren başka bir Şirket bulunmadığından, anılan Genel Tebliğ 
hükmü uyarınca Bakanlığımızca adı geçen Şirkete kullanma izni verilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

K^ınal UNAKITAN 
jf Maliye Bakanı 

3.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan 'in, Kaşgarh Mahmut'un tanıtımına ve kabrinin restoras
yonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2469) 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerine arz ederim. 

0$. 702/2008 

hm A Y K A N 
Trabzon Milletvekili 

Dünyanın ilk karşılaştırmalı dil bilimcisi olan Kaşgarh Mahmut'un 1000. 
doğum yılı münasebetiyle 2008 yılının UNESCO tarafından Kaşgarh Mahmut 
yıh ilân edildiği malûmlarıdır. Bu senenin, ilk sözlüğümüz ve dilbilgisi 
kitabımız Divanü Lügati't-Türk'ün yazarı Kaşgarh Mahmut adına kutlanacak 
olması, Türk Dili ve Türk Kültürü açısından önemli bir kazanç olacağı açıktır. 
Bu meyanda, yapılacak çalışmalar hakkında etkin bir biçimde bilgilendirilmenin 
temini bakımından, 

SORULAR 

1- Kaşgarh Mahmut'un daha iyi tanıtılması ve anlaşılması için yapılması 
plânlanan temel çalışmalar nelerdir? 

2- Kaşgarh Mahmut'un Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrine 35 kilometre 
uzaklıktaki Azak köyünde olan kabrinin mevcut durumu ile ilgili Bakanlığınızın 
herhangi bir tespiti bulunmakta mtdır? 

3- Basın yayın organlarında da yer alan ve ziyaret edenler tarafından da 
paylaşılan kabrin iyi durumda olmadığına ilişkin kanaatin izale edilmesi için ne 
gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

4- Yapılacak çalışmalar arasında Kaşgarh Mahmut'un kabrinin restorasyonu 
çalışması var mıdır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 - 9 - ^ S ' o g ' 2% !VU 2 0 0 8 

Konu : Soru Önergesi ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
28/03/2008 tarihli ve A.01.0.GSN.0.10.00.02-4536 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN'ın 7/2469 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
E K : Bakan 
Cevap ı 

TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN ASIM AYKAN'IN 7/2469 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Dünyanın ilk karşılaştırmalı dil bilimcisi olan Kaşgarlı Mahmut'un 1000 inci doğum yılı 
münasebetiyle 2008 yılının UNESCO tarafından Kaşgarh Mahmut yılı ilân edildiği 
malûmlarıdır. Bu senenin, ilk sözlüğümüz ve dilbilgisi kitabımız Divanü Lûgati't-Türk'ün 
yazarı Kaşgarlı Mahmut adına kutlanacak olması, Türk Dili ve Türk Kültürü açısından önemli 
bir kazanç olacağı açıktır. Bu meyanda, yapılacak çalışmalar hakkında etkin bir biçimde 
bilgilendirilmenin temini bakımından, 

SORU t: Kaşgarlı Mahmut'un daha iyi tanıtılması ve anlaşılması için yapılması 
plânlanan temel çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1: Doğumunun 1000 inci yıldönümü dolayısıyla UNESCO tarafından 
"Kaşgarlı Mahmut Yılı" ilan edilen 2008 yılı içerisinde Bakanlığım Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğünce çeşitli yayın faaliyetleri ve etkinliklerle ünlü dilbilimciyi 
anma ve tanıtma çalışmaları gerçekleştirecektir. 

Bu kapsamda; 

Kaşgarlı Mahmut'un Türk dilinin ilk sözlüğü sayılan Divanü Lügati't-Türk adlı 
eserinin indeksli tıpkıbasımı için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Türk yayın hayatında büyük bir boşluğu doldurması beklenen, Kaşgarlı Mahmut'un 
hayatı ve çalışmaları hakkında prestij nitelikte bir anma armağan eser hazırlatılmaktadır. 

Ayrıca 81 Valiliğe yazı gönderilerek Kaşgarlı Mahmut'un 1000 inci doğum yılı 
dolayısıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
sempozyum, panel, konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlenmesi istenmiştir. 

SORU 2: Kaşgarlı Mahmut'un Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrine 35 kilometre 
uzaklıktaki Azak köyünde olan kabrinin mevcut durumu ile ilgili Bakanlığınızın herhangi bir 
tespiti bulunmakta mıdır? 

gZ^ 
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CEVAP 2: Bugüne kadar Bakanlığımın Türbenin mevcut durumuna ilişkin bir tespiti 
olamamıştır. 3. ve 4. sorulara ilişkin cevabımızda da belirtildiği üzere Dış İşleri Bakanlığının 
Pekin Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla konu ile ilgili Çin Halk Cumhuriyeti makamlarına 
başvurularından bir sonuç alınamamıştır. 

SORU 3 : Basın yayın organlarında da yer alan ve ziyaret edenler tarafından da 
paylaşılan kabrin iyi durumda olmadığına ilişkin kanaatin izale edilmesi için ne gibi tedbirler 
almayı düşünüyorsunuz? 

SORU 4: Yapılacak çalışmalar arasında Kaşgarlı Mahmut'un kabrinin restorasyonu 
çalışması var mıdır? 

CEVAP 3-4: Bakanlık Makamının 11/01/2008 tarihli ve B.l 6.0.AGM.0.12.01.00-6288 
sayılı onayı ile, UNESCO tarafından kutlamalar listesine alınan "Kaşgarlı Mahmut'un 
Doğumunun 1000. Doğum Yıl Dönümü" dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek 
etkinliklerin ve politikaların belirlenmesi, sunulacak projelerin değerlendirilip uygulamaya 
konulabilmesi için Sn Müsteşarımız İsmet YILMAZ Başkanlığında bir Üst Kurul 
oluşturulmasına karar verilmiştir. 

z» ucaK zuu» tarihinde imzalanan söz konusu ust Kurul toplantı Kararlarında 
"Kaşgarlı Mahmut Anıt Mezan'nın restorasyonu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ve TİKA Başkanlığı tarafından yapılacaktır" ibaresi yer almaktadır. 

İlgili madde gereğince Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
Doğu Türkistan'ın Kaşgar Şehrinde yer alan Mahmut Kaşgari'nin anıt mezarı restorasyonu ve 
çevre düzenleme projelerine yönelik yerinde tetkik ve temaslarda bulunmak üzere konu ile 
ilgili uzmanlardan oluşan bir komisyonun oluşturulması planlanmaktadır. Dış İşleri Bakanlığı, 
TİKA ve Türk Tarih Kurumundan 15/01/2008 tarihli ve 8319 sayılı yazımız ile varsa proje, 
fotoğraf gibi belgelerle birlikte, konu ile ilgili görüşleri talep edilmiştir. Ayrıca bahsi geçen 
Kurumlardan 22/02/2008 tarihli ve 32320 sayılı yazımız ile söz konusu komisyonda yer 
alabilecek uzman kişiler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili görüş ve önerilerini Bakanlığım 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ivedi olarak bildirilmesi istenmiştir. 

Bakanlığım Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün 06/02/2008 tarihli ve 21887 
sayılı yazısı ekinde Avrasya Yazarları Birliği'nin anıt mezarı restorasyonu ve çevre 
düzenlemesiyle ilgili görüş ve önerilerini içeren raporda; ilk restorasyon uygulamaları ve 
bilgilerine ulaşılabilmesi için restorasyon yapan ekipten uzmanlar ve Kaşgarlı araştırmacısı 
Uygurlu bilim adamları ile görüşülerek inceleme ve değerlendirme yapılması, anıt mezarın 
yakın çevresinde medrese olduğu iddia edilen kalıntılar ve çeşmelerle ilgili bilgilerin 
değerlendirilmesi, arkeolojik değerine kanaat getirildiği takdirde, çevre düzenlemesinden 
önce bir arkeolojik araştırma/kazı yapılması ve çevre düzenlemesinin çıkan bilgiler 
sonucunda projelendirilmesinin yerinde olacağından bahsedilmektedir. 

Dış İşleri Bakanlığı Çok Taraflı Kültürel İşler Müdür Yardımcılığının 29/01/2008 
tarihli ve B.06.0.ÇKGY.O.O-879.00-2008/44209/II sayılı yazısından konu ile ilgili TİKA 
Başkanlığının 2006 yılında Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip Türbelerinin onarımının 
Başkanlıklarınca yapılmasına ilişkin başvurularının olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yazıda 
devamla başvurunun Pekin Büyükelçiliğimiz tarafından olumlu değerlendirildiği ancak Çin 
Halk Cumhuriyetinin (ÇHC) Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili bilinen hassasiyetinin 
dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pekin Büyükelçiliğimizin, anılan Türbelerin 
onarım ve çevre düzenlemelerinin TİKA'nın katkıları ile gerçekleştirilmesi, oluşturulacak 
teknik ekibin ziyaretine ilişkin izinlerin alınması hususunda ÇHC Dışişleri Bakanlığı ve 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti nezdinde yazılı girişimde bulunulduğu ancak Çin 
Makamlarından bugüne kadar bir cevap alınamadığı anlaşılmaktadır. 
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4.- izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, 22' nci Dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in ce
vabı (7/2470) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Hakanı Ertuğrul G Ü N K Y tarafından yazı 11 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. ^^-—jr~? 

J^fonıh mu-

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 1 1. maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Anayasanın 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve Ödevler" başlıklı İkinci Kısmında 
insan hakları sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
hakları ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü 
bölümde ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasarı 
taslaklarının insan haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları I Iakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

• 22. Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

• Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta 
ve diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

• İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nın insan haklan 
hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 
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• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında. Adalet Bakanlığı ve 
diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

• Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında 
belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk 
bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş 
mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan 
haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca" kaç adet taslak hakkında 
Bakanlığınızın görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, 
kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri 
doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına 
uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç 
tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında herhangi 
bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf 
olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz 
görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi 
sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

• Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında sözkonusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

• 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 — > S " ^ S " V ~2&IOU 2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli 
ve A.01.0.GSN.0.10.00.02-4536 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal SİPAHÎ'nin 7/2470 Esas No'lu soru soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KAMİL ERDAL SİPAHİ 7/2470 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 11. maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Anayasanın 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve Ödevler" başlıklı ikinci Kısmında 
insan hakları sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
haklan ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü bölümde 
ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasarı taslaklarının insan 
haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

SORU 1: 22. Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

CEVAP 1: 22 nci Yasama Döneminde Bakanlığımca hazırlanan 8 adet kanun taslağı 
aşağıdadır. 

1- Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatının İl Özel İdareleri ile Belediyelere Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 
2- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 
3- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun 
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
5- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 
6- Yunus Emre Vakfı Kanunu Tasarısı Taslağı 
7- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları Birliği ve Seyahat Accntaları Kanunu ile 
Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı 
8- İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'ıı Anma Günü Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı 
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SORU 2: Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta 
ve diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş bildirmektedir? 

CEVAP 2: Bakanlığımda her birim kendi görev alanı ile ilgili mevzuat taslağı 
hazırlayarak Hukuk Müşavirliğimize göndermektedir. Hukuk Müşavirligimizce incelenen taslağa 
ilişkin bakanlık birimlerinden görüş alındıktan sonra nihai şeklini alan taslaklar Başbakanlığa 
gönderilmektedir. 

İlgili birimlerce hazırlanarak Hukuk Müşavirliğimize gönderilen taslaklar hukuka 
uygunluk çerçevesinde ele alınmakta olup en üst hukuk normu olan Anayasamız da bu inceleme 
esnasında dikkate alınmaktadır. Bu esnada Anayasanın da bir gereği olarak insan haklan 
kavramı da dikkate alınmaktadır. 

SORU 3: İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarısı taslaklarının Anayasa'nın insan 
hakları hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 

CEVAP 3: Taslaklar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarından alman görüş yazılarında, 
görüşü veren kurum ve kuruluşun görev alanına giren konularda eleştiriler ve öneriler yer 
almaktadır. Bu bakımdan verilen görüşlerin olumlu veya olumsuz olarak tasnifi mümkün 
bulunmamakla birlikte, taslaklar hakkında insan haklarına veya uluslar arası sözleşmelere 
aykırılık çerçevesinde bir eleştiri getirilmiş değildir. 

SORU 4: 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet Bakanlığı ve 
diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

SORU 5: Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarıda 
belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili 
taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar 
kaç tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

SORU 6: Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında 
Bakanlığınızın görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi 
olumsuzdur? Yukarıda belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya 
uygunluk bağlanımda ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut 
mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden 
hangisi ile ilgilidir? 

SORU 7: Anayasanın 90. maddesinde yukarıda değinilen değişiklik kapsamında herhangi 
bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf olduğumuz 
uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz görüş mevcut mudur? Eğer 
mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

CEVAP 4-5-6-7: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza görüş için 
gönderilen taslaklara ait liste ilişikte gönderilmektedir. Bakanlığımızca söz konusu taslaklara dair 
eleştiri, görüş ve öneriler sunulmuş olup bunlar arasında uluslararası anlaşmalar veya insan 
haklarına aykırılığı temel alan görüş ve önerimiz yer almamıştır. 

SORU 8: 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 
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CEVAP 8: 22. Dönemde, üç Kanun Tasarısı Taslağı için söz konusu kuruluşlardan görüş 
alınmıştır. 

SORU 9: Hangi- kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında söz konusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

CEVAP 9: Yasal düzenlemeler hakkında ilgili birimler ve kuruluşlar şahsen katıldığım 
toplantılar aracılığıyla ve bakanlığım yöneticilerinin çalışmalarıyla bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. Ancak Bilgi Edinme Kanunu, internet hizmetlerimiz aracılığıyla talep edilen 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu; İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Hakkında Kanun; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları Birliği ve Seyahat 
Acentalan Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun; Tasarı Taslakları hakkında söz konusu kuruluşlardan görüş alınmıştır. 

SORU 10: 22, Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

CEVAP 10: Bakanlığımın görev ve sorumluluk alanı sivil toplum örgütleri, gönüllü 
kuruluşlar ve meslek/sektör kuruluşlarıyla yakın, yoğun ve sürekli işbirliği ve etkileşim içinde 
bulunulmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yasal, kurumsal düzenlemeler başta olmak üzere 
proje ve faaliyetlerin yürütülmesinde "yönetişim" modelinin işler halde olmasına özen 
gösterilmektedir. Bakanlığım döneminde 8 adet kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 
Kamuoyunda oluşan duyarlılık ve ilgili kesimlerin görüşleri dikkate alınmakta ve 
çalışmalarımızda yararlanılmaktadır. 

Bakanlığımca 22. Yasama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararname Taslağı bulunmamaktadır. 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde 'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2472) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

JSL p 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Niğde ili turizm açısından potansiyeli çok büyük bir ilimizdir. Ancak, Niğde 
turizm konusunda alt yapı eksiklikleri en fazla olan illerimizin de başında gelmektedir. 

Niğde dendiğinde; Çiftehan Kaplıcaları, Kemerhisar İçmeleri, Çamur Banyosu, 
Bor Kum ocakları gibi şifa aranan merkezleri, Aladağlar gibi dünyaca ünlü Dağ spor 
merkezi, Bolkar Kayak alanı akla gelmektedir. 

Niğde merkezde kale, Alaaddin Camii, Sungurbey Camii, Akmedrese, 
Hüdanvent Hatun Türbesi, Aşağı Kayabaşı Kilise Camii, Paşacamii ve hamamı, 
Bedesten, Kayardı mağarları,Yılanlı Kilise ve Mumyalı Müze olarak ünlenen Müzesi ile 
de turistler için çekim alanıdır. 

Kavlaktepe Yeraltı şehri bölgedeki diğer emsallerinden daha ayrı bir yapı olarak 
görülecek önemli bir değerdir. Tyana su kemerleri, Roma Hamamı, Dikilitaş dahi 
dünden gelen özellikleri gösteren ayaktaki anıtlardır. Bahçeli Köşk Roma Havuzu 
Ülkemizde emsali sınırlı eserlerden biridir. 

Çoğu Niğdelinin dahi bilmediği tarihi bir hazinedir Niğde. 
Çünkü Niğde'de halen dört alanda kazı devam ederken bir bu kadarda kazı bekleyen 
alan vardır. 

Niğde ilinin saydığımız bu eserlerinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi için 
desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. 

1. Bakanlığınızın ileriki yıllarda uygulamaya koyacağı stratejik planlar içerisinde 
Niğde ili ile ilgili olarak ne tür çalışmalar bulunmaktadır? 

2. Niğde ilinin sahip olduğu tarihi ve sağlık turizmi ile ilgili kaynaklarının 
değerlendirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemlere yönelik yapılan 
planlamalarda neler ön görülmektedir ? 

3. Niğde'nin sahip olduğu jeotermal ve doğal zenginliğin değerlendirilmesi için 
önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde; Niğde'nin sahip olduğu turizm 

'- kaynaklarının daha etkin değerlendirilerek yapılması planlanan yatırımlarınız 
ve programlarınız nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610-1-5^^ 2£totj/2Q08 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GSN.0.10.00.02-4536 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demircl'in 7/2472 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2472 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABİ 

Niğde ili turizm açısından potansiyeli çok büyük bir ilimizdir. Ancak, Niğde turizm konusunda 
alt yapı eksiklikleri en fazla olan illerimizin de başında gelmektedir. 

Niğde dendiğinde; Çiftehan Kaplıcaları, Kemerhisar İçmeleri, Çamur Banyosu, Bor Kum 
ocakları gibi şifa aranan merkezleri, Aladağlar gibi dünyaca ünlü dağ spor merkezi, Bolkar Kayak 
alanı akla gelmektedir. 

Niğde merkezde kale, Alaaddin Camii, Sungurbey Camii, Akmedrcse, Hüdanvent Hatun 
Türbesi, Aşağı Kayabaşı Kilise Camii, Paşacamii ve Hamamı, Bedesten, Kayardı Mağaraları, Yılanlı 
Kilise ve Mumyalı Müze olarak ünlenen müzesi ile de turistler için çekim alanıdır. 

Kavlaktepe Yeraltı şehri bölgedeki diğer emsallerinden daha ayrı bir yapı olarak görülecek 
önemli bir değerdir. Tyana su kemerleri, Roma Hamamı, Dikilitaş dahi dünden gelen özellikleri 
gösteren ayaktaki anıtlardır. Bahçeli Köşk Roma Havuzu ülkemizde emsali sınırlı eserlerden biridir. 

Çoğu Niğdelinin dahi bilmediği tarihi bir hazinedir Niğde. Çünkü Niğde'de halen dört alanda 
kazı devam ederken bir bu kadarda kazı bekleyen alan vardır. 
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Niğde ilinin saydığımız bu eserlerinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi için desteğe ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

SORU 1: Bakanlığınızın ileriki yıllarda uygulamaya koyacağı stratejik planlar içerisinde Niğde 
ili ile ilgili olarak ne tür çalışmalar bulunmaktadır? 

CEVAP 1: Niğde / Aksaray Narlıgöl - Ilısu Termal Turizm Merkezine ilişkin olarak jeotcrmal 
kaynakların değerlendirilmesi ve termal turizm ile termal turizmle entegre olabilecek diğer turizm 
türlerinin geliştirilmesi amacıyla söz konusu alanın planlama çalışmaları Bakanlığımca 
yürütülmektedir. Alana yönelik olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı önerisi 
hazırlanmış olup, plana ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri tamamlanma 
aşamasındadır. 

SORU 2: Niğde ilinin sahip olduğu tarihi ve sağlık turizmi ile ilgili kaynaklarının 
değerlendirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemlere yönelik yapılan planlamalarda neler ön 
görülmektedir? 

CEVAP 2: Niğde ilinde 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen 2 adet 
termal turizm merkezi bulunmaktadır. Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Niğde - Narlıgöl 
Termal Turizm Merkezinin, Bakanlığımca sağlık ve termal turizmi geliştirme çalışmaları sonucunda 
hazırlanan Termal Turizm Master Planı kapsamında sınırları genişletilmiş olup, Niğde / Aksaray 
Narlıgöl - Ilısu Termal Turizm Merkezi 30/06/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Narlıgöl ve çevresini kapsayan alana ilişkin olarak 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
24/07/2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/1.000 
ölçekli Uygulama İmar Planı ise 20/02/2003 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

Niğde Çiftehan Termal Turizm Merkezi 17/10/1993 tarihli ve 21731 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Niğde Çiftehan Termal Turizm Merkezine ait 1/5.000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22/12/2005 tarihinde Bakanlığımca onaylanmıştır. 
Bu çalışmalarla ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde planlama çalışmalarına devam edilecektir. 

SORU 3: Niğdenin sahip olduğu jeotermal ve doğal zenginliğin değerlendirilmesi için 
önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde; Niğdenin sahip olduğu turizm kaynaklarının daha etkin 
değerlendirilerek yapılması planlanan yatırımlarınız ve programlarınız nelerdir? 

CEVAP 3: 2023 yılına kadar her türlü turizm alternatifinin değerlendirilebilmesi amacıyla, 
Türkiye Turizm Stratejisi (2023) hazırlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Bakanlığım 
http://www.kultur.gov.tr/TR/Tempdosyalar/189566_TTStratejisi2023.pdf adresinden detaylı bilgi 
alınabilir. 
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6.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, elektrik tüketiminden alınan KDV'nin hesabına 
in sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKİJAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11/03/2008 / . /> 

Hükümet, vatandaşların kullandıkları enerji tüketim bedeli üzerinden katma değer 
vergisi hesaplamak yerine, tüketilen enerji bedeline yüzde 2 TRT payı, yüzde 5 belediye 
tüketim vergisi ve yüzde 1' de enerji fonu eklemek suretiyle çıkan toplam üzerinden KDV 
almaktadır. Enerji tüketim bedeline eklenen bütün kalemler birer vergidir. Kullanılan enerji 
bedeline pay, vergi ve fon eklenerek KDV'nin hesaplanması vergiden vergi almaktır. 24 
milyon abone göz önüne alındığında ortaya çıkan para çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. 

1-) Telefon, doğal gaz ve su faturalarında KDV ayrı hesaplanırken, elektrik 
faturalarında enerji bedeline pay, vergi ve fon eklenerek çıkan toplamdan KDV alınmasının 
sebebi nedir? 

2-) Bir malın çifte vergilendirmeye tabi tutulması Anayasa'ya ve vergi mevzuatına 
aykırı değil midir? 

3-) Yoksulluk sınırının altında yaşayan buna karşın, AB ve ORCD ülkeleri arasında en 
pahalı elektriği kullanan halkımızdan, elektrik tüketim bedeli hesaplanırken, haksız şekilde 
vergi üzerinden vergi alınması uygulamasından vazgeçilecek midir? 

4-) Vatandaşlarımızdan fazladan alman haksız paralar iade edilecek midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-724 
KONU : Yazıl. Soru Önergesi 0 4 3 7 1 1 2 8 . 0 4 . 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28/03/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4536 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/2474 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, 
bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine 
hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa 
olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmiştir. 

Öte yandan, aynı Kanunun 24/b maddesinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri 
gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların, 24/c maddesinde ise; vade 
farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü 
menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu hüküm, bir işlem vergisi olarak katma değer vergisi matrahının bölünmesine ve 
belirsizleşmcsine engel olmak amacıyla ihdas edilmiş olup, vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülüklerin katma değer vergisi matrahına dahil edilmesi teknik bir zorunluluktur. Aksi bir 
uygulama katma değer vergisi matrahının tespitinde tereddütlere neden olacağı gibi, matrahta 
erozyona ve birçok ihtilafın doğmasına yol açabilecektir. 

Buna göre, telefon, doğalgaz ve su faturalarında hizmete ilişkin çeşitli unsurların ayrı yer 
alması, bu unsurların katma değer vergisi matrahına dahil olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu 
uygulamanın tek istisnası özel iletişim vergisinde bulunmakta* olup, kaynağını Gider Vergileri 
Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan özel düzenlemeden almaktadır. 

Anayasamızda, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, 
değiştirileceği ve kaldırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, katma değer vergisi matrahının 
tespiti yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup, vatandaşlarımızdan fazja ve 
yersiz vergi alınması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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7.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, turizmde transfer ulaşım ücretlerindeki KDV oranına 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2476) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.03.2008 

Prof.Dr.Mctin FİGIJN 
Muğla Milletvekili 

Turizm, insanların devamlı oturdukları yerlerden, başka yerlere seyahat etmeleri 
ve yine aynı yere dönmeleri sonucunda meydana gelmekte olup, ulaştırma 
araçlarının bu konuda önemi büyüktür. Özellikle kitle ulaşım araçlarının 
gelişmesi ile ulaşım maliyetlerinin düşmesi, zaman ve mali güçleri sınırlı daha 
büyük kitlelerin seyahate daha fazla yönelimini sağlamaktadır. Bu bağlamda; 

-Turizmin Ülkemiz açısından önemi nedeniyle, ulaşım araçlarının ve dolayısıyla 
turizmin gelişmesi için turizme büyük katkısı olan transferlerde halen 
uygulanmakta olan %18'lik KDV oranı, konaklama hizmetlerine uygulanan % 
8'lik KDV oranına düşürülebilinirse acenteleri büyük oranda rahatlatacak ve 
böylece turizm sektöründen elde edilen gelire önemli katkısı olacaktır. Bu 
konuda Bakanlığınız nezdinde yapılan bir çalışma ve değerlendirmeniz var mı? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GİB.0.03.82/8211 -722 
KONU : 

043710 28.04.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.03.2008 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-4536 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr.Metin ERGUN'un tevcih ettiği 7/2476 esas no.lu yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Katma değer vergisi oranı, 
vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 
l'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende 
safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Katma Değer Vergisi Kanunu ile verilen 
yetkiye dayanılarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, otel, motel, pansiyon ve benzeri 
konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde katma değer vergisi 01.01.2008 tarihinden 
itibaren % 8 oranında uygulanmaktadır. 

Katma değer vergisi oranlan; bu verginin kendine özgü yapıst, yansıma özelliği ile 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, mal ve hizmetlerin toplam talep ve arzı ile 
bu mal ve hizmetlerin düşük gelir gruplarının harcamaları içindeki payı yanında bütçe kaynakları da 
dikkate alınarak tespit edilmektedir. 

Buna göre, ulaşım sektöründe uygulanmakta olan katma değer vergisi oranının indirilmesine 
yönelik taleplerin, sektörün bütününü kapsayacak şekilde ve bütçe hedefleri ile genel ekonomik 
dengelerde kaydedilecek gelişmeler de dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmekte olup söz 
konusu nedenlerle ulaşım sektöründe katma değer vergisi indirimine yönelik bu aşamada bir 
çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

lal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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8.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, Ulukışla Darboğaz beldesindeki kayakevi proje
sine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2538) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorulan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ER BATU R. 
CHP Adana Milletvekili 

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'ne bağlı Darboğaz Beldesi'nde, doğal kayak pisti ilan edilen 
Bolkar Dağlan'nda yıllar sonra kayak yapılmaya başlanmıştır. Darboğaz Kayak Dağcılık ve 
Tenis Kulübü Derneği öncülüğünde başlatılan kayak projesine Ulukışla belediye başkanı. 
Darboğaz Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katılmıştır. Darboğaz belediye Başkanı 
Mustafa Kuzum "Profesyonel kayakçıların yaptığı ölçümlerde, Bolkar dağlarının doğal kayak 
pistine sahip olduğunu , bölgede hedeflenen 70 gün kar yağma süresinden çok daha uzun süre 
boyunca yağış olduğunu ve 55 ayrı noktanın snovvboard ve kayak yapmak için uygun 
olduğunu" belirtti. Ancak bölge bu avantajını şimdiye kadar değerlendirememiştir. Geçim 
kaynağı sadece kiraz üretimi olmuş ;kış turizmine yatırım yapılmayışı bölgenin turizmle 
kalkınmasına engel olmuştur. Bundan 2.5 yıl önce yapılan kayak evi projesi bürokratik 
engeller nedeniyle hayata geçirilememiştir. Bu doğrultuda; 

1. Bahsi geçen bölgede, bakanlığınız tarafından kayak yapılmaya uygunluğun 

denetlenmesi için uzmanlardan oluşan bir grup belirlenmiş midir? Belirlenmişse bu 

grup bölgede inceleme yapmaya başlamış mıdır? Başladıysa sonuçlan neler olmuştur? 

2. Bölgenin başta Çukurova olmak üzere birçok önemli bölgeye yakınlığından 

kaynaklanacak potansiyeli göz önüne alındığında, bölgede kış turizminin gelişmesi 

için yatırım yapılacak mıdır? Yapılacaksa yatırımların kapsamı ne olacaktır? 

3. Bütçeden, bahsi geçen bölgeye yatırım için pay ayrılmış mıdır? 

4. Kayak evi projesi niçin hayata geçirilememektedir? Bu proje ne zaman uygulamaya 

konulacaktır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 - ^ S J T I 3 23 'OU™* 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-4700 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Gaye ERBATUR'un 7/2538 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

ADANA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 7/2538 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Niğde'nin Ulukışla îlçesi'ne bağlı Darboğaz Beldesi'nde, doğal kayak pisti ilan edilen 
Bolkar Dağları'nda yıllar sonra kayak yapılmaya başlanmıştır. Darboğaz Kayak Dağcılık ve 
Tenis Kulübü Derneği öncülüğünde başlatılan kayak projesine Ulukışla belediye başkanı, 
Darboğaz Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katılmıştır. Darboğaz Belediye Başkanı 
Mustafa Kuzum "Profesyonel kayakçıların yaptığı ölçümlerde, Bolkar dağlarının doğal kayak 
pistine sahip olduğunu, bölgede hedeflenen 70 gün kar yağma süresinden çok daha uzun süre 
boyunca yağış olduğunu ve 55 ayrı noktanın sonvvboard ve kayak yapmak için uygun 
olduğunu" belirtti. Ancak bölge bu avantajını şimdiye kadar değerlendirememiştir. Geçim 
kaynağı sadece kiraz üretimi olmuş; kış turizmine yatırım yapılmayışı bölgenin turizmle 
kalkınmasına engel olmuştur. Bundan 2.5 yıl önce yapılan kayak evi projesi bürokratik engeller 
nedeniyle hayata geçirilememiştir. Bu doğrultuda; 
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SORU 1: Bahse geçen bölgede, bakanlığınız tarafından kayak yapılmaya uygunluğun 
denetlenmesi için uzmanlardan oluşan bir grup belirlenmiş midir? Belirlenmişse bu grup 
bölgede inceleme yapmaya başlamış mıdır? Başladıysa sonuçları neler olmuştur? 

CEVAP 1: Bakanlığım Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir 
ekip Kış Sporları Turizm Merkezlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını devam ettirmekte 
olup, bu kapsamda ülke genelinde Kış Turizm Master Planı hazırlama çalışmalanna 
başlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında ülke genelinde, ilan edilmiş Turizm Merkezleri ve 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin yanı sıra kış sporları turizm potansiyeli 
bulunan alanlara ilişkin veriler toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Bahsi geçen Niğde 
Bolkar Dağları da bu çalışma içinde incelenmekte olup, Kış Turizm Master Plan çalışmasının 
sonuçlanmasına paralel olarak Niğde Bolkar Dağlarının gelişimi şekillendirilecektir. 

SORU 2: Bölgenin başta Çukurova olmak üzere birçok önemli bölgeye yakınlığından 
kaynaklanacak potansiyeli göz önüne alındığında, bölgede kış turizminin gelişmesi için yatırım 
yapılacak mıdır? Yapılacaksa yatırımların kapsamı ne olacaktır? 

CEVAP 2: Çukurova bölgesi çevresinde Bakanlığım tarafından 4957/2634 Sayılı 
Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana ve Mersin İlleri sınırında 
Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiş ve planlama 
çalışmalarına başlanmıştır. Coğrafi konum gereği bu alana benzer potansiyel özellikler gösteren 
Niğde Bolkar Dağları da turizm ve kayak potansiyelleri açısından uygun özellikleri taşıması 
halinde Turizm Merkezi olarak ilan edilebilecek ve planlama çalışmalarına başlanabilecektir. 

SORU 3: Bütçeden, bahsi geçen bölgeye yatırım için pay ayrılmış mıdır? 

CEVAP 3: Söz konusu alan Bakanlığım tarafından ilan edilmiş herhangi bir Turizm 
Merkezi ve/veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi değildir. Konu Bakanlığımca 
kış turizm potansiyeli olan alanlar kapsamında değerlendirmektedir. Bu kapsamda Bakanlığım 
bütçesinden bölgeye henüz herhangi bir pay ayrılmamıştır. Ancak planlama çalışmalarının 
tamamlanmasını müteakip yatırım programına alınacak projeler değerîerfdirilecektir. 

SORU 4 : Kayak evi projesi niçin hayata geçirilmemektedir? Bu proje ne zaman 
uygulamaya konulacaktır? 

CEVAP 4: Konuyla ilgili olarak Bakanlığım, 4957/2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
uyarınca ilan edilmiş Turizm Merkezi ve/veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
sınırları içinde plan yapma, yaptırma ve onama yetkilerine sahiptir. Kayak Evi projelerine 
ilişkin çalışmalar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetki alanında kalmaktadır. 
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9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılıp kapatılma
yacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Marmara bölgesinde hem endüstri, hem de turizm zenginliği olan nadide 
şehiHerimizden Bursa; ulaşımındaki yetersizlikler yüzünden bir çok şansını yeterince 
değerlendirememektedir. 

Yenişehir Havaalanı' ndan başlattığı Trabzon ve Erzurum seferlerine Bodrum, 
Antalya, Kıbrıs, Sofya ve Üsküp hatlarını eklemesi beklenen THY'nın, Yenişehir-
Trabzon ve Yenişehir-Erzurum arasında haftada 3 gün karşılıklı gerçekleştirilen uçak 
sefer sayısını azaltacağı ve yıllardır faaliyet gösteren Bursa Satış Müdürlüğü'nü de 
kapatmaya hazırlandığı yönünde basında yazılar yer almaktadır. 

Eskişehir Satış Şefliği ile Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'teki Genel Satış 
Acentelerinin bağlı olduğu THY Bursa Satış Müdürlüğü, yıllarca atıl bekleyen Yenişehir 
Havaalanı'ndan sefer düzenlenmesinde ve elde edilen basanda önemli görevler 
üstlenmişti. . / \ .... -

Turizm mevsimi hiç bitmeyen Bursa İlinde bu tür bir çalışmanın turizmi 
olumsuz etkileyeceği ve tam faaliyete geçirilemeyen Yenişehir havaalanının da bu 
durumdan kötü etkileneceği yönünde bölge halkı tedirginlik yaşamaktadır. 

1. THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılması ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2. Eğer böyle bir çalışma varsa bu karann alınma sebepleri nelerdir? 

3. Eskişehir Sauş Şefliği ile Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'teki Genel Sabş 

Acentelerinin bağlı olduğu Bursa Satış Müdürlüğü'nün görevlerini kimler, ne 

şekilde yerine getirecektir? 

4. Bu bürolarda görev yapan personelin durumu İle İlgili olarak neler yapılması 

planlanmaktadır? 

5. Bu gelişmeler neticesinde Bursa'dan halen yapılmakta olan uçak seferlerinin 

durumunda değişiklik yapılması gündemde midir? Varsa bunun sebepleri nelerdir? 

6. Bursa Yenişehir havaalanı olumsuz yönde etkileyebilecek bu çalışmalardan 

THY'nın ne gibi yarar sağlaması düşünülmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

2f i 4 7 2 IHisan2008 
SAYI :B.02.I.OlB.0.65.00.00/610 w " 1 1 

KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2566 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Marmara bölgesinde hem endüstri, hem de turizm zenginliği olan nadide şehirlerimizden 
Bursa; ulaşımındaki yetersizlikler yüzünden bir çok şansını yeterince değerlendirememektedir. 

Yenişehir Havaalanından başlattığı Trabzon ve Erzurum seferlerine Bodrum, Antalya, 
Kıbrıs, Sofya ve Üsküp hatlarını eklemesi beklenen THY'nın, Yenişehir-Trabzon ve Yenişehir-
Erzurum arasında haftada 3 gün karşılıklı gerçekleştirilen uçak sefer sayısını azaltacağı ve 
yıllardır faaliyet gösteren Bursa Satış Müdürlüğü'nü de kapatmaya hazırlandığı yönünde 
basında yazılar yer almaktadır. 

Eskişehir Satış Şefliği ile Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik' teki Genel Satış Acentelerinin 
bağlı olduğu THY Bursa Satış Müdürlüğü, yıllarca atıl bekleyen Yenişehir Havaalanı'ndan 
sefer düzenlenmesinde ve elde edilen başarıda önemli görevler üstlenmişti 

Turizm mevsimi hiç bitmeyen Bursa ilinde bu tür bir çalışmanın turizmi olumsuz etkileyeceği 
ve tam faaliyete geçirilemeyen Yenişehir havaalanının da bu durumdan kötü etkileneceği 
yönünde bölge halkı tedirginlik yaşamaktadır. 

SORU l- THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılması ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? 

SORU 2- Eğer böyle bir çalışma varsa bu kararın alınma sebepleri nelerdir? 

SORU 3- Eskişehir Satış Şefliği ile Baltkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik' teki Genel Satış 
Acentelerinin bağlı olduğu Bursa Satış Müdürlüğü'nün görevlerini kimler, ne şekilde yerine 
getirecektir? 

SORU 4- Bu bürolarda görev yapan personelin durumu ile ilgili olarak neler yapılması 
planlanmaktadır? •_ 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SORU 5- Bu gelişmeler neticesinde Bursa'dan halen yapılmakta olan uçak seferlerinin 
durumunda değişiklik yapılması gündemde midir? Varsa bunun sebepleri nelerdir? 

SORU 6- Bursa Yenişehir havaalanı olumsuz yönde etkileyebilecek bu çalışmalardan 
THY'nın ne gibi yarar sağlaması düşünülmektedir? 

CEVAP 1, 2, 3, 4, 5, 6- Türk Hava Yollan A.O. (THY)'nın % 49.12 oranındaki hissesi kamuya 
ait olup, Şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/2573) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI M , 

Strateji Geliştirme Başkanlığı £•<-

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/>2-) SÜRELİ 
Konu : Bursa Milletvekili .../.../2008 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 2 8 N l S A N 20UB 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.03.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02- 4766/10221 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/2573 

Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

öp>-
Faruk Nafiz ÖZAK 

EK : Bakan 
-Cevap Yazısı 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2573 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi 
için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1-Aksaray ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne tür 
yatırımlarınız olmuştur? 

2-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

CEVAP: 

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2008 yılında Aksaray 
ilinde projelendirdikleri yatırımlar ve ödenekleri; 

Yapı İşleri Ccnel Müdürlüğünce; 

-Ağaçören Hükümet Konağı: 980.000 YTL 
-Merkez Hükümet Konağı: 1.000.000 YTL 
-Ağaçören tlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri: 700.000 YTL 
- Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı: 1.400.000 YTL 
- l . ve 2. TSM Kadastro Müdürlüğü onarımı: 104.000 YTL 

Bedel ile yapımı devam ettirilen bu projeler için Genel Bütçeden 4.080.000 YTL, bütçe 
dışından da 104.000 YTL olmak üzere, toplam 4.184.000 YTL ödenek ayrılmışttr. 
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Afet İşleri Genci Müdürlüğünce; 

Evini Yapana Yardım Projesi kapsamında 32 konutun yapımı planlanmış olup, devam 
eden bu işler için 166.800.-YTL ödenek ayrılmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce; 

İl'e ait kadastro çalışmaları daha önceki yıllarda sonuçlandırılmıştır. Talebe bağlı 
hizmetler için 26.761 YTL ödenek ayrılmıştır. 

tiler Bankası Genel Müdürlüğünce; 

Toplamlı adet iş planlanmıştır.. 
Aksaray (Merkez) Belediyesinin kanalizasyon arıtma tesisi inşaatı, Eşme, Altınkaya, 

Eskil, Sarıyahşi, incesu, Yeşilova, Boğazköy belediyelerine ait harita işleri, Yeşilova, 
Helyadere ve Sankaraman Belediyelerinin imar planı yapım işleri olmak üzere, toplam 1 
Milyon 003 Bin YTL ayrılmıştır. 

11.- Mersin Milletvekili Isa Gök 'ün, kapatma davası sonrası bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/2584) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıt lanmasını saygılarımla arz eder im. 

AKP'nin kapatılması ve 71 parti yöneticisi hakkında da siyasetten men yasağı 
istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın ardından iddianameyi 
hazırlayan Yargıtay Cumhur iyet Başsavcısına yönelik, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay ' ın ; " Türkiye'nin iyiye gitmesini ve ileriye gitmesini istemeyen 
çevreler çok önemli yerlere sızmışlar" ve eski TBMM Başkanı ve AKP Manisa 
Milletvekili Bülent Arınç'm "Ölüm bize şah damarımızdan daha yakın. Bunu 
Başsavcı da görmel i " sözleri gibi bir çoğu bizzat AKP yetkil i leri tarafından 
gerçekleştiri len hakaret ve tehdit ler basında yer almaktadır. Diğer taraftan 
AKP'nin kapatma davasını etkisiz kılmak için Anayasa ve diğer yasal değişiklikler 
ile yargı yolunu t ıkamaya yönelik gir işimleri de gündeme taşınmıştır. 

1-Başsavcı Sayın Yalçınkaya'ya tepki için internette site açıldığı ve çok sayıda 
tehdit ile karşı karşıya bırakıldığı da göz önünde tutulduğunda, Başta Bakan ve 
mil letvekil leri olmak üzere AKP mensupları tarafından halkın kin ve düşmanlığa 
teşvik edilmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hedef gösteri lmesi 
karşısında demokrat ik laik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyet inin 
Başbakanı olarak ne gibi tedbir ler almaktasınız? 

2-Anayasadan kaynaklanan hukuki yetkisini kullanarak görevini yapan Yargıtay 
Başsavcısı ve hukukçuları hedef alan ağır beyanları nedeniyle, hükümet üyeleri 
hakkında, Anayasanın 112 inci maddesinde belirt i lmiş olan Başbakanlık 
görevleri gereğince herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir? 

3-Anayasa! bir müeyyide olan "Siyasi Partilerin Kapatılması" na ilişkin olarak, 
Anayasanın siyasi part i ler in kapatılmasını ve uyacakları esasları düzenleyen 68 
ve 69 uncu maddeler i üzerinde değişiklik yapmaya yönelik bir çalışmanız var 
mıdır? Başka hangi hukuki düzenlemeler üzerinde değişiklik çalışmaları 
yapılmaktadır? Taslak metinler hazır mıdır? Sözkonusu çalışmalar TBMM 
gündemine girmeden önce kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE ^ i i O" i rv İ r s 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI '" ' .. K V " M i \ \\ 

Sayı : B.02.0.001/353 
Konu: Soru Önergesi 2 5 04 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 28.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2584-4872/10410 
sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. tsa GÖK'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/2584 sayılı yazılı 
soru önergesine verilen cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ^ , 

Cemil ÇtÇEI 
Devlet Bakanı Ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN İSA GÖK'ÜN SAYIN 
BAŞBAKANIMAZA TEVCİH ETTİĞİ 7/2584 SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan kuvvetler 
ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Bu kuvvetler ayrılığının devlet organları 
arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği, belli devlet yetki ve görevlerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı bir işbirliği olduğu Anayasamız 
tarafından belirlenmiştir. 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Dolayısıyla tüm kişi ve kuruluşlar bu kurallara uymak zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerinin nasıl 
gerçekleştirileceği, Anayasa, Kanun ve Tüzükler tarafından belirlenmiştir. 
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12.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Yunus Emre Vakfının yönetimine ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2619) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAMLlGl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 1 8.03.2008 

M u harriu»4NCE^ 
•'falova Milletvekili 

1 - 18.05.2007 tarihinde Resmi Gazetc'dc yayınlanarak yürürlüğe giren 5653 sayılı Yunus 
Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin a bendinin "kültür ve sanat 
alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vaki Harın 
üyeleri arasından Bakanlar Kumlunun seçeceği iki kişi" hükmü doğrultusunda 
Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? Bu kişilerin mezun oldukları lise 
ve üniversite ile bölümü nedir? Bu kişiler hangi dernek ve vergi muafiyeti tanınmış 
vakıftan seçilmişlerdir? Bu kişilerin mensubu oldukları dernek ve vakfa hangi tarihte 
kamu yararına çalışan dernek statüsü ve vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsü 
verilmiştir? 

2- Yine aynı kanunun 4. maddesinin a bendinin "kültür, sanat ve Türk dili alanında ça
lışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" hükmü 
doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? Bu kişilerin mezun 
oldukları lise ve üniversite ve bölümü nedir? 

3- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin b bendinin 
"üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından Mütevelli Heyetin 
seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişi kimdir? 
Bu kişi hangi üniversitede görev yapmaktadır? 

4- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin b bendinin 
"eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yara
rına faaliyet gösterdiği kabul edilmiş demek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların 
üyeleri arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda seçilen 
Yönetim Kurulu üyesi kimdir? Bu kişinin mezun olduğu lise ve üniversite ile bölümü 
nedir? Bu kişi hangi vakıf veya derneğin üyesidir? Bu dernek veya vakıf hangi tarihte 
kamu yararına çalışan dernek statüsü veya vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsü 
almıştır? 

5- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin b bendinin 
"kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Mütevelli 
Heyetin seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda seçilen Yönetim Kurulu üyesi 
kimdir? Bu kişinin mezun olduğu lise ve üniversite ile bölümü nedir? 

6- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin ç bendi 
hükümleri doğrultusunda işçi sendikaları konfederasyonları ile işveren sendikaları 
konfederasyonu tarafından belirlenen Danışma Kurulu üyeleri kimdir? 

7- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin ç bendinin 
"kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından 
Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek on kişi ile Türk dili, kültürü ve sanalı alanındaki 
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yazar ve düşünürler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun seçeeeği beş kişi" hükmü 
doğrultusunda Danışma Kurulu üyeliğine seçilen kişiler kimlerdir? 

8- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun Kültür merkezi koordinasyon kurulları 
başlıklı 5. maddesinin "Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan ta
nınmış Türk işadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasından Yönetim 
Kurulunun üç yıl için seçeceği üç üye" hükmü doğrultusunda Kültür merkezi 
Koordinasyon Kurullarına seçilen üyeler kimlerdir? Bu kişilerin mezuniyet durumları 
nedir? Bu kişiler kanunun öngördüğü sil atlardan hangilerini taşıdıkları için 
seçilmişlerdir? 

9- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
vakfın elde ettiği gelirler toplamı ile gelirlerin kaynağı nedir? Vakfın elde ettiği 
gelirler için hangi banka veya bankalarda hesap açılmıştır? Bu hesaplarda bulunan 
paralardan bugüne kadar ne kadar faiz geliri elde edilmiştir? 

10-5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş ta
mamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Bakanlığa, Tanıtma Fonundan bir milyon 
Yeni Türk Lirası aktarılır." hükmü doğrultusunda vakfın hesabına 1 milyon YTL 
aktarılmış mıdır? Aktarılmış ise hangi tarihte aktarılmıştır? 

11-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar vakfın kuruluşuna (vakfın kuruluşu, 
vakıf senedinin ve vakfın tescili) ve amaçlarına ilişkin olarak yapılan çalışmalar nedir? 
Bugüne kadar vakfın elde ettiği gelirlerden ve tanıtma fonundan aktarılan 1 milyon 
YTl,'den ne kadar para hangi amaçla harcanmıştır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.I6.0.SGI1.0.10.01.00.610/^S6 ^ / t f , / 2 0 0 8 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4796 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 7/2619 Esas No'lıı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

- 5 9 5 -

JZ^ 



TBMM B:96 29 . 4.2008 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE' NİN 7/2619 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5653 
sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4 üncü maddesinin (a) bendinin 
"kültür ve sanat alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış 
vakıfların üyeleri arasında Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" hükmü doğrultusunda 
Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? Bu kişilerin mezun oldukları lise ve 
üniversite ile bölümü nedir?Bu kişiler hangi dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıftan 
seçilmişlerdir? Bu kişilerin mensubu oldukları dernek ve vakfa hangi tarihte kamu yararına 
çalışan dernek statüsü ve vergi muafiyeti tanınan vakfı statüsü verilmiştir? 

CEVAP 1: Bakanlığım tarafından, Mütevelli Heyeti üyelerinin seçimi amacıyla, 26 
Ekim 2007 tarihli ve 26682 sayılı Resmi Gazetede gerekli başvuruların yapılmasına ilişkin 
ilan yayımlanmıştır. Söz konusu ilanda, kırkbeş gün içerisinde başvuruların yapılması 
belirtilmiştir. Şu ana kadar, ilanda belirtilen şartlara uymadığı anlaşılan bir başvuru alınmıştır. 
Bu nedenle henüz seçim yapılamamıştır. 

SORU 2: Yine aynı kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinin "kültür, sanat ve Türk 
dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasında Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" 
hükmü doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? Bu kişilerin mezun 
oldukları lise ve üniversite ve bölümü nedir? 

CEVAP 2: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) bendi 
uyarınca seçimi öngörülen ve Bakanlığımın 26 Ekim 2007 tarihli ve 26682 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ilanda başvuru yapılması belirtilen, Mütevelli Heyeti üyeliği için 
öngörülen, kültür ve sanat ve Türk Dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından 
Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" konusuna ilişkin herhangi bir başvuru alınamadığından 
seçim henüz yapılmamıştır. 

SORU 3: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıkla 4 üncü 
maddesinin (b) bendinin "üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasında 
Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 
kişi kimdir? Bu kişi hangi üniversitede görev yapmaktadır.? 

CEVAP 3: 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) bendi 
uyarınca, Mütevelli Heyetince Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi öngörülen, 
"üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından Mütevelli Heyetinin 
seçeceği bir kişi", seçimi, Mütevelli Heyeti toplanamadığından henüz gerçekleştirilmemiştir. 
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SORU 4: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4 üncü 
maddesinin (b) bendinin "eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar 
Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti 
tanımış vakıfların üyeleri arasında Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda 
seçilen Yönetim Kurulu üyesi kimdir? Bu kişinin mezun olduğu lise ve üniversite ile bölümü 
nedir? Bu kişi hangi vakıf veya derneğin üyesidir? Bu dernek veya vakıf hangi tarihte kamu 
yaranna çalışan dernek statüsü veya vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsü almıştır? 

CEVAP 4: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) bendi 
uyarınca, Mütevelli Heyetince Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi öngörülen, "eğitim, 
kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yararına faaliyet 
gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından 
Mütevelli Heyetinin bir kişiyi" seçme işlemi, Mütevelli Heyeti toplanmadığından henüz 
gerçekleştirilmemiştir. 

SORU 5: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4 üncü 
maddesinin (b) bendinin "kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler 
arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi" hükmü doğrultusunda seçilen Yönetim Kurulu 
üyesi kimdir? Bu kişinin mezun olduğu lise ve üniversite ile bölümü nedir? 

CEVAP 5: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) bendi 
uyarınca, Mütevelli Heyetince Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi öngörülen, "kültür, 
sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından bir kişinin" seçimi, 
Mütevelli Heyeti henüz toplanmadığından henüz gerçekleştirilmemiştir. 

SORU 6: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4 üncü 
maddesinin (ç) bendi hükümleri doğrultusunda işçi sendikaları konfederasyonları ile işveren 
sendikaları konfederasyonu tarafından belirlenen Danışma Kurulu üyeleri kimdir? 

CEVAP 6: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (ç) bendi 
uyarınca, işçi sendikaları konfederasyonu ile işveren sendikaları konfederasyonu tarafından 
Danışma Kurulu üyelerinin seçimi işlemi, aynı nedenle henüz yapılmamıştır 

SORU 7: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4 üncü 
maddesinin (ç) bendinin "kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında görev yapan öğretim 
üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek on kişi ile Türk dili, kültür ve sanatı 
alanındaki yazar ve düşünürler arasında Vakıf Yönetim Kurulunun seçeceği beş kişi" hükmü 
doğrultusunda Danışma Kurulu üyeliğine seçilen kişiler kimlerdir? 

CEVAP 7: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (ç) bendi 
uyarınca, kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından 
Vakıf Yönelim Kurulu'nca seçilecek on kişi ile Türk dili, kültürü ve sanatı alanındaki yazar 
ve düşünürler arasından Vakıf Yönetim Kurulu'nca beş kişinin seçim işlemi 
tamamlanmamıştır. 
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SORU 8: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun Kültür merkezi koordinasyon 
kurulları başlıklı 5 inci maddesinin "Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede 
yaşayan tanınmış Türk işadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim 
Kurulunun üç yıl için seçeceği üç üye" hükmü doğrultusunda Kültür merkezi Koordinasyon 
Kurullarına seçilen üyeler kimlerdir? Bu kişilerin mezuniyet durumları nedir? Bu kişiler 
kanunun öngördüğü sıfatlardan hangilerini taşıdıkları için seçilmişlerdir? 

CEVAP 8: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 5 inci maddesi uyarınca. 
Kültür Merkezleri Koordinasyon Kurullarına ilişkin seçim yapılmamıştır. 

SORU 9: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten 
bugüne kadar vakfın elde ettiği gelirler toplamı ile gelirlerin kaynağı nedir? Vakiin elde ettiği 
gelirler için hangi banka ve bankalarda hesap açılmıştır? Bu hesaplarda bulunan paralardan 
bugüne kadar ne kadar faiz geliri elde edilmiştir? 

CEVAP 9: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bu 
yana. Kanun uyarınca Vakıf adına Başbakanlık Tanıtma Fonundan aktarılan 1 Milyon YTL.' 
nin dışında herhangi bir gelir elde edilmemiştir. Vakıf gelirleri için, Vakıfbank Bahçelievler 
Şubcsi'nde, Bakanlığım adına vadesiz hesap açılmıştır. Bakanlığımız adına açılan hesap 
vadesiz olduğundan herhangi bir faiz geliri elde edilmemiştir. 

SORU 10: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun, "Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı 
kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Bakanlığa, Tanıtma Fonundan bir 
milyon Yeni Türk Lirası aktarılır" hükmü doğrultusunda vakfın hesabına 1 milyon YTL 
aktarılmış mıdır? Aktarılmış ise hangi tarihte aktarılmıştır? 

CEVAP 10: 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun geçici 1 inci maddesi 
uyarınca, Vakfın kurtuluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra 
Vakfa aktarılmak üzere, Bakanlığa Tanıtma Fonundan bir milyon Yeni Türk Lirası, 
15/06/2007 tarihinde aktarılmıştır. 

SORU 11: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar vakfın kuruluşuna 
(vakfın kuruluşu, vakıf senedinin ve vakfın tescili) ve amaçlarına ilişkin olarak yapılan 
çalışmalar nedir? Bugüne kadar vakfın elde ettiği gelirlerden ve tanıtma fonundan aktarılan 1 
milyon YTL'den ne kadar para hangi amaçla harcanmıştır? 

CEVAP 11: 5653 sayılı Yunus Emre Kanunu'nun yürürlüğe girdiği, 18/05/2007 
tarihinden bu yana; Yunus Hmrc Vakfı Kanunu'nun Geçici 1 inci maddesi uyarınca, Vakıf 
Resmi Senedi 11/06/2007 tarihinde Ankara 41. Noterliği'nce 11/06/2007 tarihli ve 24428 
yevmiye numarası ile onaylanmış ve Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/06/2007 
tarihli ve 20077/234 numaralı Kararı ile Vakıf tescil işlemi tamamlanmış ve Vakfın Ankara 
14. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescili gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, Vakıf kuruluş işlemleri için açılan 1 milyon YTL tutarındaki hesaptan, 
kuruluş işlemleri için toplam 14618,46 YTL harcanmış, kalan tutar olan 985.381,54 YTL 
tutar, 28/03/2008 tarihinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde Vakıf tüzel kişiliği 
adına açılan hesaba aktarılmıştır. 
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13.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin villa kentler ve tatil köyleri projesine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2622) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın ürtuğrul GİJNAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

. [ ^ 
Fevzi TOPUZ 

Muğla Milletvekili 

TOKİ Başkanı Krdoğan BAYRAKTAR'm 15 Ocak 2008'de, A.A'ya, 'Çanakkale'den 
Mersin'e kadar sahil bandında özellikle kaplıcaların bulunduğu Yörelerde, yabancılar 
için villa kentler ve tatil köyleri kuracaklarını açıklamasının ardından; 17 Mart 2008 
tarihinde, yine A.A'da yer alan açıklamada; söz konusu proje için TOKİ'nin, Maliye 
Bakanlığı ile protokol yaptığı kamuoyuna duyurulmuştur. 

Protokole göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'yc bedelsiz devredilen 
Mazine taşınmazları üzerinde, İdare tarafından "arsa karşılığı gelir paylaşımı" yoluyla, villa 
kentler ve tatil köyleri inşa ettirilecektir. Protokol çerçevesinde Çanakkale'den Mersin'e kadar 
olan sahil bandı ve kaplıcaların bulunduğu yörelerde, yabancılar için villa kentler ve 
tatil köyleri inşa edilecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm 
Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)", 28.02.2007 tarih ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı'yla onaylanmış, 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Planda, "Türkiye'de kitle turizmine yönelik gelişmeler 
ve turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda; 

• Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma, 
• Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma, 
• Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır. 

Bu olumsuz yapılanmayı olumlu yönde değiştirebilmek için Türkiye Turizm Stratejisi 
kapsamında bütüncül politika, strateji ve uygulamaya dönük yaklaşımlar yer 
almaktadır." Denilmiştir. Planda; çalışma kapsamında "sadece kıyı şeridi değil kıyı 
gerisindeki alanların ve hatta yerleşmelerin bir bütün olarak planlanması, turizm 
çeşitliliğinin arttırılması, mevcut yerleşmelerin iyileştirilmesi ve dönüşümlerinin 
sağlanması da mümkün olabilecektir. Bu politikalar, turizm sektörünün 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir." Açıklamasına da yer verilmiştir. 

Buna göre, 

1- TOKİ ile Maliye Bakanlığının gerçekleştirmek üzere anlaştığı bu proje hakkında 
Bakanlığınızın görüşleri alınmış mıdır? 

2- Turizm potansiyeli olan bölgelerde, yabancılara villa kentler ve tatil köyleri kurmayı 
amaçlayan bu proje; Ülke Kalkınma Planlarına, Bakanlığınız Kuruluş yasasına. Turizm 
Teşvik Yasası ve ilgili yönetmeliklerine uygun mudur? 

3- Yapılmak istenilen proje. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk 
alanına bir müdahale değil midir? 

4- Bu proje; TOKİ ve Maliye Bakanlığının, Bakanlığınızın "Türkiye Turizm Stratejisi 
(2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planf'ndan haberdar olmadığını mı 
göstermektedir? 
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T*C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.1O.01.00.61o/95^/ 2g/c>4/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4796 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPUZ'un 7/2622 EsasNo'lu soru önergesinin cevabı ekle 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY ' 
Bakan 

EK: 
Cevap 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ'UN 7/2622 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

TOKİ Başkanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın 15 Ocak 2008'de A.A.' ya, 'Çanakkale'den 
Mersin'e kadar sahil bandında özellikle kaplıcaların bulunduğu yörelerde, yabancılar için villa 
kentler ve tatil köyleri kuracaklarını açıklamışının ardından; 17 Mart 2008 tarihinde, yine 
A.A.'da yer alan açıklamada; söz konusu proje için TOKİ'nin, Maliye Bakanlığı ile protokol 
yaptığı kamuoyuna duyurulmuştur. 

Protokole göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ' ye bedelsiz devredilen 
Hazine taşınmazları üzerinde, İdare tarafından "arsa karşılığı gelir paylaşımı" yoluyla, villa 
kentler ve tatil köyleri inşa ettirilecektir. Protokol çerçevesinde Çanakkale'den Mersin'e kadar 
olan sahil bandı ve kaplıcaların bulunduğu yörelerde, yabancıları için villa kentler ve tatil 
köyleri inşa edilecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm 
Stratejisi Eylem Planı (2007/2013)", 28/02/2007 tarihli ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararıyla onaylanmış, 02/03/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Planda, "Türkiye'de kitle turizmine yönelik gelişmeler ve 
turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda; 

. Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma, 

. Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma, 

. Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır. 
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Bu olumsuz yapılanmayı olumlu yönde değiştirebilmek için Türkiye Turizm Stratejisi 
kapsamında bütüncül politika, strateji ve uygulamaya dönük yaklaşımlar yer almaktadır." 
Denilmiştir. Planda; çalışma kapsamında "sadece kıyı şeridi değil kıyı gerisindeki alanların ve 
hatta yerleşmelerin bir bütün olarak planlanması, turizm çeşitliliğinin arttırılması, mevcut 
yerleşmelerin iyileştirilmesi ve dönüşümlerinin sağlanması da mümkün olabilecektir. Bu 
politikalar, turizm söktörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir." 
Açıklamasına da yer verilmiştir. 

Buna göre, 

SORU 1: TOKİ ile Maliye Bakanlığının gerçekleştirmek üzere anlaştığı bu proje 
hakkında Bakanlığınızın görüşleri alınmış mıdır? 

CEVAP 1: Bakanlığım turizm türleri açısından önemli bir potansiyele sahip olan 
ülkemizde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması çalışmaları 
kapsamında, Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, alternatif 
yatırım alanlarının geliştirilmesi ve planlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
ve Bakanlığım arasında 12/01/2007 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol 
çerçevesinde Ordu, Sinop, Samsun, Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon illerinde 
gerçekleştirilmesi planlanan turizm tesislerine yönelik tespit ve incelemeler Bakanlığımca 
yapılmış ve sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. 

Bu doğrultuda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ordu, Sinop ve Samsun illerindeki 
taşınmazlar için üç kez ihaleye çıkıldığı, yapılan ihalelere katılımın olmadığı öğrenilmiştir. 

TOKİ ile Maliye Bakanlığının Çanakkale'den Mersin'e kadar olan sahil bandında 
yapıldığı belirtilen çalışmaların içeriği hakkında Bakanlığımın bilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 2: Turizm potansiyeli olan bölgelerde, yabancılara villa kentler ve tatil köyleri 
kurmayı amaçlayan bu proje; Ülke Kalkınma Planlarına, Bakanlığınız Kuruluş Yasasına, 
Turizm Teşvik Yasası ile ilgili yönetmeliklere uygun mudur? 

CEVAP 2: Proje hakkında bilgi sahibi olunmadığı için, Turizm Teşvik Kanunu'na 
uygunluğu hakkında bir görüş bildirilmesi mümkün olamamaktadır. 

SORU 3: Yapılmak istenilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve 
sorumluluk alanına bir müdahale değil midir? 

CEVAP 3: Bakanlığım, 2634 ve 4957 sayılı yasalar uyarınca Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilan edilen Turizm Merkezleri ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerinde yetkili olup, mevzuat gereği bu alanlar dışında herhangi bir yetkisi 
bulunmamaktadır. 

SORU 4: Bu proje; TOKİ ve Maliye Bakanlığının, Bakanlığınızın "Türkiye Turizm 
Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planfndan haberdar olmadığını mı 
göstermektedir? 

CEVAP 4: Türkiye Turizm Stratejisi (2023), 2023 yılına kadar Türkiye Turizminin 
izleyeceği stratejiyi ve bu stratejilerin eylem planını kapsamaktadır. Her iki kurumun 
müştereken yürüttüğü projenin detayı hakkında bilgi sahibi olunmadan yorum yapmak 
mümkün görülmemektedir. 
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14.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat 'in, kadrolu sanatçıların yerel yönetimlere dev
redileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2623) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

y Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ V 

Durdu ÖZBOLAT 
K.Maraş Milletvekili 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'mn; "Sanatın ve sanatçının korunması" 
kenar başlıklı 64 üncü maddesine göre; "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı 
korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve 
sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır." Diyor. 
TRT'den Sorumlu Bakan Sayın Mehmet Aydın'in Basına yansıyan demeçlerinden, 

yeni bir yasayla, TRT kadrolarının boşaltılacağını ve sanatçılarının, Kültür 
Bakanlığına, oradan da yerel yönetimlere kadrolanyla birlikte, gönderileceklerini 
öğrenmiş bulunuyorum. 

1- Sanat faaliyetleri ve sanatçıların korunmasından ne anlıyorsunuz? 
2- TRT'nin sanatçı kadrolarının boşaltılmasında, bakanlığınızın; istasyon vazifesi 
göreceği gibi bir durumdan rahatsız mısınız? 
3-Kültür Bakanl ığındaki sanatçıların yerel yönetimlere devredilmesine ilişkin 
hükümetiniz tarafından yapılan bir çalışma var mıdır? 
4- Sanatçıları yerel yönetimlere gönderirseniz, yerel yöneticilerin onlara çalışmak için 
uygun ortamları yaratabileceklerine inanıyor musunuz? 
5- Özellikle "Ben böyle sanatın içine tükürürüm" diyen Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek' in sanatçılara nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? 
6- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kültürünün korunması ve geliştirilmesinden 
sorumlu bakan olarak "Kültür Emperyalizmi" denilen kavramdan ne anlıyorsunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610f^St*Sî 28/o^/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4796 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın 7/2623 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

L^«-*-v» 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYİN DURDU ÖZBOLAT'IN 7/2623 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Sanatın ve sanatçının korunması" kenar başlıklı 64 
üncü maddesine göre; "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve 
sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için 
gereken tedbirleri alır" diyor. 

TRT'den sorumlu Bakan Sayın Mehmet AYDIN'ın Basına yansıyan demeçlerinden, yeni 
bir yasayla, TRT kadrolarının boşaltılacağını ve sanatçılarının, Kültür Bakanlığına, oradan da 
yerel yönetimlere kadrolarıyla birlikte, gönderileceklerini öğrenmiş bulunuyoruz. 

SORU 1: Sanat faaliyetleri ve sanatçıların korunmasından ne anlıyorsunuz? 

CEVAP 1: Kültürde, sanatta, bilimde gelişme olmadan hiçbir toplum ve millet gelişip, 
kalkınamaz, yükselemez. Bu yüzden kültür ve sanat konusunda çalışmak, çaba ve gayret sarf 
etmek, yarınları inşa etmek demektir. Bir millet, ancak sağlam bir kültür temeli üzerinde gelişip 
yükselebilir. Bu gerçeğin çok iyi farkında ve bilincinde olan ATATÜRK, 

- Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. 
- Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 
- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya 

birinciliğini tutmaktır. 
-Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun 

içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, 
güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle 
besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. 
gibi veciz sözleriyle toplumun bütün fertlerinde ve katmanlarında da bu bilinci uyandırmaya 
çalışmıştır. 

Güzel sanatların en üst düzeyde önem ve saygınlık kazandığı günümüz dünyasında, içinde 
yaşadığımız zaman dilimi, bazı bilim ve fikir adamlarınca "sanat çağı" olarak adlandırılmaktadır. 

Yeni yüzyılımızın öne çıkardığı köklü değişimlerden biri de sanatta ve sanatsal 
etkinliklerde olmuş, 'Sanatta Yeniden Doğuş' geleceği belirleyecek en önemli yönelimler ve 
değişimler arasına katılmıştır. Yeni bir bin yılın dönemecinde yaşadığımız bu yıllarda sanat, 
sporun da yerini alarak toplumun başlıca boş zamanlarını değerlendirme etkinliği durumuna 
gelmiştir. Çoğunlukla eğitimli insanlar arasından çıkan günümüz sanatseverleri ve tüketicileri de 
sanatın değerini takdir edebilecek beğeni düzeyine ve bedelini ödeyebilecek ekonomik güce 
sahiptirler. 

' Kültür ve sanatın evrensel dili ve etkileyici özelliği nedeniyle, tüm dünya ülkeleri 
kendilerini başka ülkeler ve milletler nezdinde en iyi şekilde tanıtabilmek, ilgi, sempati, saygınlık 
kazanabilmek, ülkelerine daha fazla turist çekebilmek için, kültürel ve sanatsal etkinlikleri en 
önemli etkileşim, iletişim ve tanıtım aracı olarak kullanmaktadırlar. 
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Bugünün dünyasında ülkeler ve sanatçılar arasında, özellikle kültür ve sanat alanında 
evrensel ve çok büyük bir yarış sürmektedir. Bu yarış içinde, adımızı duyurarak yer alabilmemiz 
ancak, daha nitelikli sanatçılar ve sanat ürünleriyle, bu yönde sistemli çalışmalar ve etkili tanıtım 
çabalarıyla mümkün olabilir. 

Kültür ve sanat alanında yakalanacak daha üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam 
kalitesini de etkileyecek ve yükseltecektir. Kültür ve sanat alanındaki zaaflar ise, başka hiçbir 
alandaki üstünlükle giderilemez. 

Milletler, kendi öz benliklerinin dışarıya yansıması sayılan, nitelikli, özgün, üstün ve 
değerli sanat eserleri meydana getirmeden, özgün bir kültürel yapı ve doku oluşturmadan gerçek 
anlamda ne millet olabilirler, ne de insanlığın ortak medeniyetine katkıda bulunabilirler. Güzel 
sanatlar alanında ortaya konan eserler ve üstün başarılar, hem insanlığın kültürel mirasına katkı, 
hem de milli kimlik ve kişiliğin parçası niteliğini taşırlar. 

Eğitim, kültür ve sanat seviyesi, estetik duygusu, beğeni düzeyi düşük bir toplumda ne 
sanayi, ne ticaret, ne huzur, ne de güven ortamı oluşabilir. 

Bakanlığımca, milletimizin milletler camiasındaki saygınlığının ve etkinliğinin 
artırılabilmesi için sanatın ve kültürün öneminin farkında olarak, kültür ve sanatımızın 
geliştirilmesi, ülkemizde ve tüm dünyada daha iyi tanıtılması çabalanna hız verilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak kültür ve sanatımıza hizmet ve destek konusunda herkesin ve her kesimin 
üzerine düşen çok önemli görevler ve sorumluluklar bulunduğuna, bu işin tek başına Bakanlığımın 
görevi, sorunu ve sorumluluğu olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. 

SORU 2: TRT'nin sanatçı kadrolarının boşaltılmasında, bakanlığınızın; istasyon vazifesi 
göreceği gibi bir durumdan rahatsız mısınız? 

CEVAP 2: TRT sanatçılarının Bakanlığıma aktarılması konusunda Bakanlığımın herhangi 
bir talebi ve çalışması olmamıştır. Konu Yüce Meclisin iradesindedir. 

SORU 3: Kültür Bakanlığındaki sanatçıların yerel yönetimlere devredilmesine ilişkin 
hükümetiniz tarafından yapılan bir çalışma var mıdır? 

SORU 4: Sanatçıları yerel yönetimlere gönderirseniz, yerel yöneticilerin onlara çalışmak 
için uygun ortamları yaratabileceklerine inanıyor musunuz? 

CEVAP 3-4: Konuyla ilgili olarak Bakanlığımın herhangi bir çalışması olmamıştır. Bu 
konuda Bakanlığıma resmi yoldan herhangi bir bilgi ve belge de ulaşmamıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde; tiyatro, opera ,bale ve çoksesli müzik gibi sanatın 
temel alanları çağdaş uygarlığın göstergeleri olarak belirlenmiştir.Bu alanlarda elde edilecek 
gelişmelerin, genç cumhuriyetin toplumsal dönüşüm konusundaki gayretlerinin temel 
göstergeleri olacağı kabul edilmiştir.Bu hedefe yönelik olarak; tiyatro, opera , bale ve çoksesli 
müzik alanlarında toplumun ince beğenisini geliştirerek kültürel gelişimine katkıda bulunmak 
suretiyle eğitim görevi yapmak üzere, Devletin idari ve mali desteğini alan yeni kurumların 
oluşturulması için yasalar çıkarılmıştır. 

Söz konusu yasalarla kamu hizmeti olarak sunulan sanatlar, ulusal politika olarak 
benimsenip, öğretilip, tanıtılmadığı sürece müşterisi olan eğlence türleri değildir. Bu bakımdan, 
popüler olan, kendiliğinden şekillenip halk arasında yayılabilen diğer türlerle birarada 
değerlendirilmeleri ve Devletin desteğinden yoksun bırakılmaları Türk toplumunun kültüründeki 
yerlerini kaybetmelerine neden olacaktır. 
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Dünyada gişe geliriyle geçinen veya hiçbir devlet desteği almadan yaşayan bir opera ve 
bale kurumu yoktur. Bu sanatlar, devletin, yerel yönetimlerin ve bu amaçla kurulmuş vakıflarla 
güçlü derneklerin desteği ile, tamamen özerk kurumlar tarafından yapılmaktadır. Birçok gelişmiş 
batılı ülkede yerel yönetimler de bu sanatları kurumsallaştırmışlardır. Ancak; Ülkemizde yerel 
yönetimlerin teşkilatlanma biçimleri ve maddi güçleri opera ve bale sanatlarını taşımaya yeterli 
olmadığından bu sanatlar yalnız devlet eliyle yapılmaktadır. 

Ülkemizde devlet kurumlan tarafından gerçekleştirilen, opera-bale dışındaki bütün sanatlar, 
aynı zamanda yerel yönetimler ve özel sektör tarafından da yapılmaktadır. Ancak opera ve bale 
sanatları; işin niteliği, hacmi ve masrafları bakımından devletin mutlak desteğine muhtaçtır. 
Devletimizin politikaları içinde; "bu evrensel sanatları ulusal unsurlarla besleyerek ulusal opera 
ve bale kurumlarımızı yaşatmak ve evrensel platformlarda da bu alanlarda rekabet edebilmek" 
konusu vardır ve kanunla kurulmuş kurumlarımızın "özerk ve tüzel kişiliğe haiz" konumları 
korunacaktır. 

SORU 5: Özellikle "Ben böyle sanatın içine tükürürüm" diyen Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK'in sanatçılara nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? 

CEVAP 5: Konunun ilgili kişiye sorulması yerinde olacaktır. 

SORU 6: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kültürünün korunması ve 
geliştirilmesinden sorumlu bakan olarak "Kültür Emperyalizmi" denilen kavramdan ne 
anlıyorsunuz? 

CEVAP 6: Bireyleri ve toplumları, diğer canlılardan ve bu arada diğer insanlardan ayıran, 
üstün ve farklı kılan en önemli ölçüt, kültürel ve sanatsal gelişmişlik düzeyleridir. 

İnsanlar ve toplumlar kültürel ve sanatsal gelişmişlik düzeyleri ve bu alandaki başarıları 
ölçüsünde, özgün ve özgür olurlar, kimlik ve kişilik kazanırlar, hemcinslerine karşı üstünlük 
sağlarlar, başkalarının da saygınlığını ve hayranlığını hak ederler. 

Her milletin ve her insan topluluğunun kendine özgü bir kültür yapısı olduğu gibi, tüm 
insanlığın da ortak bir kültür mirası vardır. Üretilen her kültürel ve sanatsal değer, aynı zamanda 
bu ortak mirasa bir katkıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen nitelikli bir kültür ve sanat 
eseri, dünyanın her yerindeki estetik duyguları gelişmiş insanlar tarafından ilgi, saygı ve itibar 
görür. Bu nedenle kültür ve sanatın evrenselliği de söz konusudur. Kültür, milleti oluşturan en 
önemli unsurlardan biridir. Her milletin, hatta her insan topluluğunun başkalarından farklı, 
kendine özgü bir kültür yapısı vardır. Her kültür, tipik bir bireysel kişilik, özel bir psikolojik yapı, 
özel fikirler, özel bir davranış ve özel bir düşünce biçimi geliştirir. Milletler ve toplumlar, asırların 
birikimiyle kazandıkları kültürel kimlik ve kişilikleriyle tanınırlar ve birbirlerinden ayrılırlar. 
Örneğin, bir Alman kültürünü, bir İngiliz kültürünü, bir Fransız kültürünü, bir Türk kültürünü 
tanımadan, bu ülkeleri ve bu ülkelerin insanlarını tanımak ve tanımlamak, onlara Alman, İngiliz, 
Fransız veya Türk diyebilmek mümkün değildir. 
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Ulaşım ve iletişim imkanlarının olağanüstü geliştiği, gittikçe küçülen ve globalleşen 
günümüz dünyasında, insan ilişkileri de çok yoğunlaşmış, buna paralel olarak kültürler arası 
iletişim, etkileşim ve diyalog her zamankinden çok artmıştır. Bunun sonucu olarak da günümüz 
dünyasında bütün insanlığın benimsediği ortak değerler ve ortak kültür mirası her zamankinden 
daha anlamlı hale gelmiştir. 

Kültürler arası etkileşim ve diyalog, hem kaçınılmaz, hem de insanların barış, huzur, 
anlayış ve işbirliği içerisinde yaşayabilmeleri, bireylerin ve toplumların gelişip ilerleyebil meleri 
için bir zorunluluktur. Ama kendi kültürünü tanıyıp özümsemeden, başka kültürleri körü körüne 
taklit edip, bilinçsizce onlara öykünmek, kendi kültüründen habersiz yığınlara yabancı kültür 
unsurlarını (örneğin yabancıların dilini, sanatını, müziğini vs.) benimsetmeye çalışmak, kültürel 
gelişmeye değil, yozlaşmaya ve bozulmaya neden olur. 

Kendi kültürel ve tarihsel mirasının bilincinde olarak, başka kültürlerle işbirliği ve diyalog 
içinde olmak ve yabancı kültürlere karşı önyargısız bir yaklaşım sergilemek, uluslararası kültürel 
ilişkilerde başarılı olmanın temel şartlarındandır. Ancak gerçek diyalog, kendi öz değerlerini, 
karakteristiklerini ve menfaatlerini tanımlamış taraflar arasında gerçekleşebilir. Öbür türlü kendi 
kimliğinden, kişiliğinden sıyrılıp, taklitten başka bir şey bilmeyenlerin yabancılarla olan edilgen 
ilişkilerine diyalog değil, teslimiyetçilik demek daha doğru olur. 

Kültür ve sanatımızın gerilemeyip ilerlemesi, çağdışı kalmayıp çağdaşlaşması, hatta 
çağdaşlarını aşması için bir yandan kültürlerarası diyalog ve iletişim yollan aranırken, bir yandan 
da Türk kültür ve sanatının yozlaşmamasına, çatışma ve kaos ortamına sürüklenmemesine, kendi 
öz değerlerine ve toplumuna yabancılaşmamasına gayret edilmekte, bu yönde gerekli tedbirlerin 
alınmasına, her türlü çabanın gösterilmesine çalışılmaktadır. 

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve onu aşma yolunda ilerlerken yozlaşma, kimliğimizi 
ve kişiliğimizi kaybetme tuzağına düşmememiz konusunda ATATÜRK'ün aşağıdaki vecizeleri de 
bize yol göstermektedir: "Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, 
buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden 
çıkarmak mecburiyetindeyiz." 

"Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, bütün Türk çocukları 
kendileri için lâzım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten, Türk çocukları 
bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları 
öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun 
eğmeyeceklerdir." 
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15.- İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, bakımı yapılan THY uçaklarıyla ilgili bir iddiaya iliş
kin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2651) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın Binalı YILDIRIM 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 20 / 03 / 2008 

İzmir Milletvekili 

1. Fox televizyon kanalında, Objektif programında yayınlanan haberde; 

yenilenen THY uçaktannın,yapılan bakım hizmetlerinden 3.5 ton daha 

ağır olarak çıktığı iddiası doğru mudur? 

2. Eğer bu iddia doğru ise fazla ağırlık nedeniyle yolcu sayısı veya kargo 

miktarında azaltma yapılacağı doğru mudur? 

3. Uçakların ağırlık nedeniyle yolcu sayısı veya kargo miktarında azaltma 

yapılması uçuş maliyetinde artış ve bu nedenle de THY'nın maddi 

kaybına sebep olmayacak mıdır? 

4. Şayet böyle bir konu varsa sorumlular hakkında soruşturma açılmış 

mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.OIB.0.65.00.00/6l0 3053 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Sayın Recai BÎRGÜN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/2651 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığım ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU I- Fox televizyon kanalında, Objektif programında yayınlanan haberde; yenilenen 
THY uçaklarının, yapılan bakım hizmetlerinden 3,5 ton daha ağır olarak çıktığı iddiası doğru 
mudur? 

SORU 2- Eğer bu iddia doğru ise fazla ağırlık nedeniyle yolcu sayısı veya kargo miktarında 
azaltma yapılacağı doğru mudur? 

SORU 3- Uçakların ağırlık nedeniyle yolcu sayısı veya kargo miktarında azaltma yapılması 
uçuş maliyetinde artış ve bu nedenle de THY'nin maddi kaybına sebep olmayacak mıdır? 

SORU4-Şayet böyle bir konu varsa sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

CEVAP 1, 2 ,3 , 4- Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın % 49.12 oranındaki hissesi kamuya ait 
olup, Şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. / 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. r^Jy /si 

KeM UN AKITAN 
^Maliye Bakanı 

2 1 fiisan 2008 

- 6 0 8 -



TBMM B: 96 29 . 4 . 2008 

16.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Almanya'da hayatını kaybeden bir Türk vatandaşına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/2653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Dışişleri Bakanı Sn. Ali BABACAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.19.03.2008 

Çetin SOVflAL / ^ „ _ -
İstanbul Millebtfekîli ' 

Almanya'da polis tarafından dövülmesinin ardından 18 gün yoğun bakımda 
kalan Adem Özdamar isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

26 yaşındaki Adem Özdamar'm beyninin olmadığı, Türkiye'de Adli Tıp 
Kurumu'nca yapılan ikinci otopsi sonrası tespit edilmiştir. Son derece üzüntü 
verici olan bu olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyleyen 
Adem Özdamar'm ailesi, Almanya'daki otopsiye Türk doktorların alınmadığını da 
ifade etmiştir. 
Bu çerçevede; 
1-Vatandaşımızı döverek öldürdüğü iddia edilen polislere ilişkin Almanya'da idari 
soruşturma başlatılmış mıdır? Bu konuyla ilgili olarak Alman makamlarıyla 
bağlantıya geçilerek soruşturmayla ilgili bilgi alınmış mıdır? 
2-Olayın ardından 18 gün yoğun bakımda kaldığı süre içinde vatandaşımızın sağlık" 
durumu ve uygulanan tıbbi müdahalelerle ilgili olarak Bakanlığınızca Alman Sağlık 
ve Dışişleri Bakanlığıyla görüşmeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu görüşmelerde 
Bakanlığınıza iletilen bilgiler nelerdir? 
3-Alman Sağlık ve Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki otopsiyle ilgili bilgi alınmış 
mıdır? 
4-Yaşamını kaybeden vatandaşımızın Almanya'da yapılan otopsisine Türk 
doktorların alınmadığı aile tarafından ifade edilmektedir. Bu iddianın doğru olup 
olmadığı araştırılmış mıdır? 
5-Hayatını kaybeden vatandaşımızın cenazesi kim tarafından teslim alınmıştır? 
Teslim alınırken nasıl bir resmi prosedür izlenmiştir? 
6-Hastanede yatarken vatandaşımızın sağlık durumuyla ilgili olarak Bakanlığınızca 
herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Buiunulmadıysa, bulunulmama nedeni 
nedir? 
7-Yaşanan bu üzüntü verici olayın tekrar edilmemesi için Bakanlığınızca alınması 
düşünülen tedbirler nelerdir? 

- 6 0 9 -



TBMM B:96 29.4. 2008 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.0.0-026.21-2008/173946 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Çetin 2 fl NtSan 2008 

Soysal 

ÇOK İVEDİ 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2653-4849/10354 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin Soysal'ın 7/2653 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzedcrim. 

Ek: 3 sayfa. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSALTN 7/2653 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORULAR 

Almanya'da polis tarafından dövülmesinin ardından 18 gün yoğun bakımda kalan 
Adem Özdamar isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

26 yaşındaki Adem Ozdamar'ın beyninin olmadığı, Türkiye'de Adli Tıp Kurumunca 
yapılan ikinci otopsi sonrası tespit edilmiştir. Son derece üzüntü verici olan bu olayı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını söyleyen Adem Ozdamar'ın ailesi, Almanya'daki 
otopsiye Türk doktorların alınmadığını da ifade etmiştir. Bu çerçevede; 

1-Vatandaşımızı döverek öldürdüğü iddia edilen polislere ilişkin Almanya'da idari 
soruşturma başlatılmış mıdır? Bu konuyla ilgili olarak Alman makamlarıyla bağlantıya 
geçilerek soruşturmayla ilgili bilgi alınmış mıdır? 
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2-Olaym ardından 18 gün yoğun bakımda kaldığı süre içinde vatandaşımızın sağlık durumu 
ve uygulanan tıbbi müdahalelerle ilgili Bakanlığınızca Alman Sağlık ve Dışişleri Bakanlığıyla 
görüşmeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu görüşmelerde Bakanlığınıza iletilen bilgiler 
nelerdir? 

3-Alman Sağlık ve Dışişleri Bakanlığından Almanya'deki otopsiyle ilgili bilgi alınmış mıdır? 

4-Yaşamını kaybeden vatandaşımızın Almanya'da yapılan otopsisine Türk doktorların 
alınmadığı aile tarafından ifade edilmektedir. Bu iddianın doğru olup olmadığı araştırılmış 
mıdır? 

5-Hayatını kaybeden vatandaşımızın cenazesi kim tarafından teslim alınmıştır? Teslim 
alınırken nasıl bir prosedür izlenmiştir? 

6-Haslanede yatarken vatandaşımızın sağlık durumuyla ilgili olarak Bakanlığınızca herhangi 
bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmadıysa bulunulmama nedeni nedir? 

7-Yaşanan bu üzüntü verici olayın tekrar edilmemesi için Bakanlığınızca alınması düşünülen 
tedbirler nelerdir? 

CEVAP 

Hagcn - 06.06.1981 doğumlu vatandaşımız Adem Özdamar, tehdit edildiği 
gerekçesiyle 16 Şubat 2008 günü gece yarısı Alman polisine başvurmuş, bilahare polis 
tarafından götürüldüğü Hagen Emniyet Müdürlüğünden koma halinde hastaneye 
kaldırılmıştır. Adıgeçen vatandaşımız 5 Mart 2008 tarihinde hastanede vefat etmiştir. 
Özdamar'a 6 Mart 2008 tarihinde Alman makamlarınca otopsi yapılmış olup, nihai otopsi 
raporunun düzenlenmesinin üç ayı bulabileceği bildirilmiştir. Vatandaşımızın ölüm sebebinin 
aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle kalp durması olduğu ve şiddete maruz kaldığına 
dair bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştır. 

Hagen Savcılığınca olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Bu aşamada, 
suçlanan polislerle ilgili idari soruşturma açılmamıştır. Keyfiyet, Essen Başkonsolosluğumuzu 
ziyaret eden Hagen Emniyet Müdürü Ursula Stcinhauer'm dikkatine getirilmiştir. Steinhauer, 
savcının polislerin Adem Özdamar'ın ölümüne sebebiyet vermedikleri yönündeki görüşü 
nedeniyle idari soruşturma açmadığını bildirmiştir. Savcılık soruşturmasının sonucunda 
polislerin sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, idari soruşturma açılması gündeme 
gelecektir. 
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Savcının soruşturmaya ilişkin raporunu üç veya dört hafta içerisinde tamamlaması 
beklenmektedir. Savcı, mevcut iddialar nedeniyle soruşturmayı genişlettiğini ahiren 
açıklamıştır. Bu gelişmede ilgili makamlarımızın konuyu yakından takip etmesinin önemli rol 
oynadığı düşünülmektedir. 

Olayın vuku bulduğu günden itibaren Essen Başkonsolosluğumuzca, Hagen Emniyet 
Müdürlüğü, Hagen Savcısı, hastane yetkilileri ve Özdamar'm ailesi ile sürekli temas 
içerisinde olunmuştur. Olayın gerçekleşmesini müteakip anılan Başkonsolosluğumuzca 
Hagen Savcılığına yazılı başvuruda bulunularak bilgi talep edilmiştir. Essen 
Başkonsolosumuz vatandaşımızı kaldığı hastanede ziyaret etmiş ve doktorlanyla 
görüşmüştür. Doktorlar, beyin ölümü gerçekleşen vatandaşımızın kan tahlillerinde yüksek 
dozda uyuşturucu aldığının belirlendiğini ifade etmişlerdir. Ön otopsi raporu Hagen 
Savcılığınca, Özdamar'm ailesine ve Essen Başkonsolosluğumuza ulaştırılmıştır. Sözkonusu 
rapor Adalet Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Diğer taraftan, Adem Özdamar'm ailesinin otopside bir Türk doktorun bulunmasına 
dair talebi ailenin avukatı aracılığı ile savcıya iletilmiştir. Savcının, Türk doktor bulunmasına 
gerek olmadığı yönündeki ifadesi, Adem Özdamar'm ağabeyi Salih Özdamar tarafından Essen 
Başkonsolosluğumuza bildirilmiştir. Yapılan otopsiye ailenin avukatı tarafından yazılı olarak 
itiraz edilmiştir. Otopsi sırasında aileden habersiz Adem Özdamar'm beyninin alınması ile 
ilgili olarak Özdamar ailesinin avukatı hukuki bir süreç başlatmayı öngörmektedir. 

Vatandaşımızın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmıştır, feslim esnasında "normal 
ölüm hallerinin dışındaki" prosedür uygulanmış olup, Adem Özdamar'a özel bir prosedür 
sözkonusu olmamıştır. 

Essen Başkonsolosumuzca Adem Özdamar hastanede ziyaret edilmiş ve sağlık 
durumu hakkında doktorlardan mütemadiyen bilgi alınmıştır. Anılan Başkonsolosluğumuzu 
ziyaret eden bazı eyalet milletvekillerinin Ilagen'de meydana gelen olaya dikkatleri çekilmiş, 
milletvekillerinden Thomas Stotko konuyu Eyalet Parlamentosuna taşıyacağını dile 
getirmiştir. 

Essen Başkonsolosumuz, Kuzey Ren Veslalya Eyaleti Parlamento Başkanı Regina 
Van Dinther ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türk makamları olarak Hagen'de meydana gelen 
olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirterek ülkemizin ve vatandaşlarımızın 
konuya ilişkin hassasiyetini dile getirmiştir. Ayrıca, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın Zafer Üskül, AFC Parlamentosu İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Hcrta Daublcr-Gmelin'e bir mektup göndererek olayla ilgili başlatılan 
soruşturmanın biran önce sonuçlandırılmasını talep etmiştir. 

Bu çerçevede, yurtdışındaki vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar hakkında 
Bakanlığım yetkililerince, vatandaşlarımız, ilgili dış temsilciliğimiz ve ülkemizdeki ilgili 
makamlar ile eşgüdüm sağlanarak, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması temin 
edilmektedir. Berlin Büyükelçiliğimiz ve Essen Başkonsolosluğumuz tarafından sözkonusu 
olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ayrıca, olayın hukuki boyutu hakkında 
Başkonsolosluğumuz Hukuk Danışmanı ile ailenin avukatı temas halinde bulunmaktadırlar. 
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17- İstanbul Milletvekili Hasan Macit 'in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'm cevabı (7/2688) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularıma Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 18.03.2008 

ssss^ f̂lasan^MACİT 
DSP İstanbul Milletvekili 

Ülkemizde herhangi bir sosyal güvenlik sistemi içinde yer almayan fakir 
ve mağdur vatandaşlarımıza dönük olarak sağlık harcamalarının devlet 
tarafından karşılanması amacıyla yeşil kart verildiği malumdur. Sağlık Bakanı 
Sayın Recep AKDACı tarafından yanıtlanması istemiyle vermiş olduğum 
04.01.2008 tarihli Soru Önergem içeriğinde yer alan sorulardan biri olan "2000-
2008 yılları arasında, yıllar itibariyle hak etmedikleri halde yeşil kart 
alanlardan, iller bazında haklarında soruşturma açılan, soruşturması 
devam eden, soruşturması bitip cezai müeyyide uygulanan ve yaptığı 
harcamaları geri tahsil edilen kişi sayısı ne kadardır?" soruma Sayın Bakan 
tarafından verilen cevap ile "hak etmeden yeşil karttan yararlanan kişiler 
hakkında Valilik/Kaymakamlıklarca muhakkik tayin ettirilerek kamu 
zararı tespit edilerek tahsilinin Muhakemat veya Mal Müdürlüklerince 
yapılmaktadır" denilmektedir. Bu bağlamda; 2000-2008 yıllarında, yıllar 
itibariyle, iller bazında ve toplam olarak soruşturması bitip, hak etmedikleri 
halde yeşil kart alarak sağlık harcamalarını Dcvlct'c yükleyen kişi sayısı kaçtır? 
Bu kişilerden bugüne değin yaptığı harcamaları geri tahsil edilemeyenler 
hakkında ne tür bir cezai takibat yapılmaktadır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.M(iM.0.45/250-()l 24.04.2008* O G O j ^ 
Konu: Yazılı soru önergesi ' "*• 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 02/04/2008 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-7/2688-4783/10239 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Masan MACİ'Pin, tarafımdan yazılı olarak cevap verilmesi 
istemiyle Başkanlığınıza sunulan yazılı soru önergesinde yer alan konulara ilişkin cevabımız 
aşağıdadır. 

Yeşil Kart iptalleri nedeniyle il ve ilçe idare kurulları ve sağlık müdürlükleri tarafından 
bildirilerek Bakanlığımız teşkilatınca takibe konu edilenlerin sayısı 20.522'dir. 

Bilgilerini arz ederim. 

fmat UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Osmaniye 'de kurulacak bir çimento fabrikasının çev
reye etkilerine, 

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'in, İzmir'in su ihtiyacının karşılanmasına, 
- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, Bodrum-Akyarlar Koyu sahilinde inşa edilen bir tesise, 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2708, 2709, 2778) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 25.03.2008 

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 10'uncu maddesi l'inci fıkrasında "Gerçekleştirmeyi 

plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve 

işletmeler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla 

yükümlüdürler." 2'nci fıkrasında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, 

yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez." 

Denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Osmaniye ili Kadirli ilçesi Kesmeburun Köyü yakınlarında, çoğunluğu nesli 

tükenmekte olan 131 çeşit kuşu barındıran Kırmıtlı Kuş Cenneti ve Karatepe Milli Parkına 

yakın bölgede 'Osmaniye Kalkınma Projesi' kapsamında Osmaniye Entegre Çimento Fabrikası 

adı altında bir çimento fabrikası yapımının planlandığı doğru mudur? 

2. Söz konusu çimento fabrikası için ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası 

hazırlanmış mıdır? 

3. Söz konusu çimento fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı 

veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiş midir? 

4. Kurulması planlanan çimento fabrikası için yerel yönetimlerin, üniversitelerin, 

sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınmış mıdır? 

5. Kurulması planlanan çimento fabrikasından çıkan toz ve emisyonların çevreyi 

ve yakınlarında bulunan antik kenti ne ölçüde etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış 

bir çalışma var mıdır? 

6. Söz konusu çimento fabrikasına nakliye için genişletilen yolların ve yollarda 

yoğunlaşacak taşıt ve iş makinelerinin çevreyi ve yakınlarında bulunan antik kenti ne ölçüde 

etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

7. Ocaklardan hammadde elde edilmesi sırasında oluşacak gürültünün ve 

üretimden kaynaklanan atıkların çevreyi ve yakınlarında bulunan antik kenti ne ölçüde 

etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25.03.2008 

Mehmet Ali SUSAM 
CHP İzmir Milletvekili 

İzmir, son 49 yılın en kurak kışını geçirmiştir. Yağış ortalaması 30.1 kg olan şubat 
ayında İzmir'e sadece 9 kilogramlık yağış düşmüştür. Geçtiğimiz yıl bu dönemde Tahtalı 
Baraj ı'nda ortalama doluluk %45 civarındayken, bu yılın aynı döneminde doluluk %24'e 
düşmüştür. Diğer barajlardaki doluluk da %40'a bile ulaşmamıştır. 

Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Araştırma 
Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa ÖZTÜRK'ün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 
gelecek dönemlerde iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek olan bölgeler arasında Ege 
Bölgesi'ni de tespit ettiklerini belirtmiştir. 

Ayrıca, İZSU'dan yapılan açıklamada da, İzmir'in sadece 5 aylık suyunun kaldığı 
belirtilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

I - Yukarıdaki nedenlerden ötürü, başta İzmir olmak üzere, kuraklığın yaşanacağı tüm 
bölgelerde Bakanlığınız tarafından uygulanması öngörülen bir acil eylem planı var 
mıdır? Varsa bu plan nedir? 

2- İzmir'in acil su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayabilecek ve İzmir'i su 
sıkıntısından en çabuk şekilde kurtarabilecek olan Çamlı Barajı'nın inşaatına 
başlamayı düşünmekte misiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çevre ve Orman Bakam sayın Veysel HROĞLU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

"t '-"r"—-rj> 
Kcvzi TOPUZ 

Muğla Milletvekili 

23.03.2008 tarihli Milliyet gazetesinde "Mavi bayraklı plaja 'otel kondu'" manşeti ile 
verilen haberde, Muğla ilimizin Bodrum ilçesinde, dünyanın en temiz birkaç plajından biri 
seçilen Akyarlar Koyu'nun yeşil sahilinde şimdi 5 yıldızlı bir otel yükseldiğine ilişkin bir 
haber yer almıştır. 

"Dünyanın en temiz birkaç plajından biri seçilen ve geçen yıl da Forbcs dergisi 
tarafından dünyanın en lüks 15 kumsalı arasında gösterilen, mavi bayraklı, balıkların 
insanlarla birlikte yüzdüğü Akyarlar Koyunun da beton canavarına yenik düştüğü"ne 
yer verilen haberde, söz konusu alanın, aynı zamanda "özel çevre koruma kapsamında" 
kaldığı ve sit alanı olduğu ifade edilmiştir. 

Buna göre; 

1- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tahsisli olduğu söylenen söz konusu alan hangi 
tarihte ve hangi plana dayalı olarak gerçekleştirilmiştir? 

2- Söz konusu alan, firmaya kaç yıllığına tahsis edilmiştir? 
3- Söz konusu alanın "sit alanı" olduğu doğru mudur? Doğru ise, bu alan hangi tür ve 

kaçıncı derece sit alanı olarak tescil edilmiştir? 
4- "Turizm tesis alanı" olarak tahsis edilen alanlarda yapılan tesislerin, planlara uygun 

gerçekleşip gerçekleşmediği, çevreye ve ekolojiye uygun olup olmadığı Bakanlığınızca 
nasıl izlenmektedir? 

5- Söz konusu alan ve tesis Bakanlığınızca en son hangi tarihte incelenmiştir? 
6- Akyarlar Koyu'nun, geçen yıl Forbes dergisi tarafından dünyanın en lüks 15 kumsalı 

arasında gösterildiği ve mavi bayraklı bir koy olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu tesisin, 
koyun sahip olduğu "mavi bayrak" niteliğini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor 
musunuz? 

7- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal 
kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması; deniz, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarının korunması gibi Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilât yasası ve 
2872 sayılı Çevre yasasından gelen görev ve sorumlulukları bulunan bir Bakanlığın, 
kendisi tarafından onaylanan proje ile çevre kirliğine neden olması kabul edilebilir 
durum mudur? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-42/ 25T../&./2008 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a)TBMM' nin 07.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4979 sayılı yazısı. 
b)TBMM' nin 07.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5029 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in 7/2708, İzmir 
Milletvekili Sayın M. Ali SUSAM' in 7/2709 ve Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPUZ' un 
7/2778 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

. Dr/VeyselEROĞLU Prof. Dr. Veysel 
Bakan 

EK 
Ek 1- 7/2708 sayılı önerge cevabı 
Ek 2- 7/2709 sayılı önerge cevabı 
Ek 3- 7/2778 sayılı önerge cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/2708 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Osmaniye ili Kadirli ilçesi Kesmeburun Köyü yakınlarında, çoğunluğu nesli 
tükenmekte olan 131 çeşit kuşu barındıran Kırmıtlı Kuş Cenneti ve Karatepe Milli Parkına 
yakın bölgede 'Osmaniye Kalkınma Projesi' kapsamında Osmaniye Entegre Çimento 
Fabrikası adı altında bir çimento fabrikası yapımının planlandığı doğru mudur? 

SORU 2. Söz konusu çimento fabrikası için ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası 
hazırlanmış mıdır? 

SORU 3 . Söz konusu çimento fabrikası için çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu 
Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiş midir? . 

SORU 4. Kurulması planlanan çimento fabrikası için yerel yönetimlerin, 
üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınmış 
mıdır? 

SORU 5. Kurulması planlanan çimento fabrikasından çıkan toz ve emisyonların 
çevreyi ve yakınlarında bulunan antik kenti ne ölçüde etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca 
yapılmış bir çalışma var mıdır? 

SORU 6. Söz konusu çimento fabrikasına nakliye için genişletilen yolların ve yollarda 
yoğunlaşacak taşıt ve iş makinelerinin çevreyi ve yakınlarında bulunan antik kenti ne Ölçüde 
etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

SORU 7. Ocaklardan hammadde elde edilmesi sırasında oluşacak gürültünün ve 
üretimden kaynaklanan alıkların çevreyi ve yakınlarında bulunan antik kenti ne ölçüde 
etkileyeceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 1,2,3,4,5,6,7. Söz konusu çimento fabrikası ile ilgili olarak; 19.11.2007 
tarihinde, ÇED Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu" Kararı verilmiştir. 

Bakanlığımıza sunulan projeler, ÇED Yönetmeliği uyarınca, ilgili kurum ve 
kuruluşların temsilcilerin katılımları ile oluşturulan komisyon eliyle incelenmekte olup, 
kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri mevcuttur. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ALİ SUSAM' İN 
7/2709 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

"...Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Araştırma 
Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa ÛZTÜRK' ün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 
gelecek dönemlerde iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek olan bölgeler arasında Ege 
Bölgesi'ni de tespit elliklerini belirtmiştir... " 

SORU 1. Yukarıdaki nedenlerden ötürü, başta İzmir olmak üzere, kuraklığın 
yaşanacağı tüm bölgelerde Bakanlığınız tarafından uygulanması öngörülen bir acil eylem 
planı var mıdır? Varsa bu plan nedir? 

SORU 2. izmir'in acil su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayabilecek ve İzmir'i su 
sıkıntısından en çabuk şekilde kurtarabilecek olan Çamlı Barajı'nın inşaatına başlamayı 
düşünmekte misiniz? 

CEVAP 1,2. İZSU tarafından açılmış şehir içindeki kuyulardan çekilen sular ve DSİ 
Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde; İzmir iline 
yılda 352 milyon m3 su sağlanmaktadır. Aynca halen yapımı süren Gördes Barajı'nın 
tamamlanması ile 58 milyon m3, planlama aşamasında çalışmaları süren Çağlayan Barajı ile 
de 44,5 milyon m3 su İzmir kentine verilebilecektir. Bu durumda İzmir kentinin bugün ve 
gelecekteki içme suyu ihtiyacının karşılanması sebebiyle, Çamlı Barajının İzmir içme suyu 
sistemi içinde önceliği ve aciliyeti bulunmadığı ve yapımının bu aşamada gerekli olmadığı 
değerlendirildiğinden, söz konusu proje için ÇED olumsuz kararı verilmiştir. 

Ancak İzmir' in 2030 yılından sonraki ihtiyaçları için su kaynağı olarak Çamlı 
Barajının kullanılabilmesine imkan tanımak üzere 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planlarında 
mezkur baraj, koruma kuşakları ile birlikte su kaynağı olarak gösterilmiştir. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYİN FEVZİ T O P U Z ' UN 
7/2778 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 'NIN CEVABI 

SORU 1. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tahsisli olduğu söylenen söz konusu 
alan hangi tarihte ve hangi plana dayalı olarak gerçekleştirilmiştir? 

SORU 2. Söz konusu alan, firmaya kaç yıllığına tahsis edilmiştir? 
SORU 3. Söz konusu alanın "sil alanı" olduğu doğru mudur? Doğru ise, hu alan 

hangi tür ve kaçıncı derece sit alanı olarak tescil edilmiştir? 
SORU 4. "Turizm tesis alanı" olarak tahsis edilen alanlarda yapılan tesislerin, 

planlara uygun gerçekleşip gerçekleşmediği, çevreye ve ekolojiye uygun olup olmadığı 
Bakanlığınızca nasıl izlenmektedir? 

SORU 5. Söz konusu alan ve tesis Bakanlığınızca en son hangi tarihle incelenmiştir? 
SORU 6. Akyarlar Koyu'nun, geçen yıl Forbes dergisi tarafından dünyanın en lüks 15 

kumsalı arasında gösterildiği ve mavi bayraklı bir koy olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu 
tesisin, koyun sahip olduğu "mavi bayrak" niteliğini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor 
musunuz? 

SORU 7. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve 
doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması; deniz, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarının korunması gibi Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilatı yasası ve 
2872 sayılı çevre yasasından gelen görev ve sorumlulukları bulunan bir Bakanlığın, kendisi 
tarafından onaylanan proje ile çevre kirliğine neden olması kabul edilebilir durum mudur? 

CEVAP 1,23*4,5,6,7. Bakanlığımız tarafından Bodrum İlçesi, Akyarlar köyünde otel 
yapımı için herhangi bir alan tahsisi yapılmamış olup; sorulan hususlar Bakanlığımız 
görevleriyle ilgili olmadığından cevaplandırılamamıştır. 

19.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'in, Kars 'taki bir baraj projesine, 
- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, personel sayılarına, 
İlişkin sorulan ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2710, 2905) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Ç e v r e v e O r m a n B a k a n ı Sayın Veyse l E R O Ğ L U 
ta ra f ından yazı l ı o l a r ak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a rz e d e r i m . 2 5 . 0 3 . 2 0 0 8 

G ü r c a n D A Ğ D A Ş 
K a r s Mi l le tvek i l i 

1. K a r s v e c i v a r ı n ı n su v e enerji iht iyacını ka r ş ı l amak a m a c ı y l a yap ımı 
p l a n l a n a n K a r s Ç a m ç a v u ş baraj ı p ro je işi hangi a ş a m a d a d ı r ? 

2 . Pro je t a m a m l a n m ı ş ise y a p ı m işi iha le ed i lmiş mid i r? Y a p ı m ı n a ne z a m a n 
b a ş l a n a c a k v e b i t i r i l ecek t i r? 

3 . B u p ro j eye b ü t ç e d e k a ç l iral ık k a y n a k ayr ı lmış t ı r? 
4 . G ü n e y d o ğ u A n a d o l u bö lges i iç in Say ın B a ş b a k a n ta raf ından 12 mi lya r 

do la r l ık ya t ı r ım pro je le r i a ç ı k l a n m ı ş o lup , bu aç ık l ama la r i ç inde K a r s v e 
c i v a n y a t ı r ı m l a r a ye r v e r i l m e m i ş t i r . K a r s v e c ivar ın ın su ve enerji 
y a t ı r ı m l a r ı n a ö n c e l i k v e r i l m e m e s i n i n ge rekçes i ned i r? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yazılı sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tararından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları, bölge ve il müdürlükleri 
ile hizmet yürüttüğü bütün birimlerde çalışan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı 2002 yılında ne kadardı? 2007 yılı sonu itibariyle 
bu sayı ne kadardır? 

2- 2002'dcn 2()07'i sonuna kadar vefat, başka kuruma geçme, kendi isteği ile ya 
da emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli 
personel sayısı ne kadardır? 

3- 2002 ile 2007 arasında bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve 
müdürlükleri ile hizmet birimlerinde işe haşlayan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı ne kadardır? Bunların işe alınma yöntem ve 
esasları nasıldır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-^.i^ 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

-*İ?/.£/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a)TBMM' nin 07.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4979 sayılı yazısı. 
b)TBMM' nin 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5209 sayılı yazısı. 

ilgi yazılar ekinde alınan, Kars Milletvekili Saym Gürcan DAĞDAŞ' m 7/2710 ve 
izmir Milletvekili Saym Bülent BARATALI' nın 7/2905 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Ek 1- 7/2710 sayılı önerge cevabı 
Ek 2- 7/2905 sayılı önerge cevabı 

Prof. Dr. Y\jvselEROjÖ!LU 
BaRaTT 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN BÜLENT BARATALI' NIN 
7/2905 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları, bölge ve müdürlükleri ile 
hizmet yürüttüğü bütün birimlerde çalışan kadrolu geçici ya da sözleşmeli personel sayısı 
2002yılında ne kadardı? 2007yılı sonu itibariyle bu sayı ne kadardır? 

CEVAP 1. 
YILLAR 

2002 
2007 

KADROLU İŞÇİ 

35.577 
40.464 

GEÇİCİ İŞÇİ 

19.126 
2.184 

MEMUR 

31.647 
29.700 

SÖZLEŞMELİ 4/B 

198 
1.549 

TOPLAM 

86.548 
73.897 

SORU 2. 2002'den 2007 sonuna kadar vefat, başka kuruma geçme kendi isteği ile ya 
da emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu, geçici, ya da sözleşmeli personel sayısı 
ne kadardır? 

CEVAP 2. 
YILLAR 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

TOPLAM 

KADROLU İŞÇİ 

1.389 
1.361 
3.045 
1.669 
1.314 
1.942 

10.720 

GEÇİCİ İŞÇİ 

775 
772 
744 
726 
949 
580 

4.546 

MEMUR 

1.960 
2.406 
2.705 
1.759 
1.704 
1.206 

11.740 

SÖZLEŞMELİ 4/B 

16 
9 
5 
9 

23 
19 
81 

TOPLAM 

4.140 
4.548 
6.499 
4.163 
3.990 
3.747 

27.087 

SORU 3. 2002 ile 2007 arasında bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve 
müdürlükleri ile hizmet birimlerinde İşe başlayan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli personel 
sayısı ne kadardır? Bunların İşe alınma yöntem ve esaslan nasıldır? 

CEVAP 3. 
YILLAR 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

TOPLAM 

KADROLU İŞÇİ 

-
-

202 
28 
-
-

230 

GEÇİCİ İŞÇİ 

-
-
-
-

439 
1.327 
1.766 

MEMUR 

654 
543 
633 
712 

1.741 
981 

5.264 

SÖZLEŞMELİ 4/B 

17 
9 

29 
32 
22 

1.051 
1.160 

2002-2007 Kurumlar arası naklen tayin ve özelleştirme kapsamında atanan personel 
GENEL TOPLAM 

TOPI.AM 

671 
552 
864 
772 

2.202 
3.359 
8.420 
6.016 

14.436 

İşe Alınma Yöntem ve Esasları; 
a) Geçici işçilerin işe alınması Türkiye İş Kur aracılığı ile yapılmaktadır. 
b) Geçmiş yıllarda işe alına geçici işçiler 2007 yılında 5620 sayılı Kanun gereğince, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli statüye 
alınmışlardır. 

c) 2002-2007 yılları arasından kadrolu personel (Memur) KPSS sınav sonuçlan, 
naklen atama veya özelleştirme kapsamına göre alınmıştır. 
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KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRCAN DAĞDAŞ' İN 
7/2710 ESAS NUMARALİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kars ve civarının su ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı 
planlanan Kars Çamçavuş barajı proje işi hangi aşamadadır? 

SORU 2. Proje tamamlanmış ise yapım işi ihale edilmiş midir? Yapımına ne zaman 
başlanacak ve bitirilecektir? 

SORU 3. Bu projeye bütçede kaç liralık kaynak ayrılmıştır.? 

SORU 4. Güneydoğu Anadolu bölgesi için Sayın Başbakan tarafından 12 milyar 
dolarlık yatırım projeleri açıklanmış olup, bu açıklamalar içinde Kars ve civarı yatırımlara 
yer verilmemiştir. Kars ve civarının su ve enerji yatırımlarına öncelik verilmemesinin 
gerekçesi nedir? 

CEVAP 1,23,4. Bahse konu Projenin planlama ve kesin proje çalışmaları 
tamamlanmış olup, Kars Barajı bütçe imkanlan dahilinde önümüzdeki yıllarda yatırım 
programına dahil edilecektir. 

20.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez 'in, ağaçlandırılacak alanlara ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2711) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel FROĞI.U tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını ar/, ederim. Saygılarımla. 

F. Murat SÖNMEZ 
Eskişehir Milletvekili 
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v 

Çevre ve Orman Bakanı olarak "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" konusunda yapmış 
olduğunuz konuşma ve basına verdiğiniz demeçlerde yer alan bilgilerle. Bakanlığınız 
tarafından yayınlanan ve Bakanlığınız resmi ;Web sitesinde de yer alan " Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" isimli broşürdeki bilgiler birbiri ile 
çelişmektedir. Bakanlığınız 2008 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunuş 
konuşmanızda ve yine Bankalığınız 2008 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurul sunuş 
konuşmanızda Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2012 yılına kadar 5 yılda 2 
milyon 300 bin hektar alanda ağaçlandırma yapılacağını belirtmektesiniz. Yine basına 
yansıyan çeşitli konuşmalarınızda aynı bilgiyi vermektesiniz.(Anadoluda Vakit 16.12.2007, 
Hürriyet 16.12.2007,Bugün 16.12.2007). Oysa Bakanlığınız tarafından hazırlanan " 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" de yer alan bilgilere 
göre söz konusu sürede ağaçlandırılması planlanan alan 116.000 hektar Bakanlık, 136.000 
hektar diğer kurumlar olmak üzere 252.000 hektar olarak yer almaktadır. Bu rakama 
planlanan süre içerisinde erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı yapılacak alanlar 
dahil edildiğinde bahsedilen 2 milyon 300 bin hektar alana ulaşılmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında; 

1 - 2008-2012 yılları arasında ağaçlandırma yapılacak alan konusundaki hangi bilgi 
doğrudur? Tarafınızdan yapılan açıklamalarda yer alan bilgi mi, yoksa " Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" de yer alan bilgiler mi 
doğrudur? 

2- Seferberlik anlayışı içerisinde yürütülmesi planlanan bu çalışmanın daha başında, 
başta TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve TBMM Genel Kurulu olmak üzere 
kamuoyu ağaçlandırma yapılacak alan konusunda tarafınızdan neden yanıltılmıştır? 

3- " Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" de 
Bakanlık tarafından yapılacak ağaçlandırma miktarı 116.000 hektar iken, diğer 
kurumlar tarafından ağaçlandırılacak alan 136.000 hektar olarak belirtilmektedir. Asli 
görevi ağaçlandırma çalışmaları olan, bu konuda uzmanlık birikimi olan Bakanlık, 
sorumluluğunu neden konuyla ilgisi olmayan diğer kurumlara devretmiştir? 

4- 2007 yılında Bakanlığınız tarafından ne kadar alanda ağaçlandırma çalışması 
yapılmıştır? Ne kadar alanda rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı 
yapılmıştır? 

5- Yapmış olduğunuz açıklamalarda ağaçlandırmada dünya üçüncüsü olduğumuzu, bu 
alanda Türkiye'yi dünya birincisi yapmak istediğinizi belirtmektesiniz. 
Bakanlığınızca önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak 116.000 hektar ağaçlandırma 
ülkemizin dünya birincisi olmasına yetecek midir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHl.0.00.00/610.01-3^ ^. / .^. /2008 
Konu : F.Murat SÖNMEZ' in 

7/2711 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 07.04.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4979 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Eskişehir Milletvekili Sayın F.Murat SÖNMEZ' in 7/2711 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. 
EK 
Cevabi yazı 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN F. MURAT SÖNMEZ» İN 
7/2711 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ' NIN CEVABI 

SORU 1. 2008-2012 yılları arasında ağaçlandırma yapılacak alan konusundaki hangi 
bilgi doğrudur? Tarafınızdan yapılan açıklamalarda yer alan bilgi mi, yoksa" Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" de yer alan bilgiler mi doğrudur? 

SORU 2. Seferberlik anlayışı içerisinde yürütülmesi planlanan bu çalışmanın daha 
başında, başla TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve TBMM Genel Kurulu olmak üzere 
kamuoyu ağaçlandırma yapılacak alan konusunda tarafınızdan neden yanıltılmıştır? 

CEVAP 1,2. Şahsım tarafından Ekim-2007 tarihinde, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğum, 2008 yılı Bütçe Sunuş Konuşmamda; Ülkemizin yaklaşık 
% 27 si ormanlarla kaplıdır. Ancak bu ormanlarımızın % 50 si iyileştirmeye muhtaçtır. 
Hedefimiz, ormanlarımızı en kısa sürede iyileştirmek ve orman alanımızı Cumhuriyetimizin 
100. yılında en az % 30 a çıkartmaktır. Bu amaçla Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberliği ilan edilmiş ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında 2008—2012 yıllan arasında 2 milyon 300 bin 
hektar, diğer bir ifade ile yaklaşık olarak Trakya büyüklüğünde bir sahada ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü ve ormanların iyileştirilmesi çalışması yapılacağı" hususlanna değinilmiştir. 
(2008 yılı bütçe sunuş konuşması kitapçığı, sayfa 72) 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem Planına göre de 2008 yılında 
420 bin, 2009 yılında 440 bin, 2010 yılında 460 bin, 2011 yılında 480 bin ve 2012 yılında 
500 bin hektar olmak üzere 2 milyon 300 bin hektar sahada ağaçlandırma, erozyon kontrolü 
ve rehabilitasyon yapılması planlanmıştır. Görüldüğü üzere Bütçe Plan Komisyonunda 
yaptığım konuşma ile yürürlüğe konulan Eylem Planı tam bir uyum halindedir. TBMM Plan 
Bütçe Komisyonu üyelerini, TBMM Genel Kurulunu başta olmak üzere kamuoyunu 
yanıltmam kesinlikte söz konusu değildir. 
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SORU 3. "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 2008-2012" 
de Bakanlık tarafından yapılacak ağaçlandırma miktarı 116.000 hektar iken, diğer kurumlar 
tarafından ağaçlandırılacak alan 136.000 hektar olarak belirtilmekledir. Asli görevi 
ağaçlandırma çalışmaları olan, bu konuda uzmanlık birikimi olan Bakanlık, sorumluluğunu 
neden konuyla ilgisi olmayan diğer kurumlara devretmiştir? 

CEVAP 3 . Eylem Planı mevcut orman durumu, arazi şartları, bütçe imkanları ve 
kurumların potansiyelleri dikkate alınarak gerçekçi ve uygulanabilir olarak hazırlanmıştır, ti 
bazında, kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalar beş yıl süre ile zaman ve mekan 
düzeyinde planlanmıştır. Planı çerçevesinde Valilikler ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütleri ve halkımızın katkısıyla yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleşmesini 
sağlayacaklardır. Bu kapsamda Bakanlığımız ile birçok bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile 
protokoller yapılarak uygulamaya konulmuştur. 

Ülkemiz ormanlarının % 50 si bozuk ve kapalılığı azalmış durumdadır. Endüstriyel 
ağaçlandırmaya uygun olmayan sahalarda, biyolojik çeşitliliğin korunması gayesiyle mevcut 
bitki örtüsünü muhafaza ederek, saha içerisindeki bitki örtüsü yönünden zayıf alanlar ile 
boşluklar ağaçlandırılarak bozuk orman alanları rehabilite edilmektedir. 

Eylem Planında, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirileceği belirtileo 116.000 ha. lık 
ağaçlandırma, teknik bir tamm olup sadece endüstriyel (odun üretimi) amaçlı 
ağaçlandırmaları kapsamaktadır. 

Ülke genelinde yapılacak olan toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırmalar, şehirlerin 
etrafında yapılan yeşil kuşak ağaçlandırmaları ve su havzalarının korunmasına yönelik 
yapılan ağaçlandırmalar erozyon kontrolü programı içerisinde gösterilmektedir. 

Endüstriyel amaçlı ağaçlandırmalarda, erozyon kontrolü ağaçlandırmaları (toprak 
muhafaza ağaçlandırmaları) ve rehabilitasyon ( ormanların iyileştirilmesi) çalışmalarının 
tamamında fidan dikimleri yapılmaktadır. 

Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları, Bakanlığımız 
birimleri ile ilgili kuruluşların işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmaların 
büyük çoğunluğunun giderleri ilgili kuruluşlar tarafından karşılanmakta ancak ağaçlandırma 
faaliyetleri Bakanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir. 

SORU 4. 2007 yılında Bakanlığınız tarafından ne kadar alanda ağaçlandırma 
çalışması yapılmıştır? Ne kadar alanda rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı 
yapılmıştır? 

CEVAP 4. Bakanlığımızca 2007 yılında; 
18.228 hektar ağaçlandırma (endüstriyel amaçlı ağaçlandırmalar), 
40.554 hektar erozyon kontrolü (toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırmalar), 

313.659 hektar rehabilitasyon (ormanların iyileştirilmesi), 
4.163 hektar mera ıslahı, 
2.430 hektar yeşil kuşak ağaçlandırması, 

12.972 hektar suni gençleştirme, 
8.190 hektar özel ağaçlandırma olmak üzere toplam 400.196 hektar sahada 

çalışılmıştır. 

SORU 5. Yapmış olduğunuz açıklamalarda ağaçlandırmada dünya üçüncüsü 
olduğumuzu, bu alanda Türkiye'yi dünya birincisi yapmak istediğinizi belirtmektesiniz. 
Bakanlığınızca önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak 116.000 hektar ağaçlandırma ülkemizin 
dünya birincisi olmasına yetecek midir? 

CEVAP 5. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment 
Programme-UNEP) kapsamında gerçekleştirilen "Bir Milyar Fidan Kampanyası'na 
Ülkemizce 200 milyon fidan dikimi ile katılım sağlanmış ve dünya üçüncüsü olmuştur. 
Bakanlığımız önümüzdeki 5 yıl içinde 116.000 hektarı endüstriyel olmak üzere toplam 
2.300.000 ha sahanın ağaçlandırmasını planlamıştır. Bu plan çerçevesinde ağaçlandırma 
faaliyeti ülke genelinde kamu ve özel sektör katkıları ile sürdürülmektedir. 
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21.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Güllük Körfezinde bir şirketin yaptığı deniz dolgusuna, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Van Gölü 'nün korunmasına, 
- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, yatırımlar için tahsis edilen arazilere, 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2712, 2901, 2902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fevzi TOPUZ 
Muğla Milletvekili 

Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü sınırları içinde, Pina Yarımadası'nda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 49 yıllığına tahsisi yapılan ve 5 yıldızlı otel yapılması planlanan 85 
dönümlük orman arazisinde, tahsisi alan şirket tarafından, Mart ayı(2008) başından bu yana, 
denizin doldurularak yer kazandığına ilişkin haberler, "Cennete beş yıldızlı çevre ayıbı" 
başlığı ile ulusal basınımızda yer almıştır. 

Denizin 1300 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki bir bölümünün izinsiz olarak 
toprakla doldurulmasının Milas Kaymakamlığı ve Güllük Jandarma Komutanlığıncada olay 
yerinde tespit edilmiş ve zabıt tutulmuş olmasına karşın "denizde doldurma çalışmalarının" 
devam etmesi kamuoyunda ibretle izlenmektedir. 

26 Mart 2008 tarihli Milliyet Gazetesinde şirket yetkililerinin "denizi doldurduk cezayı 
bekliyoruz" açıklaması, AKP hükümeti döneminde çıkarılan yeni Türk Ceza Yasasının 
çevrenin kasten kirletilmesi başlıklı 181. maddesi ile imar kirlilisine neden olma başlıklı 
184. maddesinin, rant ve yağma karşısında hiçbir şey ifade etmediğini de ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- 2872 sayılı Çevre yasasının ilgili hükümleri(md.9/e,g.h) gereğince, ülkenin deniz, yeraltı 
ve yerüstü su kaynaklarının sulak alanları, su havzalarını korumakla görevli Çevre ve 
Orman Bakanlığı, kamuya açık bir alandal(bir) aydır süre gelen bu çevre katliamı 
karşısında ne tür bir önlem almıştır? 

2- Çevreyi kasten kirletenlerin, bu kirliliğe pervasızca devam etmesi, yürürlükteki 
yasalarımızın yetersiz olmasından mı kaynaklanmaktadır, yoksa yasalarımızın 
çalıştırmamasından mı kaynaklanmaktadır? 

3- Kapalı bir koy olan Güvercinlik koyunda yaşanan bu çevre katliamının, ekolojik dengede 
yaratacağı olumsuzluklar bakanlığınızca tespit edilmiş midir? 

4- Şirket yetkililerinin "denizi doldurduk cezayı bekliyoruz" açıklamasında konu edilen 
"çevre katliamının bedeli" nedir? Ve bu bedel bakanlığınızca nasıl belirlenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Van gölünün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak şimdiye 

kadar yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 

2. Van gölünde meydana gelen kirliliğin sebepleri nelerdir? Bu konuyla ilgili olarak 

yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

3. Gölün temiz kalmasının sağlanmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar neler 

yapılmıştır? İleriye yönelik olarak neler yapılması planlanmaktadır? 

4. Van gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla, sahip olduğu potansiyelin 

belirlenmesi adına şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

5. Van gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla yürütülmekte olan 

çalışmalarınız mevcut mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı sayın Veysel JiROGLU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fevzi TOPUZ 
Muğla Milletvekili 

Anayasa Mahkemesinin "kamu yararı" için dahi ormanların tahsis edilemeyeceği, "asıl kamu 
yararının, ormanların korunması olduğunu" ortaya koyan 07.05.2007 günlü E: 2006/169, K: 
2007/55 sayılı kararına kadar; 

A- Turizm yatırımı amacıyla doğrudan Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen Orman 
arazilerinden; 

1- Bugüne kadar kaç yatırım için orman arazisi tahsisi yapılmıştır? 
2- Bu yatırımlara tahsis edilen orman alanlarının yeri ve hektar olarak büyüklüğü 

nedir? 
3- Turizm yatırımına tahsis edilen ancak, tahsis amacına yada sözleşme hükümlerine 

aykırı kullandığı gerekçesiyle tahsisi iptal edilen orman arazisi var mıdır? Varsa, 
bu alanların yeri ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

4- Turizm yatırımına tahsis edilen orman alanları hangi tür( Otel, tatil köyü, 
pansiyon, günübirlik, termal vb) kullanımlara ayrılmıştır? 

5- Turizm yatırımlarına tahsis edilen orman alanlarında tahsis aşamasında kaç yalak 
öngörülmüştür? Bugün itibarı kaç yatak bulunmaktadır? 

B- Çevre ve Orman Bakanlığının izni ile yatırımcılara tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen orman arazilerinden; 

1- Bugüne kadar, turizm yatırımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına devrine 
izin verilen orman arazilerinin sayısı ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

2- Kültür ve Turizm Bakanlığına devrine izin verilen orman arazilerinden ne kadarlık 
bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından firmalara tahsis edilmiştir? 

3- Tahsis amacına yada sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı gerekçesiyle tahsisi 
iptal edilen ve Bakanlığınıza devri yapılan orman arazisi var mıdır? Varsa, bu 
alanların yeri ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

4- Turizm yatırımı amacı ile devri yapılan orman arazileri hangi tür( Otel, tatil köyü, 
pansiyon, günübirlik, termal vb) turizm kullanımlarına tahsis edilmiştir? 

5- Turizm yatırımlarına tahsis edilen orman arazilerinde, tahsis aşamasında kaç yatak 
öngörülmüştür? Bugün itibarı kaç yatak bulunmaktadır? 

C- Orman arazilerinde, gerek Çevre ve Orman Bakanlığının doğrudan yaptığı, gerekse 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tahsislerden; 

I - Yabancı sermayeli şirketlere tahsis edilen onnan arazisi sayıst ve büyüklüğü 
nedir? Söz konusu orman arazileri hangi bölgemizde bulunmaktadır? 

2- Yabancı tüzel kişiliğe haiz şirketlere tahsis edilen orman arazisi sayısı ve 
büyüklüğü nedir? Söz konusu orman arazileri hangi bölgemizde bulunmaktadır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHl.0.00.00/610.01-;j9^' ^J.J.^.1200% 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a)TBMM' nin 07.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4979 sayılı yazısı. 
b)TBMM' nin 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5204 sayılı yazısı. 

tlgi yazılar ekinde alman, Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPUZ' un 7/2712, 7/2902 
ve Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL* in 7/2901 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DV^VeyselEJlOĞLU 
t»akan 

EK 
Ek 1- 7/2712 sayılı önerge cevabı • 
Ek 2- 7/2901 sayılı önerge cevabı • 
Ek 3- 7/2902 sayılı önerge cevabı • 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ' UN 
7/2712 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANL1ĞPNIN CEVABI 

"Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü sınırları içinde, Pina Yarımadası'nda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 49 yıllığına tahsisi yapılan ve 5 yıldızlı otel yapılması planlanan 
85 dönümlük orman arazisinde, tahsisi alan şirket tarafından, Mart ayı(2008) başından bu 
yana, denizin doldurularak yer kazandığına ilişkin... " 

SORU I. 2872 sayılı Çevre yasasının ilgili hükümleri(md.9/e,g,h) gereğince, ülkenin 
deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının sulak alanları, su havzalarını korumakla görevli 
Çevre ve Orman Bakanlığı, kamuya açık bir alanda I (bir) aydır süre gelen bu çevre katliamı 
karşısında ne tür bir önlem almıştır? 

SORU 2. Çevreyi kasten kirletenlerin, bu, kirliliğe pervasızca devam etmesi, 
yürürlükteki yasalarımızın yetersiz olmasından mı kaynaklanmakladır, yoksa yasalarımızın 
çalıştırtlmamasından mı kaynaklanmaktadır? 

SORU 3. Kapalı bir koy olan Güvercinlik koyunda yaşanan bu çevre katliamının 
ekolojik dengede yaratacağı olumsuzluklar bakanlığınızca tespit edilmiş midir? 

SORU 4. Şirket yetkililerinin "denizi doldurduk cezayı bekliyoruz" açıklamasında 
konu edilen "çevre katliamının bedeli" nedir? Ve bu bedel bakanlığınızca nasıl 
belirlenmektedir? 

CEVAP 1,23»4. Bakanlığımıza sunulan projeler, ÇED Yönetmeliği uyarınca, ilgili 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile oluşturulan komisyon eliyle proje 
değerlendirilmiş, çevresel önlemler aldırılmış ve bu önlemler Proje sahibi tarafından Nihai 
ÇED Raporunda taahhüt edilmiştir. Söz konusu proje ile ilgili olarak; 31.05.2007 tarihinde, 
ÇED Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" 
Karan verilmiştir. 

Muğla il Çevre ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimde; proje 
sahibinin rapordaki taahhütlere uymadığı tespit edilerek, 11.556,00 YTL idarî para cezası 
uygulanmış ve deniz dolgusu faaliyeti durdurulmuştur. Bahse konu alanının eski haline 
getirilmesi hususunda Milas Kaymakamlığına yazı gönderilmiş ve ayrıca TCK' nin 181 inci 
maddesi kapsamında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 

- 6 3 0 -



TBMM B:96 29 . 4 . 2008 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/2901 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI' NİN CEVABI 

SORU 1. Van Gölü'nün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak 
şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; Van Gölü 
kıyılarında yer alan Çelebibağ Sazlıkları, Bendimahi Deltası, Karasu Deltası, Dönemeç 
Deltası ve Edremit Sazlıkları, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
ve 17 Mayıs 2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak 
Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde koruma altına alınmış olup, çalışmalar bu 
doğrultuda devam etmektedir. 

SORU 2. Van gölünde meydana gelen kirliliğin sebepleri nelerdir? Bu konuyla ilgili 
olarak yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

SORU 3. Gölün temiz kalmasının sağlanmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar neler 
yapılmıştır? İleriye yönelik olarak neler yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 2,3. ti merkezinin sürekli göç alması sebebiyle günden güne artan nüfusa 
karşın kanalizasyon sisteminin il nüfusunun % 50'sine hizmet verir kapasitede olması, 
kanalizasyon sistemi ile toplanamayan atıksuların doğrudan deşarj ve sızma yoluyla gölü 
besleyen dereleri ve sulama kanallarını kirletmesi, derelere ve sulama kanallarına katı atık 
boşaltımı, düzensiz yapılaşma, göl kıyı bandında ilkel koşullarda hayvan besiciliği ve otlatma 
yapılması, tarımsal faaliyetler ve erozyon başlıca kirlilik unsurları olarak sayılabilir. 

Van Gölü kirliliğinin en önemli sebebi kıyısında bulunan Van İli, Muradiye, Erciş, 
Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Gevaş ve Edremit İlçeleri ile irili ufaklı beldeler ve köylerin 
oluşturduğu sıvı atıkların arıtmaya tabi tutulmadan göle verilmesidir. Van, Erciş ve Muradiye 
belediye başkanlıklarının kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri bulunmakta olup, mevcut 
arıtma tesisleri teknik ekipman ve eleman yetersizliğinden kaynaklanan bakım onarım ve 
işletme problemleri ile kapasite yetersizliğinden dolayı sağlıklı çalıştırılamamaktadır. Van 
Gölüne kıyısı bulunan diğer ilçelerimizde ve beldelerimizde kanalizasyon şebekesi 
bulunmamakta olup, Van Gölüne kıyısı olan Edremit, Gevaş, Uysal, Çelebibağ, Çiçekli, 
Ünseli ilçe ve beldelerinde atıksu bertarafı fosseptikler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca 
Bitlis İline bağlı Van Gölü'ne kıyısı olan Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ilçelerinin de 
kanalizasyon, altyapı ve arıtma tesisi sorunları bulunmaktadır. 

Van Gölünü tehdit eden diğer bir kirlilik unsuru ise Van Gölüne dökülen yaklaşık 
19 dereye akan katı atıkların oluşturduğu kirliliktir. Katı atıklar, genelde açıkta akan dereler 
vasıtası ile Van Gölüne kadar çöpleri taşıyarak Gölü kirletmektedir. 

Bakanlığımızca yayınlanan 2005/3 no' lu İş Termin Planı Genelgesi uyarınca Uysal, 
Çiçekli, Edremit, Gevaş, Çelebibağı belediye başkanlıklarından kanalizasyon ve arıtma tesisi 
kurulması için, Van İli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ise arıtma 
tesisi oluşturulması ite ilgili olarak iş takvimi alınmıştır. Van Gölü çevresinde bulunan sanayi 
tesisleri ciddi manada kirlilik yaratmamaktadır. İlde OCİ Çimento A.Ş., Yüksek İhtisas 
Hastanesi Başhekimliği, Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü, MTA Bölge Müdürlüğü, E.Ü.A.Ş. 
Van Hidroelektrik Santral Müdürlüğü, DHMİ Van Hava Limanı Müdürlüğü, Karayolları 
Bölge Müdürlüğü Van Bakımevi, Van F Tipi Cezaevi Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı Edremit 
Konutları, Van-Et Entegre A.Ş. ve Merit Otel İşletmesinin arıtma tesisleri bulunmaktadır. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konan 
2005/3 İş Termin Planı Genelgesi (İTP) uyarınca Ünseli Belediyesi hariç diğer Van Gölü'ne 
kıyısı bulunan Belediye Başkanlıkları İTP sunmuş olup, bu planlarda kanalizasyon-arıtma 
tesisi inşaatının bitirilmesi ve sistemin işletmeye alınması için son tarihleri taahhüt edilmiş ve 
İTP'ler Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

SORU 4. Van gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla, sahip olduğu 
potansiyelin belirlenmesi adına şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

SORU 5. Van gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla yürütülmekle olan 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

CEVAP 4,5. Sorulan hususlar Bakanlığımız görevleriyle ilgili olmadığından 
cevaplandırılamamıştır. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ' UN 
7/2902 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

A - Turizm yatırımı amacıyla doğrudan Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen 
orman arazileri ile ilgili olarak; 

SORU 1. Bugüne kadar kaç yatırım için orman arazisi tahsisi yapılmıştır? 
CEVAP I. 25 adet turizm tesisi için orman arazisi tahsis edilmiştir. 
SORU 2. Bu yatırımlara tahsis edilen orman alanlarının yeri ve hektar olarak 

büyüklüğü nedir? ' 
CEVAP 2. Bahse konu alanlar; Bodrum, Marmaris, Gökova, Göcek ve Fethiye'de yer 

almakta olup, tahsis edilen toplam alan 202,17 hektardır. 
SORU 3. Turizm yatırımına tahsis edilen ancak, tahsis amacına ya da sözleşme 

hükümlerine aykırı kullandığı gerekçesiyle tahsisi iptal edilen orman arazisi var mıdır? 
Varsa, bu alanların yeri ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

CEVAP 3. Tahsis amacına ya da sözleşme hükümlerine aykırı kullanıldığı 
gerekçesiyle tahsisi iptal edilen orman arazisi bulunmamaktadır. 

SORU 4. Turizm yatırımına tahsis edilen orman alanları hangi tür (Otel, tatil köyü, 
pansiyon, günübirlik, termal vb) kullanımlara ayrılmıştır? 

CEVAP 4. Tatil köyü, 3,4,5 yıldızlı otel, yat çekek yeri, spor kompleksi amaçlı 
kullanılmaktadır. 

SORU 5. Turizm yatırımlarına tahsis edilen orman alanlarında tahsis aşamasında kaç 
yatak öngörülmüştür? Bugün itibarı kaç yalak bulunmaktadır? 

CEVAP 5. Tahsis aşamasındaki izinlerde 9.273 adet yatak kapasitesi öngörülmüştür. 
Bugün itibariyle 6.848 adet yatak faal durumdadır. 

B— Çevre ve Orman Bakanlığının izni ile yatırımcılara tahsisi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen orman arazileri ile ilgili olarak; 

SORU 1. Bugüne kadar, turizm yatırımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına 
devrine izin verilen orman arazilerinin sayısı ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

CEVAP 1. 2634 sayılı Kanun ile turizm yatırımı amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na toplam 26 adet 6.009,14 Hcktar'lık orman alanı devredilmiştir. 

SORU 2. Kültür ve Turizm Bakanlığına devrine izin verilen orman arazilerinden ne 
kadarltk bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından firmalara tahsis edilmiştir? 

SORU 3. Tahsis amacına ya da sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı gerekçesiyle 
tahsisi iptal edilen ve Bakanlığınıza devri yapılan orman arazisi var mıdır? Varsa, bu 
alanların yeri ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 

SORU 4. Turizm yatırımı amacı ile devri yapılan orman arazileri hangi tür (Otel, tatil 
köyü, pansiyon, günübirlik, termal vb) turizm kullanımlarına tahsis edilmiştir? 

SORU 5. Turizm yatırımlarına tahsis edilen orman arazilerinde, tahsis aşamasında 
kaç yatak öngörülmüştür? Bugün itibarı kaç yalak bulunmaktadır? ..• • 

CEVAP 2,3,4,5. Sorulan hususlar Bakanlığımız görevleriyle ilgili olmadığından 
cevaplandırılamamıştır. \. 

C - Orman arazilerinde, gerek Çevre ve Orman Bakanlığı 'nın doğrudan yaptığı, 
gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tahsisler ile ilgili olarak; 

SORU 1. Yabancı sermayeli şirketlere lahsis edilen orman arazisi sayısı ve büyüklüğü 
nedir? Söz konusu orman arazileri hangi bölgemizde bulunmaktadır? 

SORU 2. Yabancı tüzel kişiliğe haiz şirketlere tahsis edilen orman arazisi sayısı ve 
büyüklüğü nedir? Söz konusu orman arazileri hangi bölgemizde bulunmaktadır? 

CEVAP 1,2. Yabancı şirketlere, Yabancı tüzel kişiliği haiz şirketlere İdarem izce 
doğrudan tahsis edilen orman arazisi bulunmamaktadır. 
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22.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Osmaniye 'de kurulacak bir çimento fabrikasının yer se
çimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2726 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz eder im. Saygılarımla.25.03.2008 

JL 
Hulusi Güvel 

1 
Adana Mil letveki l i 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2'inci 

maddesi l ' inc i fıkrası (c) bendinde "Tarihî ve kültürel varlıkları korumak/ ' Kültür ve Turizm 

Bakanlığının görevleri arsında sayılmaktadır. 

Aynı kanunun 9'uncu maddesi l ' inc i fıkrası (a) bendinde "Yurdumuzdaki korunması 

gerekli taşınır ve taşınmaz kül tür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa 

çıkarılmasını, korunmasını, değerlendiri lmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve 

kaçırılmasını önleyici tedbi r ler i almak" ve (h) bendinde "Her tür lü imkân ve araçtan 

faydalanarak, koruma kü l türünün geliştirilmesini sağlamak" Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdür lüğünün görevleri olarak belirlenmiştir. 

Anılan maddelere ist inaden; 

1. Osmaniye ili Kadirli İlçesi Kesmeburun Köyü'nde bulunan Kastabala Antik Kenti 

ve Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe ile çoğunluğu nesli tükenmekte olan 131 

çeşit kuşu barındıran Kırmıtlı Kuş Cenneti 'nin yer aldığı bölgedn, 'Osmaniye Kalkınma Projesi' 

kapsamında Osmaniye Entegre Çimento Fabrikası adı altında bir ç imento fabrikası yapımının 

planlandığı doğru mudur? 

2. Antik kentteki eserlerin yapılması planlanan fabrikadan çıkan toz ve 

emisyonlardan ne ölçüde etki leneceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

3. Bölgede bulunan öneml i kaleler ve ören yerleri (Karatepe-Aslantaş, 

Toprakkale, Hemite, Babaoğlan) ve doğal çevrenin Kuş Cenneti, Mil l i Park varlığıyla oluşan 

büyük tur izm potansiyelini ne ölçüde engelleyeceği konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir 

çalışma var mıdır? 

4. 1980'lı yıllarda SİT alanı olarak ilan edilen Kastabala kenti antik t iyatrosunun 

da bulunduğu söz konusu bölgenin, antik kentin dini merkezi yada mezarlıkları üzerinde 

olduğu düşünülerek 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde bu 

alanı da kapsayacak şekilde SİT alanının güncelleştiri lmesi yönünde Bakanlığınızca yapılmış 

veya yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? 

5. 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7'nci ve 8'inci 

maddeleri uyarınca Koruma Kurullarınca söz konusu alanda ç imento fabrikası inşaatı için 

herhangi bir karar alınmış mıdır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0..01.00.610- 7 S ^ S S 2_l Oy/2008 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4979sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/2726 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/2726 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Osmaniye ili Kadirli İlçesi Kesmeburun Köyü'nde bulunan Kastabala Antik 
Kenti ve Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe ile çoğunluğu nesli tükenmekte olan 131 
çeşit kuşu barındıran Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin yer aldığı bölgede, ' Osmaniye Kalkınma Projesi' 
kapsamında Osmaniye Entegre Çimento Fabrikası adı altında bir çimento fabrikası yapımının 
planlandığı doğru mudur? 

CEVAP 1 : Osmaniye İli, Merkez İlçesi Kesmeburun Köyünde bulunan Kastabala Antik 
Kentinin yakınına çimento fabrikasının kurulacağı ve işlemlere ilişkin ÇED Raporlarının bitim 
noktasına geldiği, tüm planlamaların bölgede çimento fabrikasının inşasına uygun olarak tadil 
edildiği ve gerçekleştirildiği Prof.Dr.Halet ÇAMBEL, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, 
Karatepe-Aslantaş Koruma Derneği Başkanı, Çukurova Doğa Derneği Başkanı, Mimarlar Odası 
Adana Şubesi, Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesinin Mart 2008 başlarında münferit tarihli 
başvurularıyla Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. 
Tüm bu başvurularda özetle "Kastabala Kutsal Antik Kentinin hemen bitişiğinde kurulmak istenen 
Çimento Fabrikasının Antik Kente dönüşü olmayan zararlar vereceği ifade edilerek, Kurulun 
fabrikanın kuruluşunu engellemesi talep edilmektedir".Fabrikanın söz konusu bölgede kurulma 
süreci adı geçen başvurulardan öğrenilmiştir. 

< ^ / ^ ^ y \ 
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Bakanlığımız arşivinde yapılan inceleme sonucunda 11-1 pafta, 514 parsel numaralı, 
522.501,50 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazın bedelsiz irtifak hakkı veya 
bedelsiz kullanılma talebinin Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27/08/2007 
gün ve 1293 sayılı yazısı ile aynı yazı ekindeki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
31/07/2007 günlü rapor doğrultusunda anılan taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamına girmemesi 
nedeniyle söz konusu talebe ilişkin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünce yapılacak işlemin bulunmadığı konusunda 31/08/2007 gün ve 150683'sayılı 
yazımızla Osmaniye Valiliği Defterdarlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Ancak söz konusu ÇED sürecine ait anılan Çimento Fabrikasına ilişkin temin edilen 
dokümanlardan Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görüşlerinin alındığı 
anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda, anılan taşınmazda bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya bedelsiz kullanma 
talebinin ve bu alana Çimento Fabrikası kurulması konularındaki taleplerin 2863 sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde Adana Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce değerlendirilmesini 
teminen 04/04/2008 gün ve 60600 sayılı yazımızla bilgi istenilmiş olup, ilgili Koruma Bölge 
Kurulunun konuya ilişkin olarak yapacağı değerlendirmeler beklenilmektedir. 

SORU 2: Antik kentteki eserlerin yapılması planlanan fabrikadan çıkan toz ve 
emisyonlardan ne ölçüde etkileneceği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 2 : Yapılması planlanan fabrikaların çevre ile aralarında oluşan karşılıklı etkileşim 
çevresel etki değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında ele alınmaktadır. 

SORU 3: Bölgede bulunan önemli kaleler ve ören yerleri(Karatepe-Aslantaş, Toprakkale, 
Hemite, Babaoğlan) ve doğal çevrenin Kuş Cenneti, Milli Park varlığıyla oluşan büyük turizm 
potansiyelini ne ölçüde engelleyeceği konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 

SORU 4: 1980Mı yıllarda SİT alanı olarak ilan edilen Kastabala kenti antik tiyatrosunun da 
bulunduğu söz konusu bölgenin, antik kentin dini merkezi ya da mezarlıkları üzerinde olduğu 
düşünülerek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde bu alanı da 
kapsayacak şekilde SİT alanının güncelleştirilmesi yönünde Bakanlığınızca yapılmış veya 
yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? 

SORU 5: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7 nci ve 8 nci 
maddeleri uyarınca Koruma Kurullarınca söz konusu alanda çimento fabrikası inşaatı için 
herhangi bir karar alınmış mıdır? 

CEVAP 3-4-5: Kastabala Antik kentinin yayılım alanı tespiti Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun adı geçen bölgede 29/04/2008 günü yapacağı inceleme ve 
araştırma çalışmalarından sonra belli olacaktır. Ancak Antik kentin Centrumunu oluşturan tüm 
anıtları içeren merkezi, hali hazırda 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altında 
bulunmaktadır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ve Koruma Bölge Kurullarının bu kanun 
kapsamında kültürel ve doğal mirasın korunarak ve onarılarak gelecek kuşaklara taşınması gibi 
temel bir görevi vardır. Sit alanlarının içine ya da etkilenme alanlarına kurulmak istenecek her türlü 
fabrika için Koruma Bölge Kurulları temel görevleri doğrultusunda ve 2863 sayılı yasayla sınırlı 
olmak üzere karar üretirler. 

Konuya ilişkin olarak Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 04/04/2008 gün ve 60600 sayılı yazımızla görevlendirilmiş olup, ilgili Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapacağı değerlendirilmeler beklenilmektedir. 
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23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane 'deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL y 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri de atması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 
yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

T'C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0..01.00.610-"} S I ^ C j £,'' tÇ>L I 2008 
Konu : Soru Önergesi ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.()l.O.GNS.0.10.00.02/4979sayıh yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal PEMİREL'in 7/2727 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap ( 1 sayfa) 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2727 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Gümüşhane ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 
yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAP 1-2: 2008 yılı programı çerçevesinde Gümüşhane İli Kültür Merkezi Yapımı için 
700.000 YTL ödenek ayrılmıştır. 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2728) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bayburt ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bayburt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0..01.00.610- TŞ^f b") İli M. I 2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/497«sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in 7/2728 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. p 

ErtugrulCÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2728 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bayburt her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri de alması gerekmekledir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Bayburt ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAP I- 2: 2008 yılı programı çerçevesinde Bayburt iline Kop Dağı Kış Turizm Merkezi 
Alt Yapı Uygulamaları için 100.000 YTL., Kültür Merkezi Yapımı için 50.000 YTL. olmak üzere 
toplam 150.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 
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25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2729) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Düzce ili, yaşadığı depreme rağmen, bulunduğu coğrafi konum ve sahip 
olduğu doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer 
almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

TİC. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 6 . 0 . S G B . 0 . . 0 1 . 0 0 . 6 1 0 - " f ^ ^ ^ ı <$ IZ^l2008 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T B M M Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4979sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL' in 7/2729 Esas No ' lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul C ÜN AY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2729 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Düzce ili, yaşadığı depreme rağmen, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
güzellikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Düzce ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımca, 2006 yılında İl Halk Kütüphanesi Yapımı için 850.000 
YTL. ödenek ayrılmış olup. Makine Teçhizat için 10.000 YTL., Büyük Onarım için 12.000 YTL., 
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelere Alt Yapı Uygulamaları 
için 15.000 YTL., İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı için 850.000 YTL olmak üzere toplam 887.000 
YTL ödenek gönderilmiştir. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce de 2006 yılında Kaynaşlı 
İlçesinde Bulunan Topuk Yayla Göleli Yolu Yapımı için 20.000 YTL., Düzce Yerleşim 
Merkezinde Çevre Düzenlemesi için 100.000 YTL olmak üzere toplam 120.000 YTL ödenek 
gönderilmiştir. 

2007 yılında Düzce İl Halk Kütüphanesi Yapımı için 500.000 YTL. ödenek ayrılmış olup. 
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Ar/. Rdcn Yörelere Alt Yapı Uygulamaları 
için 10.000 YTL., Kütüphaneler için Kitap Süreli Yayın ve Nadir Hscr Alımı için 5.000 YTL., İl ve 
İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı için 500.000 YTL., Makine Teçhizat için 6.000 YTL. olmak üzere 
toplam 521.000 YTL. ödenek gönderilmiştir 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce de Akçakoca Yerleşim 
Merkezinde Çulhalı Plajı Sahil Yolu Düzenlemesi için 100.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanmama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4: 2008 yılı programı çerçevesinde Düzce ilinde yapılması planlanan yatırım 
projesi yer almamaktadır. Ancak, tefrik edilen proje ödeneklerinden tasarruf sağlandığı takdirde 
Düzce İlinden gelecek talepler değerlendirilebilecektir. 
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26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Karaman 'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2730) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

V~ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Karaman ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Karaman ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0..01.00.6I0- '^L^rt, 7$ İQİ, I 2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/4979sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2730 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. ^~4 -^ ı 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2730 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Karaman ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Karaman ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan Ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca. 2006 yılında İl Kültür Merkezi Yapımı için 500.000 YTL, 
Çeşmeli Kilise Onanmı ve Çevre Düzenlemesi için 300.000 YTL. olmak üzere toplam 800.000 
YTL. ödenek ayrılmış olup, Kültür Merkezi inşaatı için 750.000 YTL., Turizm Bölge Alan ve 
Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelere Alt Yapı Uygulamaları için 10.000 YTL., 
Kültür Varlıkları ve Müzelerin Bakım Onarım ve Restorasyon Donanım Çevre Düzenleme ve 
Teşhir Tanzimi için 320.000 YTL. olmak üzere toplam 1.080.000 YTL ödenek gönderilmiştir. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce de 2006 yılında Yeşildere 
İlçesi İsmail Hacı Tekkesinin Onanmı için 140.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

2007 yılında İl Kültür Merkezi Yapımı için 1.000.000 YTL., Karaman Kalesi Rölövc, 
Restitüsyon Restorasyon için 75.000 YTL., Karaman Kalesi Onarımı ve Çevre Düzenlemesi için 
350.000 YTL., Karaman Müzesi Onarım Çevre Düzenleme Teşhiri için 200.000 YTL. Makine 
Teçhizat için 25.000 YTL. olmak üzere toplam 1.650.000 YTL. ödenek ayrılmış olup. Turizm 
Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelere Alt Yapı Uygulamaları için 
75.000 YTL., Kütüphaneler için Kitap Süreli Yayın ve Nadir Eser Alımı için 7.500 YTL., İl ve İlçe 
Kültür Merkezi Yapımı için 1.250.000 YTL., Makine Teçhizat için 25.245 YTL., Tarihi Çevre 
Koruma Geliştirme Röl. ve Rest. Projesi yapımı için 362.000YTL., Kültür Varlıkları ve Müzelerin 
Bakım Onarım ve Restorasyon Donanım Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi için 200.000 YTL, 
Büyük Onarım için 20.000YTL olmak üzere toplam 1.939.745 YTL. ödenek gönderilmiştir 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce de Karaman Kültür Merkezi 
İkmal İnşaatı için 500.000 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanmama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4: 2008 yılı programı çerçevesinde Karaman İl Kültür Merkezi Yapımı işinin 
tamamlanması için 1.390.000 YTL , Müze Onarım Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi için 
100.000 YTL olmak üzere toplam 1.490.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 
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27.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, bir yayın grubunun TMSF'den devralınma-
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı 
(7/2768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.03.2008 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, TMSF tarafından 5 Aralık 2007 
tarihinde Çalık Grubu'na ait Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve 
Yayıncılık AŞ'yc m a ' c ' ' c devredilmiş ve TMSF alıcı Gruba 1.1 milyar dolarlık 
ödemeyi yapabilmesi için 60 gün süre vermiştir. 

Sorular: 

1- Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ, TMSF'nin 
verdiği 60 gün süre içinde ödemeyi yapmış mıdır? Yapmamışsa sebebi 
nedir? 

2- TMSF tarafından yapılan ihalenin ardından yayın grubu yönetiminde ve 
yazar kadrosunda yapılan değişikliklerin maliyeti TMSF tarafından mı, 
Turkuvaz Grubu tarafından mı yüklenilmiştir? 

3- Çalık Grubu ödemeyi yapıp, yayın grubunu devralmadıysa personelin 
maaş ve diğer giderleri TMSF tarafından mı karşılanmaktadır? Yayın 
devri gerçekleştirildikten sonra, geçen süre içerisindeki maliyet Çalık 
Grubıı'ndan tahsil edilecek midir? 

4- Çalık Grubu'nun ödemeyi gerçekleştinnemesi durumunda ihale 
yenilenecek midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/ıM- (S^V-S i?S/û^/2008 

Konu : 7/2768 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 07/04/2008 tarihli, KAN.KAR.MD.A.O I .O.GNS.0.10.00.02-
7/2768-5073/10831 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 10/04/2008 tarihli, B.02.0.KKG.0.12/106-52-15/1537 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN taralından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2768 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin 
olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığının 17/04/2008 tarihli, 
B.02.2.TMS.0.42-620-225 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
ve 

Başbakan Yardımcısı 

EK: TMSF yazısı. 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Say. : B.02.2.TMS.0.42-620-2£f> \3r IUİlOOtf 

Konu : Hatay Milletvekili Süleyman Turan 
ÇİRKİN'in Soru önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCIUCİ'NA 
Sn.Nazım EKREN 

İlgi : 10/04/2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1406 - 2768 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

I) Fon Kurulu kararı ile, İhale bedeli olan 1.100.000.000 (Bir milyar yüzbin).-ABD Dolarûıın 
ödenebilmesi için alıcı şirket Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ne tebliğ 
tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süre verilmiştir. Ödeme süresi 25.04.2008 tarihinde dolacaktır. 

2-3) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devralınan 
şirketlerin tüzel kişilikleri ile ticari ve sektörel faaliyetleri Kurumumuzdan tamamen bağımsız bir 
surette devam etmekte olup, Pon tarafından bu şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri, şirketlerin 
mutat faaliyetlerini, ticari kurallara uygun olarak ve basiretli tacir anlayışı ile devam ettirmekle 
görevlidirler. 

İlgili şirketlerden yazarların ayrılması, görev değişiklikleri, yeni yazarların başlatılması ve bu 
işlemlerin maliyeti ile personelin maaş ve giderleri Kurumumuzun tasarrufları ile ilgili işlemler 
olmayıp, şirket yöneticilerinin sektörel lâaliyctlcriyle ilgili idari tasarruflarıdır. İdari ve mali 
özerkliğe sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kamu alacağının tahsili amacı ile 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden hareket etmekledir. 
Yönelim ve denetimleri devralınan firmalarla ilgili olarak Fon alacaklarının tahsilini engelleyici 
hususlar ve girişimler dışında llrmanın idari işleyişine müdahale edecek nitelikle hiçbir işleme yer 
verilmemesi için gereken hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun ATV- Sabah grubunun yayın 
politikası veya insan kaynakları politikası ile ilgili her hangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. 

4) ATV-Sabah Ticari ve iktisadi Bütünlüğü'nün ihale bedelinin tahsil edilmemesi halinde İhale 
Şartnamesi hükümleri ile 18.06.2005 tarihli ve 25849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturulan Mahcuzların satışına 
İlişkin Yönetmeliğin, "İhalenin İptali" başlıklı 24 üncü maddesi kapsamında ihale iptal edilerek söz 
konusu bütünlük yeniden satışa çıkarılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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28.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'in, Malazgirt Kültür Merkezine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2788) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. r 

Saygılarımla. 

Af. Nuri YAMAN 
' Muş Milletvekili 

Muş İli Malazgirt İlçesinde bulunan Malazgirt Kültür Merkezi'nin 
onarımı için Bakanlığınıza bağlı olan Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlünüzün 13.10.2005 tarih ve 152761 sayılı yazısı ve talep formu ile 
219.000 (ikiyüzondokuzbin) YTL miktarındaki ödeneğin Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğünüzce karşılanması talep edilmiş olup, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği'nin 45 inci maddesi uyarınca, 
Merkez Müdürlüğünüz Yönetim Kurulu karan ile söz konusu iş için talep edilen 
miktann Muş İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına aktanlmasına, bu nakdin sadece 
anılan iş için kullanılmasına ve belirtilen tutarın Merkez Müdürlüğünüzün 2005 
Mali Yılı Bütçesi'nin 770.01.05-950 harcama kaleminden karşılanarak gider 
kaydedilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda Merkez Müdürlüğünüzce, Muş Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğüne, ödenek aktanmının uygun bulunduğuna dair 
07.11.2005 tarih ve 12699 sayılı yazı gönderilmiş, ti Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü de, 07.12.2005 tarih ve 1330 sayılı yazı ile Malazgirt Kaymakamlığı 
Kültür Merkezi Müdürlüğüne, söz konusu miktann gönderileceğine dair ilgi 
yazısını göndermiştir. 

Ancak Yönetim Kurulunca alınan bu karara rağmen 01.11.2005 tarihinden 
beri ilgili birime herhangi bir ödenek aktanmı yapılmamış olup, Müdürlüğünüze 
konu ile ilgili bilgi almak maksadıyla başvurduğumda, ödenek yetersizliği 
gerekçe olarak gösterilmiş ve 2005 yılı ve takip eden her bütçe döneminde aynı 
gerekçeyle ödeneğin bir sonraki yıl bütçesinden karşılanmak üzere revize 
edildiği tarafıma bildirilmiştir. 
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Tarafımdan mahallinde yapılan incelemede, mevcut Kültür Merkezi'nin 
acilen: binanın çatı eğiliminin değiştirilmesi ve elektrik tesisatının yenilenmesi; 
yangın tertibatının gözden geçirilmesi; ısı ve ses yalıtımını sağlayan 
pencerelerin değiştirilmesi; musluk ve lavabo müştemilatının ve zemin-duvar 
fayansları ile salonların koltuk, perde ve sahne müştemilatlarının elden 
geçirilmesi; sahne ses ve gösteri düzenek ve cihazlarının temin edilmesi; 
kalorifer dairesinde kazanın ve bacanın yenilenmesi; çok sık elektrik 
kesildiğinden dolayı yeni bir jeneratörün alınması; binanın badana ve boyanın 
yapılması; bina çevresindeki drenaj kanallarının çökmesinden dolayı oluşan 
problemlerin giderilmesi; bahçe isnat duvarlarının yenilenmesi, aydınlatılması 
ve çevre düzenlemesinin yapılması; kütüphane ve internet hizmetleri için 3(üç) 
adet bilgisayarın alınması; Küttür Merkezi kadrosunda boş bulunan l(bir) adet 
Kaloriferci ve l(bir) adet Hizmetli ile Kütüphane kadrosunda boş bulunan 
Kütüphane Müdürlüğüne atama yapılması; Kültür Merkezi ve İlçe Halk 
Kütüphanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere eskiyen masa, sandalye, koltuk, 
evrak dolabı ve kitap farlarının yenilenmesi gerektiği anlaşıldığından; 

Belirtilen hususların yerine getirilmesi için yukarıda değinilen, 
Bakanlığınıza bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu kararı doğrultusunda herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 - ?-S" L\ ° | ^ _ 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5029 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Sayın M.Nuri YAMAN'ın 7/2788 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertugrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN M.NURİ YAMAN'IN 7/2788 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Muş îli Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Kültür Merkezi'nin onarımı için Bakanlığınıza 
bağlı olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünüzün 13/10/2005 laril ve 152761 sayılı yazısı ve 
talep formu ile 219.000 (ikiyüzondakuzbin) YTL miktarındaki ödeneğin Döner Sermeye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğünüzce karşılanması talep edilmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye 
Yönetmeliği'nin 45 inci maddesi uyarınca, Merkez Müdürlüğünüz Yönetim Kurulu kararı ile söz 
konusu iş için talep edilen miktarın Muş İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına aktarılmasına, bu nakdin 
sadece anılan iş için kullanılmasına ve belirtilen tutarın Merkez Müdürlüğünüzün 2005 Mali Yılı 
Bütçesi'nin 770.01.05-950 harcama kaleminden karşılanarak gider kaydedilmesine, oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda Merkez Müdürlüğünüzce Muş Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne, ödenek aktarımının uygun bulunduğuna dair 07/11/2005 tarih ve 12699 sayılı yazı 
gönderilmiş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de, 07/12/2005 tarih ve 1330 sayılı yazı ile Malazgirt 
Kaymakamlığı Kültür Merkezi Müdürlüğüne, söz konusu miktarın gönderileceğine dair ilgi yazısını 
göndermiştir. 

Ancak Yönetim Kurulunca alınan bu karara rağmen 01/11/2005 tarihinden beri ilgili birime 
herhangi bir ödenek aktarımı yapılmamış olup, Müdürlüğünüze konu ile ilgili bilgi almak maksadıyla 
başvurduğumda, ödenek yetersizliği gerekçe olarak gösterilmiş ve 2005 yılı ve takip eden her bütçe 
döneminde aynı gerekçeyle ödeneğin bir sonraki yıl bütçesinden karşılanmak üzere revize edildiği 
tarafıma bildirilmiştir. 

Tarafından mahallinde yapılan incelemede, mevcut Kültür Merkezi'nin acilen: binanın çatı 
eğiliminin değiştirilmesi ve elektrik tesisatının yenilenmesi; yangın tertibatının gözden geçirilmesi; ısı 
ve ses yalıtımını sağlayan pencerelerin değiştirilmesi; musluk ve lavabo müştemilatının ve zemin-
duvar fayansları ile salonların koltuk, perde ve sahne müştemilatlarının elden geçirilmesi; sahne ses ve 
gösteri düzenek ve cihazlarının temin edilmesi; kalorifer dairesinde kazanın ve bacanın yenilenmesi; 
çok sık elektrik kesildiğinden dolayı yeni bir jeneratörün alınması; binanın badana ve boyanın 
yapılması; bina çevresindeki drenaj kanallarının çökmesinden dolayı oluşan problemlerin giderilmesi; 
bahçe isnat duvarlarının yenilenmesi, aydınlatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması; kütüphane ve 
internet hizmetleri için 3 (üç) adet bilgisayarın alınması; Kültür Merkezi kadrosunda boş bulunan 1 
(bir) adet Kaloriferci ve 1 (bir) adet Hizmetli ile Kütüphane kadrosunda boş bulunan Kütüphane 
Müdürlüğüne atama yapılması; Kültür Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi hizmetlerinde kullanılmak 
üzere eskiyen masa, sandalya, koltuk, evrak dolabı ve kitap farlarının yenilenmesi gerektiği 
anlaşıldığından; 

Belirtilen hususların yerine getirilmesi için yukarıda değinilen, Bakanlığınıza bağlı Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda herhangi bir işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1: Söz konusu işi için 01/11/2005 tarihli ve 1218 sayılı Makam Onaylı Yönetim 
Kurulu Kararı ile 219.000,00 (ikiyüzondokuzbin) YTL ödenek uygun görülmüş olup, ödenek 
yetersizliği nedeniyle nakit aktarımı bu güne kadar gerçekleştirilememiştir. Döner sermaye gelirleri 
müze ve ören yeri giriş ücretlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, 2008 yılında rjütçe imkanları 
çerçevesinden ödenek aktarılmasına çalışılacaktır. 
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29.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, Osmaniye 'de yapılması planlanan çimento fab
rikasının yer seçimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2789) 

Prof. Dr . Gaye E R B A T U R 
Adarm Milletvekili 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorulan. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Rrtuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını ar/, ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Osmaniye sınırlan içende yer alan IJicrapolis Kastabala Antik Kcnti'nin yaygın alanı 
içinde çimento fabrikası yapılmak istenmesine Mimarlar Odası Adana Şubesi tepki gösterdi. 
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Bekir Kamışlı, antik kenti yok edeeek çimento 
fabrikasının yapımı için sessizce yürütülen çalışmaların Arkeolog Prof. Dr. Halet Çaınbcl 
tarafından ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar birçok kurumdan uygunluk belgesi 
alan % 65'i yabancı sermayeye ajt olan Ünivcrsal Çimento, Kastabala Antik Kenti'nin 500 
metre yanına fabrika yapmayı planlamaktadır. Bu fabrika önce antik kenti yok edeeek 
ardından da ortaya çıkaracağı çevre kirliliğiyle yörede bulunan Kırmıllı Kuş Cenneti'nin 
içinde bulunduğu Ceyhan Deltasını olumsuz etkileyecek" dedi. Kalesi, surları, 5 bin ki.şilik 
liyntro.su, stadyumu,tapınaklan,hamamları ile 2 bin 500 yıldır ayakta duran antik kent yörenin 
en önemli turizm merkezidir. Jiu çerçevede; 

1. Bahsi geçen bölgeye çimento fabrikası yapılması ne zaman, hangi kurum ve 
makamlarca kararlaştırılmıştır? 

2. Fabrikanın yapımı için karar alan makamlar bu kararın alimrnı sürecinde bölgede 
varolan antik kenti göz önüne almışlar mıdır? Bu karamı alındığı komitede, 
çimento fabrikasının antik kente ve Ceyhan Deltasına olabilecek olumsuz 
etkilerini araştıran uzman kişiler bulunmakta mıydı? Bulunmaktaysa bu kişilerin 
araştırmalarının sonuçlan ne yönde olmuştur? 

3. Çimento fabrikasının antik kente ve Ceyhan deltasına muhtemel etkileri göz 
önüne alınırsa bu fabrikanın yapımı durdurulacak mıdır? 

4. Kent turizminin gelişimi adına ne gibi projeler planlanmaktadır? 
5. Bahsi geçen antik kentle ilgili, antik kentin sil alanı ilan edilmesi için 

girişimleriniz var mıdır? 
6. Bu bölgenin CP.D raporu hazırlanmış mıdır? Hazırlanmışsa kimler tarafından 

hazırlanmıştır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 6 . 0 . S G B . 0 . 1 0 . 0 1 . 0 0 . 6 1 0 ~ 1 - S " S ~ O 3 2^^\l2m 

Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/04/2008 tarihli ve 
A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-5029 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Gaye ERBATUR'un 7/2789 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

ErtuğrulGUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap (2 sayfa) 
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ADANA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 7/2789 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Osmaniye sınırları içinde yer alan Hierapolis Kastabala Antik Kenti'nin yaygın alanı 
içinde çimento fabrikası yapılmak istenmesine Mimarlar Odası Adana Şubesi tepki gösterdi. 
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Bekir Kamışlı, antik kenti yok edecek çimento 
fabrikasının yapımı için sessizce yürütülen çalışmaların Arkeolog Prof. Dr. Halet Çarnbel 
tarafından ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar bir çok kurumdan uygunluk belgesi 
alan % 65i yabancı sermayeye ait olan Üniversal Çimento, Kastabala Antik Kenti'nin 500 
metre yanına fabrika yapmayı planlamaktadır. Bu farika önce antik kenti yok edecek ardından 
da ortaya çıkaracağı çevre kirliliğiyle yörede bulunan Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin içinde 
bulunduğu Ceyhan Deltasını olumsuz etkileyecek" dedi. Kalesi, surları, 5 bin kişilik tiyatrosu, 
stadyumu, tapınakları, hamamları ile 2 bin 500 yıldır ayakta duran antik kent yörenin en önemli 
turizm merkezidir. Bu çerçevede; 

SORU l:Bahsi geçen bölgeye çimento fabrikası yapılması ne zaman, hangi kurum ve 
makamlarca kararlaştırılmıştır? 

SORU 2: Fabrikanın yapımı için karar alan makamlar bu kararın alınımı sürecinde 
bölgede var olan antik kenti göz önüne almışlar mıdır? Bu kararm alındığı komitede, çimento 
fabrikasının antik kente ve Ceyhan Deltasına olabilecek olumsuz etkilerini araştıran uzman 
kişiler bulunmakta mıydı? Bulunmaktaysa bu kişilerin araştırmalarının sonuçları ne yönde 
olmuştur? 

CEVAP 1-2: Osmaniye ili, Merkez İlçesi Kesmeburun Köyünde bulunan Kastabala 
Adana Antik Kentinin yakınına çimento fabrikasının kurulacağı ve işlemlere ilişkin ÇED 
Raporlarının bitim noktasına geldiği, tüm planlamaların bölgede çimento fabrikasının inşasına 
uygun olarak tadil edildiği ve gerçekleştirildiği Prof.Dr.Halet ÇAMBEL, Arkeologlar Derneği 
İstanbul Şubesi, Karatepe-Aslantaş Koruma Derneği Başkanı, Çukurova Doğa Derneği 
Başkanı, Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesinin Mart 
2008 başlarında münferit tarihli başvurularıyla Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Tüm bu başvurularda özetle "Kastabala Kutsal Antik 
Kentinin hemen bitişiğinde kurulmak istenen Çimento Fabrikasının Antik Kente dönüşü 
olmayan zararlar vereceği ifade edilerek, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 
fabrikanın kuruluşunun engellemesi talep edilmektedir". Yani, fabrikanın anılan bölgede 
kurulma süreci yapılan başvurulardan öğrenilmiştir. 

Bakanlığımca yapılan inceleme sonucunda 11-1 pafta, 514 parsel numaralı, 522.501,50 
m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazın bedelsiz irtifak hakkı veya bedelsiz 
kullanılma talebinin Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27/08/2007 tarihli 
ve 1293 sayılı yazısı ile Bakanlığıma iletilmiştir. Aynı yazı ekindeki Adana Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 31/07/2007 tarihli rapor doğrultusunda anılan taşınmazın 2863 sayılı 
Kanun kapsamında kalmadığından söz konusu talebe ilişkin Bakanlığımca yapılacak işlem 
bulunmadığı 31/08/2007 tarihli ve 150683 sayılı yazımızla Osmaniye Valiliği Defterdarlık ile 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmiştir. 
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Ancak söz konusu ÇED raporu sürecine ilişkin Bakanlığımız görüşlerinin istcnilmediği, 
anılan Çimento Fabrikasına ilişkin temin edilen dokümanlardan Bakanlığım Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün görüşlerinin alındığı anlaşılmıştır. 

SORU 3:Çimento fabrikasının antik kente ve Ceyhan deltasına muhtemel etkileri göz 
önüne alınırsa bu fabrikanın yapımı durdurulacak mıdır? 

CEVAP 3: Bu kapsamda, anılan taşınmazda bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya bedelsiz 
kullanma talebinin ve bu alana Çimento Fabrikası kurulması konularındaki taleplerin 2863 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Adana Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi, 04/04/2008 tarihli ve 60600 sayılı yazımızla istenilmiştir, ilgili Koruma 
Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin olarak yapacağı değerlendirmeler beklenilmektedir. 

SORU 4: Kent turizminin gelişimi adına ne gibi projeler planlanmaktadır? 

CEVAP 4: Konuya ilişkin olarak Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü 04/04/2008 tarihli ve 60600 sayılı yazımızla görevlendirilmiş olup, ilgili 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapacağı değerlendirilmeler beklenilmektedir 

SORU 5:Bahsi geçen antik kentle ilgili, antik kentin sit alanı ilan edilmesi için 
girişimleriniz var mıdır? 

CEVAP 5 : Kastabala Antik kentinin alanda ne kadara yayıldığının tespiti Adana Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun adı geçen bölgede 29/04/2008 günü yapacağı 
inceleme ve araştırma çalışmalarından sonra belli olacaktır. Zaten Antik kentin Centrumunu 
oluşturan tüm anıtlarını içeren merkezi, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma 
altında bulunmaktadır. 

SORU 6: Bu bölgenin ÇED raporu hazırlanmış mıdır? Hazırlanmışsa kimler tarafından 
hazırlanmıştır ? 

CEVAP 6: Söz konusu alana ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki 
Değerlendirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza iletilen nihai bir ÇED Raporu 
bulunmakta olup, anılan raporda Bakanlığımın görüşlerinin alınmadığı, söz konusu Antik 
Kentin çevresiyle optik bağlarının incelenmesi gerektiği Adana Koruma Bölge Kurulu'nun 
25/03/2008 tarihli ve 3700 sayılı kararından anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, söz konusu alana ilişkin talepler Adana Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirilme aşamasında olup, ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin 
değerlendirmeleri beklenilmektedir. 
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30.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, TMSF'nin tasfiye ettiği şirketlerin borçlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/2806) 

TÜRKİYF. BÜYÜK MİI.LBT MlvCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Nazım 
Hkrcn tararından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 26/03/2008 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tasfiye edilen şirketlerin yönetim ve denetimine 
el koyup borçlarını 6183 sayılı Anime Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
çerçevesinde '"öncelikli alacaklı" olarak tahsil etmektedir. Ancak tasfiye edilen şirketlerin 
alacakları olduğu gibi borçlun da vardır. Bu borçlar sadece Devlete olan borçlar değil, 
kendi işçilerine, tedarikçi ve taşeronlara gerçek ve tüzel kişilere de borçlan vardır. 

1- Bu durumda olan alacaklıların, alacaklarını Kamu alacakları ile orantılı olarak 
alabilmesi için herhangi bir uygulamanız var mıdır? 
2- Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığınızca yeni bir düzenleme çalışması yapılması 
planlanmakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Say. : B.02.0.003/0,(__ (Sİ'L- 2.% /uV/2008 

Konu : 7/2806 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : TBMM Başkanlığının 07/04/2008 tarihli, A.0I.0.GNS.0.10.00.02-7/2806-5039/10777 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK, tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2806 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak. 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığının 17/04/2008 tarihli, B.02.2.TMS.0.42-
620-226 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: TMSF yazısı. 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Say. : B.02.2.TMS.0.42-620-2-26 /?:/0<//2£ûtf 

Konu : Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'in 
Soru Önergesi, 

T.C, 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
Sn.Nazım EKREN 

İlgi : 08/04/2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1362 - 2806 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Sermayesinin % 50'sinden fazlasını temsil eden hisselere Fonun, Fon Bankasının veya Fon 
iştiraklerinin sahip olduğu şirketlerin ve Fonun yönetimini devraldığı şirketlerin tasfiyesinin 
hızlandırılmasına imkan veren hukuki düzenleme 5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin 14 Mart 2006 tarihinde yayımlanan 5472 sayılı Kanun ile Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonunun elinde bulunan ancak kamu alacağının tahsili bakımından değer taşımamakla 
birlikte, tüzel kişilikleri devam eden şirketlerin özel bir tasfiye usulüne tabi tutulması amacıyla 
yürürlüğe konulan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında, 

"Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) 
numaralı fıkrası ile bu madde kapsamında olan şirketler ile sermayesinin % 50'sinden fazlasını temsil 
eden hisselere Fonun, Fon Bankasının veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketler, yönetim 
kurulları tarafından alacaklılarına ve borçlularına Fonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılacak 
ilânı müteakiben düzenlenen bilançoları esas alınarak Fon Kurulu kararı ile İcra ve İflas Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye olunur. Tasfiyeye ilişkin Fon Kurulu 
kararı şirketin infisah ettirilmesi anlamında olup, bu şirketler Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili 
sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur. Tasfiye kararı aleyhine ilgililer 
tarafından açılacak davalar Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Fon 
Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve ihyası istenemez. Yapılan ilân 
neticesinde kayıt altına alınan alacaklar Fon tarafından bu Kanun, 6183 sayılı Kanun ve İcra ve İilas 
Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen 
şirketin alacaklılarına dağıtılır. Bu madde hükümlerine uygun olarak tasfiye olunan şirketlerin 
hâkim ortaklan ve yöneticileri ile üçüncü şahıslar aleyhine açılan şahsi sorumluluk, iflas ve alacak 
davaları kanunî halef; ceza davaları kanunî müdahil sıfatıyla Fon tarafından devam ettirilir. Bu 
davalar sonucunda herhangi bir tahsilat yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
tahsil edilen meblağ düzenlenmiş sıra cetveline uygun olarak dağıtılır. Dağıtım sonrasında alacağını 
tamamen alamamış olan alacaklılara talepleri halinde şirketin tasfiye edildiğine ve dağıtılacak tasfiye 
bakiyesi bulunmadığına dair bir belge verilir. Bu belge İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesi 
hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alacaklılara sıra cetveline uygun olarak yapılacak dağıtım sonrası 
tasfiye bakiyesi kalması halinde bu bakiye şirket hissedarlarına hisseleri oranında ödenir. Tasfiyenin 
usûl ve esasları Fon Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü ile verilen yetki 
kapsamında Kurumumuz tarafından hazırlanarak 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazcte'de 
yayımlanan "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair 
Yönetmelik" ile tasfiyenin usul ve esasları belirlenmiştir. 
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Kamu alacaklarının tahsiline yönelik gerçekleştirdiği işlemler kapsamında Fon, bu şirketlerin 
varlıklarını satarak satış gelirlerini hazineye aktardığından, varlıklarının satılmasının sonrasında 
şirketlerin, tüzel kişiliklerinin devam etmesi ancak kamu alacaklarının tahsili anlamında herhangi bir 
değer taşımaması ve "tabela şirketleri" haline gelmeleri karşısında bu şirketlerin tasfiyesinin 
gerçekleştirilmesi, kamu kaynaklarının verimli ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek bir şekilde 
kullanılmasının önemli ve son adımını teşkil etmekledir. 

Yapılan mevzuat değişiklikleri ile, bu şirketler için, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü infisah 
usulünün mevcudiyetine rağmen, iflas ve tasfiye prosedürlerinin ayrıntılı ve uzun merhalelere tabi 
kılınması ve Fonun kullandığı kamu kaynaklarının Fonun kuruluş amacına aykırı olarak kullanımını 
gerektirmesi, tasfiye sürecinin başlatılmasına engel ve kamu menfaatlerine aykırı olduğundan 
Bankacılık Kanununda yapılan değişiklik ile halihazırda bu şirketlerin pasifinin aktifinden fazla 
olduğu durumlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında tabi olacakları tasfiye 
prosedürünün Fonun gözetim ve denetimi altında kısa sürede tamamlanması öngörülmüştür. 

Bahse konu Yönetmelik kapsamında şirketin tasfiyesi için öncelikle mali durum raporu 
hazırlanarak Fon Kuruluna sunulmakta, Fon Kurulu tarafından ilgili şirketin tasfiyesinde yarar 
olduğu yönünde karar verilmesi halinde ise, hazırlanacak önerge kapsamında şirket alacaklıları, 
borçluları ve sair hak sahipleri ile hak sahipliği iddiasına dayanak belgeler ve iletişim adreslerinin 
temini için ilan prosedürüne geçilmektedir. İlan sürecinden sonra şirket veya iştirakin yönetim 
kurulu veya müdürler kurulu tarafından doğruluğu teyid edilen kesinleşen alacak ve borçlar 
kapsamında hazırlanacak bilanço, Fon Kuruluna sunulmaktadır. 

Tasfiye kararı üzerine oluşturulacak tasfiye komisyonu, paraya çevirme ve sıra cetveli 
hazırlanması sürecini yürütmektedir. 

Sıra cetveli, tüm alacaklıları kapsayacak biçimde ve ilan sonrası kayıt altına alınan alacaklar 
dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Tasfiye kararı verilen şirket veya iştirakin alacaklılarına dağıtım 
ise, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 206 ncı 
maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Kurumumuz tarafından tasfiye edilen şirket ve iştirakler, borca batık durumda bulunan tabela 
şirketleri olması hasebiyle tasfiye yolu tercih edilmekte ve şirketler süreç sonunda ticaret sicilinden 
terkin edilmektedir. 

Tasfiye süreci sonunda genellikle alacaklılara paylaştırılacak tasfiye bakiyesi kalmamakta ve 
alacaklılara talepleri halinde aciz vesikası verilmektedir. Bu anlamda kamu yararı sebebiyle tasfiye 
edilen şirket veya iştirakin gerçek ve tüzel kişi alacaklıları arasında alacak sırasının değiştirilmesi 
veya kamu alacağıyla orantılı dağıtım yapılması yönünde düzenleme yapılmasının, şirketin gerçek 
ve tüzel kişi alacaklılarının haklarına yönelik etkisi bulunmayacaktır. 

Bu kapsamda şirket ve iştiraklerin tasfiyesi ile ilgili olarak yeni bir düzenleme çalışması 
gündemde bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AhmetERTURK 
BAŞKAN 
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31.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

\L 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Yozgat ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Yozgat ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610|'}S"V :H 18/0^/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/51 15 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/2846 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

C**vTO 
Ertuğrul GUNAY 

Bakan 

EK: 
1 - Cevap 
2- Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL DEMİREL'IN 7/2846 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Yozgat ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Yozgat ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2006-2007 yılları programları çerçevesinde Yozgat ilinde 
gerçekleştirilen yatırım projeleri, ayrılan ödenek miktarları ile 2006-2007 yılları için kullandırılan 
ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepler nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız 2008 yılı bütçe imkanları 
çerçevesinde devam edecektir. 

2008 yılı programı çerçevesinde Yozgat ilinde yapılması planlanan yatırım projesi ve ayrılan 
ödenek miktarını gösteren liste ekte sunulmaktadır. 
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PROJE SAHtBt...: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
K I R I L I Ş — : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI -..: 2006 

I976H040130 0T3 000 
20O6HO40OI0 004 029 
GENEL TOPLAM 

İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (YHP'ı 
KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI ONARIMI 

Y A T İ R İ M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ: YOZGAT) 

YER(İLveİLÇESfl 

Y07GAT-YERK0Y 

YOZGATMERKEZ 

KARAKTERİSTİK 'SIN BAŞ 
BITIS 

TARİHİ 

bışaat 
Bavok Onanm 

1992-2007 
2006-2006 

PROJE TUTARI 

DIŞ TOPLAM 

1.744.000 
50.000 

2005 SONU TAHMİNİ HARÇ 

DİŞ ' TOPLAM 

773.000 

771.000 

Sayfa : lll 

l'BİRTL) 

2006 YATIRIMI I 

DIŞ TOPLAM 

I 500.000 
50.000 

ı 1.550.000 i 

H 
03 
2 

oa 



2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU (YTL) 

(YOZGAT) 

İLİN ADI 

YERKÖY (22.03.2005-40795) 

MERKEZ (24.04.2006-62435) 

MERKEZ (0 i .05.2006-67871) 

MERKEZ (04.05.2006-70150) 

MERKEZ (22.05.2006-79965) 

MERKEZ (16.06.2006-97023) 

MERKEZ (20.07.2006-119439) 

MERKEZ (14.07.2006-116268) 

MERKEZ (23.08.2006-138514) 

PROJE NO 

1976H040130 

2005F000040 

2006H040020 

2006H040010 

2005F000040 

2005F000040 

2005F000040 

2005FOO0O40 

2006H040020 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

IL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ INS. (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.OO.04.7.3.00.1.O7.1) 

PERSONEL DAİRESÎ BAŞKANLIĞI 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜYÜK ONARIM (921.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7) 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 
lUKIZMBUUİbALAN Vb MERKEZLERİ İLb lURiZMKUANSlVELl ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 
1URİZM BUUih ALAN Vb MERKEZLERİ İLb 1URİZM PÜİANSIVbU AKZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 
1UKİZM BULGE ALAN vt. MbKKbZLbRl ILb 1 URİZM HJIANS1 ULU ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

TOPLAM 

Ö D E N E K 
MİKTARI 

200.000 

HİZMETİN KONUSU 

İNŞAAT 

5.000 PROJE UYG+ALTYAPI 

10.000 

50.000 

MAKİNE TEÇHİZAT 

BÜYÜK ONARIM 

25.000 PROJE UYG+ALTYAPI 

30.000 PROJE UYG+ALTYAPI 

100.000 PROJE UYG+ALTYAPI 

60.000 

10.000 

490.000 

PROJE UYG+ALTYAPI 

MAKİNE TEÇHİZAT 



01.01.2006- 31.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

YOZGAT İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

KULTUR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KULTUR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

MÜZE VE ÖRENYERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

YOZGAT İLİNDE YOL YAPIMI 

YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA GÜVEN KAPLICA 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

MÜZE VE ÖRENYERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

BOĞAZLAYAN YERLEŞİM MERKEZİNDE ALTYAPI 

AHMETFAKILI YERLEŞİM EMRKEZİNDE YOL 
DÜZENLEMESİ 

ÇADIRARDİÇ YERLEŞİM MERKEZİNDE PARK YAPIMI 

YOZGAT İLİ, YERLEŞİM MERKEZİNDE PARK YAPIMI 

SORGUN SARIKAYA TERMAL TURİZM MERKEZİNDE 
JEOTERMAL SU SONDAJI 

ÇAYIRALAN İLÇESİNE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI 
YAPILMASI 

ÇAKMAK YERLEŞİM MERKEZİNDE PARK YAPIMI 

Y.K.K TARİHİ 

06.02.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

06.02.2006 

09.03.2006 

09.03.206 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

Y.K.K SAYISI 

30 

72 

72 

30 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

14.03.2006 

24.04.2006 

12.05.2006 

15.05.2006 

24.05.2006 

24.05.2006 

24.05.2006 

24.05.2006 

24.05.2006 

14.06.2006 

10.07.2006 

GENEL TOPLAM 

7.600,00 

100.000,00 

15.000,00 

7.600,00 

5.000,00 

7.500.00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

50.000,00 

5.000,00 



YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLİĞİNCA ÇEVRE 
MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLEMESİ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M U Z E V E ORENYERINDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M Ü Z E ^ ORENYERINDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZE VE ORENYERINDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

09.03.2006 

06.02.2006 

06.02.2006 

06.02.2006 

72 

30 

30 

30 

02.08.2006 

13.10.2006 

13.11.2006 

26.12.2006 

GENEL TOPLAM 

30.000,00 

7.600,00 

7.600,00 

7.600,00 

295.500,00 

03 



PROJE SAHİBİ...: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

K I R U L I Ş : KÜLTÜR \"E TURİZM BAKANLIĞI 

BÜTÇE YILI : 2007 

PROJE NO PROJE ADI 

1976HO4013O 067 000 İLÇE KCLTCR MERKEZİ YAPIMI (YHP) 

2007IKM0010 006 03-1 KÜLTÜR MERKEZİ BtNASI ONARIMI 

GENEL TOPLAM 

I 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L I S T E S I 

( t L t : Y O Z G A T ) 
Savfı : l / l 

(BİR TL I 

YER (Ö. ve İLÇESİ ı KARAKTERİSTİK F Î M f , A S 
v BİTİŞ 

! TARİHİ 

PROJE TUTARI 

DİŞ | TOPLAM 

YOZCAT.YERKÖY 

YOZGAT-MERKEZ 
Inşaaı 1992-2008 

Büyük Onarıra 2007-2007 

1.568.596 

50 000 

1.618.596 

M HARÇ 

PLAM 

973 000 

973.000 

2007 

DİŞ 

YATIRIMI 

TOPLAM 

500.000 

50.000 

550.000 

H 

w 
2 
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2007 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU 

(YOZGAT) 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜD. 

KTÜP. İÇİN BAS.MAL.FEM.FİŞ CİLT YAP.(2I.OI.32.62.08.3.0.00.1.06.2) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜYÜK ONARIM(21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜD. 
MAKİNE TEÇHİZAT(21.01.32.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI(21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

TURZ.BÖLGE ALAN MERK. TURZ.POT. ARZ YÖR. ALY.UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAP1MI(21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KTP. İÇİN KİT, SÜR YAY,YAZMA VE NADİR.ES.AL.(21.01.32.62.08.3.0.00.1.06.1) 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNE TEÇHİZAT(21.01.31.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TURZ. BOL. ALAN. MERK. TURZ.POT.ARZ. YÖR.AL.UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

TURİZM SEK. ANA PLAN VK FİZ.PLAN.ALTYAPI ÇED VE ETÜD 
PROJE(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

TOPLAM 

ÖDENEK 
MİKTARI 

6.000 

50.000 

3.000 

200.000 

30.000 

50.000 

8.000 

2.630 

65.000 

40.000 

454.630 

- 6 6 3 -



01.01.2007- 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

YOZGAT İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KULTUR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
KULTUR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

YERKEÖY YERLEŞİM MERKEZİ GÜVEN KAPLICA 

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

YOZGAT İLİNDE BELEDİYELERE YARDIM 

YERKÖY YERLEŞM MERKEZİNDE KİLİTLİ PARKE 
BORDUR DÖŞEMESİ 

ÇEKEREK YERLEŞİM MERKEZİNDE PEYZAJ, WC YOL 
DÜZENLEMESİ (KIZLAR KAYASI BOTANİK BAHÇESİ) 

HALIKÖY BELEDİYESİ PARK YAPIMI 

YERKÖY YERLEŞİM MERKEZİNDE KİLİTLİ PARKE 
BORDUR DÖŞEMESİ 

SARIKAYA BELEDİYESİ DERE İSLAHI YAPIMI 

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE TEMİZLİK VE GÜVENLİK 

Y.K.K TARİHİ 

07.12.2006 

07.12.2006 

16.05.2007 

07.12.2006 

07.12.2006 

27.06.2007 

02.07.2007 

24.07.2007 

28.08.2007 

27.06.2007 

02.02.2007 

07.12.2006 

Y.K.K SAYISI 

506 

506 

239 

506 

506 

324 

330 

376 

430 

324 

45 

506 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

26.01.2007 

14.03.2007 

22.05.2007 

23.05.2007 

15.06.2007 

29.06.2007 

05.07.2007 

26.07.2007 

31.08.2007 

05.09.2007 

05.09.2007 

02.10.2007 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

13.800,00 

13.800,00 

20.000,00 

13.800,00 

27.600,00 

247.500,00 

20.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

7.500,00 

10.000,00 

13.800,00 

457.800,00 



I 

I 

PROJE SAHİBİ...: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
KURULUŞ : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI : 2008 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ: YOZGAT) 
Sıyfı : 1/1 

IBIKTl ) 

1976H040130 056 000 
I995HO4O070 030 000 

2005FOO0040 028 000 

GENEL TOPLAM 

YER (İL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İLÇE KUL TUR MERKEZİ YAPIMI (YHP) 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI 
BAHARİYE (CAVLAK ı TERMAL TURİZM MERKEZİ 

YOZGAT-YERKÖY ^şaat 
YOZGAT-MERKEZ EtÛd-PlOJC 

YOZGAT-BOĞAZLIYAN Prj Uyg-Altyapı 

İŞİN BAS. 
BİTIS 

TARİHİ 

PROJE TUTARİ 

i 
Di S ; TOPLAM 

2007 SONU TAHMİNİ HARÇ 

DİŞ TOPLAM 

2008 YATIRIMI 

DIŞ TOPLAM 

1992-2008 
2008-2010 
2008-2008 

3 223.000; 
500.000: 
100.000! 

3.823.000 i 

2.000.000 , 
50.000; 

100.000 i 

2.150.000 
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32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2847) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrui GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Kırşehir ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. İlimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi 
için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

1. Kırşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 [ l 5 ( r > g 1fc/o<;/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/5115 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2847 Esas No'Iu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
1 - Cevap 
2- Liste 

- 6 6 6 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2847 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kırşehir ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakamından ülkemizin sayılı 
kentleri arasında yer almaktadır. İlimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

SORU 1: Kırşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2006-2007 yılları programlan çerçevesinde Kırşehir ilinde 
gerçekleştirilen yatırıra projeleri, ayrılan ödenek miktarları ile 2006-2007 yılları için kullandırılan 
ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepler nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız 2008 yılı bütçe imkanları 
çerçevesinde devam edecektir. 

2008 yılı programı çerçevesinde Kırşehir ilinde yapılması planlanan yatırım projesi ve ayrılan 
ödenek miktarını gösteren liste ekte sunulmaktadır. 

- 6 6 7 -



PROJE SAHİBİ...: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
KURULl'Ş : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BCTÇE YILI : 2006 

ILÇE KÛLTOR MERKEZT YAPıMı 

ILÇE KÜLTÜR MERKEZI YAPIMI 

ILÇE KÜLTÜR MERKEZI YAPIMI 

KÜLTÜR MERKEZT BINASı ONARLM] 

MÜZEYE GÜVENLIK SISTEMI KURULMASI 

MAKINE TEÇHIZAT ALıMLARı 

MAKINE TEÇHIZAT .ALıMLARı 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ : KIRŞEHİR ) 
Stj-f» : 1/1 

ıBtR TL ) 

YER [TL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK | S t N B A $ 
BİTİŞ 

TARİHİ 

PROJE TUTARI 2005 SONU TAHMİNİ HARÇ 2006 YATIRIMI 

TOPLAM 

1976H040130 
1976H040I30 
1976H040130 
2006H0400IO 
20O6HO4OO20 
2006H040020 
2OO6HO40020 

055 
056 
057 
004 
002 
005 
005 

GENEL TOPLAM 

000 
000 
000 
015 
015 
016 
017 

KBIŞEHIR-AKÇAKENT 

K1R5EH1R-KAMAN 

KIRSEHIK-MVCLK 

KİRSEH1S.-MERKEZ 

KIRJEHIR-MERKEZ 

KIRSEHTR-KfERKEZ 

KIR$EfflR-Ml'Cm 

İnşaat 
inşaat 
inşaat 

Büvük Onanm 
Makuıa-Techizat 
Makjna-Tcchtzat 
Makına-Tecluzaî 

1993-2007 
1991-2007 
1991-2006 
2006-2006 
2006-2006 
2006-2006 
2006-2006 

2.081.000! 
4.838.000', 
3.405 750 i 

100.000 
60.000 
5.000 

20.000 

10.509.750 

1.108.000 

1.549.750 

1.000 

500.000 

50.000 

100.000 

60.000 j 

5.000 ! 

20.000 ' 

736.000 



2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU (YTL) 

(KIRŞEHİR) 

İLİN ADI 

MUCUR (04.04.2006-48432) 

MERKEZ (12.04.2006-54522) 

MERKEZ (24.04.2006-62612) 

MERKEZ (22.05.2005-79784) 

MERKEZ (23.05.2006-81377) 

MERKEZ (16.06.2006-97115) 

MERKEZ (30.06.2006-106985) 

MERKEZ (14.07.2006-116212) 

MERKEZ(01.09.2006-143693) 

MERKEZ(22.09.2006-155190) 

PROJE NO 

2006H040020 

2006H040020 

2005F000040 

2005F000040 

2006H040010 

2005F000040 

2006H040010 

2005F000040 

2006H040020 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.1) 
PERSONEL DAtRESt BAŞKANLIĞI 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.00.62.08.2.0.00.1.06.1) 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

BÜYÜK ONARIM (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7) 
TÜREM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSIYEU ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

BÜYÜK ONARİM (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7) 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSIYEU ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.O0.04.7.3.00.I.O7.1) 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKÎNA TEÇHİZAT(21.01.31.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2006H040010 BÜYÜK ONARIM (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7) 

TOPLAM 

ÖDENEK 
MİKTARI 

20.000 

12.000 

HİZMETİN KONUSU 

MAKİNE TEÇIZAT 

MAKİNE TEÇİZAT 

60.000 PROJE UYG+ ALTYAPI 

50.000 PROJE UYG+ALTYAPI 

50.000 

50.000 

50.000 

10.000 

60.000 

50.000 

412.000 

BÜYÜK ONARIM 

MAL.İDARE-ALT.UYG 

BÜYÜK ONARIM 

MAL.İDARE-ALT.UYG 

MAKİNE TEÇİZAT 

BÜYÜK ONARIM 



01.01.2006- 31.12,2006 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPIUN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

KIRŞEHİR İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

DULKADİROĞLU BELEDİYE BASK. ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ 

TOPLUMEN BELEDİYE BASK. PARK DÜZENLEMESİ 

HAMİT BELEDİYE BASK. YOL DÜZENLEMESİ 

ULUPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOL 
DÜZENLEMESİ 

MUCUR YERLEŞİM MERKEZİNDE YOL 
ASFATLAMASA 

KIRŞEHİR YERLEŞİM MERKEZİNDE YOL 
DÜZENLEMESİ 

MUCUR İLÇESİ GEYCEK KÖYÜ GEYİKLİBABA 
TÜRBESİ YOLU YAPIMI 

Y.K.K TARİHİ 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

26.06.2006 

09.03.2006 

16.06.2006 

Y.K.K SAYİSİ 

72 

72 

72 

72 

272 

72 

249 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

03.04.2006 

10.03.2006 

11.04.2006 

21.04.2006 

26.07.2006 

05.07.2006 

17.08.2006 

GENEL TOPUM 

GENEL TOPLAM 

30.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

20.000,00 

265.000,00 



PROJE SAHİBİ...: T.C. KULTl R VE TURİZM BAKANLIĞI 
KURULUŞ. : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI : 2007 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ: KIRŞEHİR) 

YER (İL ve İLÇESİ) JKARAKTEMSTtK^BAŞ 

TARİK 

PROJE TUTARİ 

DIŞ ': TOPLAM 

2006 SONU TAHMİNİ HARÇ : 

DIŞ TOPLAM 

t YATİRİMİ 

İ TOPLAM 

1976H040I30 052 000 
I9/6H040130 053 000 
2007H040010 006 015 
20CH040140 003 000 

GENEL TOPLAM 

İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPLMI 
İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPLMI 
KÜLTÜR MERKEZÎ BİNASI ONARIMI 
İLÇE KCLTÛR MERKEZİ 

KIR5EH1R-AKC\KENT i inşaaı 1993-2008 
KIRŞEHIR-KAKUN j i n ^ , 1991-2008 
KIRSEHİR-MERKEZ Büyük Onaran 2007-2007 
KlRŞEHffi-MUCVR Kain Hasap Al 2007-200? 

1.210.000 

4 838 000 
50.000 
50.000 

6.148.000 

I 109 000 
1.550.750 

l 000 ' 
592 000 
50.000 
50.000 

693.000 

1 
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(YTL 
2007 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU 

(KIRŞEHİR) 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜYÜK 0NAR1M(21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.7 
ÇEDETÜDPROJE(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKNLIĞI 
MAKİNE TEÇMZAT(21.01.00.62.08.2.0.00.1.06.1) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜD. 

MAKİNE TEÇHÎZAT(21.01.32.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.06.5) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TURZ.BÖLGE ALAN MERK. TÜRZ.POT. ARZ YOR. ALY.UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

ÇEDETÜDPROJE(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KTP. IÇÎN KİT, SÜR YAY,YAZMA VE NADİR.ES.AL.(21.01.32.62.08.3.0.00.1.06.1) 

Y ATKIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZÎ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.06.5) 

TURZ. BÖL. ALAN. MERK. TÜRZ.POT.ARZ. YÖR.AL.UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.1) 

İL VE İLCE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.06.5) 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.06.5) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.31.62.08.2.0.00.1.06.1) 

TOPLAM 

ÖDENEK 
MİKTARI 

500.000 
30.000 

5.000 

5.000 

250.000 

50.000 

18.000 

7.000 

342.000 

5.000 

20.000 

447.000 

399.000 

400.000 

14.830 

2.492.830 
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01.01.2007- 3t.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

KIRŞEHİR İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE 
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ 

TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ 

TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ 

KAMAN KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI 

KIRŞEHİR İLİNDE BELEDİYELERE YARDIM 

MUCUR YERLEŞİM MERKEZNDE YER ALTI ŞEHRİ 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

KAMAN KÜLTÜR MERKEZİ İKMAL İNŞAATI 

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YOL 
DÜZENLEMESİ 

KÖSELİ BELEDİYESİ YOL YAPIMI 

ÇAGIRKAN BELEDİYESİ YOL DÜZENLEMESİ 

Y.K.K TARİHİ 

28.03.2007 

28.03.2007 

28.03.2007 

21.06.2007 

21.06.2007 

09.07.2007 

26.07.2007 

14.08.2007 

28.08.2007 

27.03.2007 

Y.K.K SAYİSİ 

126 

126 

126 

302 

301 

350 

392 

412 

430 

122 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

04.04.2007 

17.05.2007 

15.06.2007 

26.06.2007 

27.06.2007 

17.07.2007 

07.08.2007 

16.08.2007 

31.08.2007 

05.09.2007 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

12.000,00 

12.000,00 

24.000,00 

550.000,00 

60.000,00 

30.000,00 

250.000,00 

100.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

1.078.000,00 



1 
PROJE SAHİBİ.-: T.C KÜLTÜR VE TTRİZM BAKANLIĞI 

KLRILI Ş, : KÜLTÜR VE TtRİZM BAKANLIĞI 

BfTÇEYILl : 2008 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İ L İ : K I R Ş E H İ R ) 
Sayfa : 1/1 

(BİR TL ) 

1976H040130 045 000 

1996H040200 026 000 

2005F000040 025 000 

2008H040I20 00$ 000 

GENEL T O P L A M 

VER (İL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

ILÇE KÜLTÜR MERKEZI YAPıMı 

HACıBEY VE AĞALAR KONAĞı ONARıMı VE TEŞHIR TASZ 

TERME KARAKURT TERMAL TURIZM MERKEZI 

ILÇE KÜLTÜR MERKEZI YAPINO 

KIR5EHİR-AKÇAKE\T Jnjjj,, 

IURJEHIR-MERKEZ Onanm Çev Düz 

KJKSEHIR-MERKE2 PrjUyg-Altyapı 

KIRSEHIR-KAMAN Ktsm H u a p Al. 

İ5INBAŞ 
BİTİŞ 

TARİHİ 

PROJE TUTARİ 

1993-2009 
2008-2010 
2008-2008 
2008-2008 

2007 SONU TAHMİNİ HARÇ 

DIŞ TOPLAM 

3.598.000 

1.000.000 

100 000 
50.000 

4.748.000 
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33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki Hazine taşınmazlarının satışı ve kiralan
masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2848) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.01.04.2008 

HulusUGüvVl 

Adana Milletvekili 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 13'üncü maddesi l'inci fıkrası (b) bendinde "Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm 

ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma 

İzni verilmesi işlemlerini yapmak," Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 

sayılmaktadır. 

1. Adana ilimizde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan 2000-

2008 yıllan arasında satışı yapılan ve kiraya verilen taşınmaz miktarı ne kadardır? 

2. Söz konusu taşınmazların satış veya kira bedelleri ne kadardır? Bu bedellerin 

tamamı tahsil edilmiş midir? 

3. Söz konusu taşınmazlardan özel kişilere yapılan satış veya kiralanan miktar ne 

kadardır? Bu bedellerin tamamı tahsil edilmiş midir? 

4. Adana ilimizde 2000-2008 yılları arasında trampa yapılan arazi miktarı ne 

kadardır? Bu trampalar hangi kurum ve kuruluşlarla yapılmıştır? 

- 6 7 5 -
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Ccncl Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.MEG.O.I6g1oo..,.ıö'çf ACELE VE GÜNLÜ 
Konu : Hazine Taşınmazı Satışı ve Kiralama 

22271*29.04.2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: 28.03.2008 tarihli ve 4796 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL tarafından Başkanlığınıza verilen ve tarafımdan 
yazılı olarak cevap verilmesi istenilen sorulara konu hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Başkanlığınıza verilen 7/2848 Esas No.lu yazılı soru önergesinde; 2000-2008 yıllan 
arasında Adana İli sınırları içerisinde ne kadar Hazine arazisinin satışının ve kiralamasının 
yapıldığı ve bu bedellerin tamamının tahsil edilip edilmediği, özel kişilere yapılan satış ve 
kiralamanın miktarının ne olduğuna ilişkin bilgi verilmesi istenilmektedir 

Adana İlinde 2000-2008 yılları arasında yapılan salış ve kiralama işlemleri yıllar 
itibariyle adet, yüzölçüm ve bedel olarak ekteki tablolarda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Tablo 

Kemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 6 7 6 -
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2886 Sayılı Kanunun Uyarınca Adana İlinde Yapılan Kiralamalar: 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
Toplam 

Adet (Toplam) 

31 
29 
18 
8 

21 
34 
18 
14 
12 

185 

Yüzölçüm (m2) 
(Toplam) 

8.030,00 
11.292,00 

144.715,00 
405.709,00 
576.888,19 

4.371.195,21 
195.372,27 
142.931,75 

17.713,18 
5.873.846,60 

Kira Bedeli (YTL) 
(Toplam) 

28.641,00 
60.675,00 
71.453,00 

132.105,00 
88.723,29 

571.025,00 
110.200,00 
69.550,00 
17.250,00 

1.149.622,29 

2886 Sayılı Kanun Uyarınca Adana İlinde Yapılan Satışlar 

YILLAR 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 
TOPLAM 

ADET(TOPLAM) 

224 

246 

220 

73 

66 

113 

139 

53 

42 
1176 

YUZOLÇUM (m2) 
TOPLAM 

806.444,59 

2.758.493,72 

2.884.406,31 

1.959.125,51 

599.071,20 

757.788,93 

685.083,97 

88.131,41 

101.142,68 
10.639.688,32 

SATIŞ BEDELİ (YTL) 
TOPLAM 

621.375,00 

1.870.039,50 

3.424.605,10 

6.245.292,50 

1.654.734,00 

2.419.873,00 

7.853.582,00 

4.901.745,00 

4.452.200,00 
33.443.446,10 

- 6 7 7 -
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34.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, bir kitapla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/2862) 

Prof. D r . Gaye E R B A T U R 
Adana Milletvekili 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağ ıda yer alan soru lar ı , Devle t Bakanı Sayın Sait YA/ . ICI taraf ından yazıl ı o larak 

yan ı t l anmas ın ı a r z e d e r i m . 

Prof. Dr . N . G a y e İ İ R B A T U R 

C H P A d a n a Mil le tveki l i 

Va tan g a z e t e s i ' n i n internet s i tes inde yer alan bir habere göre , D e n i z l i ' d e Katma 

D U R M U Ş isimli bir k i ş in in yazdığ ı ve Diyane t İşleri Başkanl ığ ı ta ra l ından onay lan ıp , 10 bin 

ade t bas ı lan , ücre ts iz dağı t ı lan "İ lahi ler le H a k k a Ç a ğ r ı " isimli kitapla "oğlanla k ız okur la r sa 

beraber sokakla r al ı lan çocuk la r l a d o l a r " gibi Tevhid- i Tedr isa t K a n u n u n a aykır ı l ık taş ıyan 

ifadelerin yan ında başı aç ık kadın lar hakk ında da halkı din ve d ü ş m a n l ı ğ a sü rük leyecek 

ifadeler kul lanı lmış t ı r , ö r n e ğ i n , ki tabın 179 182 sayfalan a ras ında yer alan " T a y y i b i m " 

ş i i r inde " T a y y i p Al lah y o l u n u n bekçis idir . Tayy ib i üzmek Allah'ı üzmekt i r . Sevenler in i 

ü z m e k de aynıd ı r . " , 119 . sayfada yer a lan "Erkek K a r d e ş i m " başlıklı b ö l ü m d e " K a d ı n 

h a k k t y m ı ş güya . B i z hiç böyle hak görmed ik . Erkek g iymiş baştan sona, karı a ç m ı ş başlan 

sona" , 1 74. sayfada " S o y u n u p sokak la ra ç ıkanlara , a n n ı n a m u s u n u unutanlara . Gös te r ya R a b . 

bu güzel şer iat ı . K a r a r m ı ş kalpleri y ıka ya R a b " , 175. sayfada da " K ö l ü l ü k yapanlar ı 

gö rmeyen le r i , m ü m i n l e r e saldıran azgınlar ı , Ata türk 'e sığınan acizler i , ka ra rmış kalpleri y ıka 

Ya Rab . Ata türk 'ün a n n e s i ör tü lü iken başı beli açıkları ko ruyup , b a ş ö r t ü m ü z e saldıranlar ın 

ka ra rmış kalpler ini y ıka Y a R a b . B u n c a yapı lanlar ı unu tup , ana baba k ö p e k m i ş gibi kaçan ı , 

keyif ler ince yaşayan la r ın kararmış kalplerini y ıka Y a R a b " cümle le r inde aç ık bir b i ç imde 

A n a y a s a n ı n d e ğ i ş t i r i l e m e z madde le r inden olan 2 . maddes ine aykırı l ık taşıyan ifadeler yer 

a lmaktad ı r . Bu ç e r ç e v e d e ; 

1. Bahsi geçen " İ lah i le r le H a k k a Ç a ğ r ı " k i tab ına Diyane t İş lerPnin o n a y verdiği iddiası doğru 

m u d u r ? Bu iddia d o ğ r u ise Diyanet İşleri Başkan l ığ ı böylesi ifadeler içeren ve halkı k in ve 

düşman l ığa , ay r ımc ı l ığa sürük leyen , başı açık kadınlar ı , Atatürkçü düşünce yap ıs ına sah ip 

vatandaşlar ı d ins iz l ik le suç layan bir k i taba neden ve neye dayana rak onay vermiş t i r? Bu o n a y 

kim ya da k imle r ta raf ından ver i lmiş t i r? 

2. Böyles i bir k i taba bas ımı için onay ver i lmesi Anayasa l k o r u m a al l ında olan laiklik 

i lkes ine aykır ı l ık teşki l e tmekle mid i r? Onay ı veren kişi veya kişiler hakk ında he rhang i bir 

i n c e l e m e bas la t ı İması d ü ş ü n ü l m e k l e mid i r? 

3 . Bahsi geçen k i tabın b a s ı m mal iyet i D iyane t İşleri Başkanl ığ ı ya da ilgili bir b i r imi veyahu t 

da herhangi bir k a m u k u r u m u taraf ından mı karş ı lanmış t ı r? Böyle ise bu bas ımın mal iyet i 

ne kadard ı r? 

4 . Ki taplar ın c a m i l e r d e va tandaş la ra ücre ts iz dağıt ı ldığı iddiası doğru m u d u r ? Doğru ise. 

Diyane t İşleri Başkan l ığ ı A n a y a s a y a ve yasa la ra aykırılık teşkil eden böyle bir k i tabın 

c a m i l e r d e dağı ti İmas ına nasıl izin ve rmiş t i r ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/Ö3»/S£6 J^ltf /2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 14.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/2862-5082/10860 sayılı yazı. 
b) 18.04.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.61 -610-746 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/2862 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Sayı :B.Û2.1DİB.0.61-610-
Konu : Soru önergesi 

18.ÛU008* 746 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 14/04/2008 tarihli ve 7/2862-5082/10860 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ile gönderilen, Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'a ait 28/03/2008 
tarihli ve 2102 sayılı, 7/2862 esas numaralı yazılı soru önergesine Başkanlığımızca verilen 
cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Pro£Dr.Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

EK 
1-Cevap 
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Önergeyi Veren Milletvekili : Nevin Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Önergenin Konusu : İlahilerle Hakka Çağrı adlıkitap hk. 
Önerge Esas No : 7/2862 

SORULAR 

Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan bir habere göre, Denizli'de Fatma 
DURMUŞ isimli bir kişinin yazdığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı taraûndan onaylanıp, 10 bin 
adet basılan, ücretsiz dağıtılan "İlahilerle Hakka Çağrı" isimli kitapta "oğlanla kız okurlarsa 
beraber sokaklar atılan çocuklarla dolar" gibi Tevhid-i Tedrisat Kanununa aykırılık taşıyan 
ifadelerin yanında başı açık kadınlar hakkında da halb din ve düşmanlığa sürükleyecek 
ifadeler kullanılmıştır. Örneğin, kitabın 179-182 sayfalan arasında yer alan "Tayibim" 
şiirinde "Tayyip Allah yolunun bekçisidir. Tayyibi üzmek Allah'ı üzmektir. Sevenlerini 
üzmek de aynıdır.", 119. sayfada yer alan "Erkek Kardeşim" başlıklı bölümde "Kadm 
bakkıymış güya. Biz hiç böyle hak görmedik. Erkek giymiş baştan sona, kan açmış baştan 
sona", 174. sayfada "Soyunup sokaklara çıkanlara, arını namusunu unutanlara. Göster ya Rab, 
bu güzel şeriatı. Kararmış kalpleri yıka ya Rab", 175. sayfada da "Kötülük yapanları 
görmeyenleri, müminlere saldıran azgınlan, Atatürk'e sığman acizleri" kararmış kalpleri yıka 
Ya Rab. Atatürk'ün annesi örtülü iken başı beli açıkla" koruyup, başörtümüze saldıranların 
kararmış kalplerini yıka Ya Rab. Bunca yapılatılan unutup, ana baba köpekmiş gibi kaçanı, 
keyifierince yaşayanların kararmış kalplerini yıka Ya Rab" cümlelerinde açık bir biçimde 
Anayasanın değiştirilemez maddelerinden olan 2. maddesine aykınlık taşıyan ifadeler yer 
almaktadır. Bu çerçevede; 

1- Bahsi geçen "İlahilerle Hakka Çağn" kitabına Diyanet İşleri'nin onay verdiği 
iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise Diyanet İşleri Başkanlığı böylesi ifadeler içeren ve 
halkı kin ve düşmanlığa, ayrımcılığa sürükleyen, başı açık kadınlan, Atatürkçü düşünce 
yapışma sahip vatandaşlan dinsizlikle suçlayan bir kitaba neden ve neye dayanarak onay 
vermiştir? Bu onay kim ya da kimler tarafından verilmiştir? 

2- Böylesi bir kitaba basımı için onay verilmesi Anayasal koruma altında olan laiklik 
ilkesine aykırılık teşkil etmekte midir? Onayı veren kişi veya kişiler hakkında herhangi bir 
inceleme başlatılması düşünülmekte midir? 

3- Bahsi geçen kitabın basım maliyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ya da ilgili bir birimi 
veyahut da herhangi bir kamu kurumu tarafından mı karşılanmıştır? Böyle ise bu basurun 
maliyeti ne kadardır? 

4- Kitapların camilerde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı iddiası doğru mudur? Doğru 
ise, Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasaya ve yasalara aykırılık teşkil eden böyle bir kitabın 
camilerde dağıtılmasına nasıl izin vermiştir? 
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CEVAPLARIMIZ 
(7/2862) 

1- Fatma Durmuş taraflndan yazıldığı belirtilen "ilahilerle Hakka Çağn" adlı kitap 
incelenmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kuruluna intikal etmemiştir. Bu 
sebeple adı geçen kitaba Diyanet işleri Başkanlığı tarafından hiçbir şekilde onay verilmesi söz 
konusu değildir. Bahis konusu kitap hakkında ne baskı öncesi ne de sonrasında Diyanet işleri 
Başkanlığından hiçbir görüş, onay veya teşvik alınmamıştır. 

Denizli Müftülüğü de olay üzerine bir basın açıklaması yaparak kitap hakkında 
Diyanet İşleri Başkanlığının veya Denizli Müftülüğünün hiçbir onay ve izninin bulunmadığını 
kamuoyuna duyurmuştur. 

Diyanet işleri Başkaıüığı asılsız iddiaların haber yapılmasını ve bu asılsız haberlerle 
kurumların yıpratılmasını üzücü ve kaygı verici bulduğunu her vesileyle beyan etmektedir. 

2-5187 sayılı Basın Kanunu'nun ll'inci maddesindeki "Süreli yayınlar ve süresiz 
yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur." hükmü uyarınca, varsa kitaptaki 
suç unsuru oluşturan i&delerden söz konusu kitabın yazan sorumlu olup, aleyhinde takibat 
yapılması ise ilgili adli makamların takdirindedir. 

3- Diyanet işleri Başkanlığınca yayınlanmayan hiçbir kitap ya da eser için Kurumca 
kaynak ayrılması mümkün değildir. Bu kitabın basımı için de Diyanet işleri Başkanlığı 
tararından herhangi bir kaynak sağlanmamıştır. 

4- Söz konusu kitabın camilerde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı iddiası kesinlikle 
doğru değildir. 

Denizli il Müftülüğünce yapılan basın açıklamasında da ifade edildiği gibi, 
24/03/2008 tarihinde söz konusu kitabın bir koli halinde Denizli merkezinde bulunan Gültepe, 
Dokuzkavaklar, Akkonak ve Dörtyol Camilerinin duvarlarının yanma kimliği belirsiz kişiler 
tarafindan konulduğu anlaşılmıştır. Bu kitapla ilgili olarak adı geçen camilerde görevli imam-
hatip ve müezzin-kayyımlann hiçbir bilgileri butuıraıamaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı, yaklaşık olarak seksen bine yakın camide görev yapan 
yüzbine yakın kadrolu ve sözleşmeli personeli ile laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi 
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ilgili yasalar çerçevesinde görevini yapma duyarlılığı 
ve gayreti içindedir. Başkanlık, görevli personeline, Başkanlık yayım olmayan eserlerin 
haricinde görevlilerce herhangi bir yayın dağıtımı yapılmaması konusunda gerekli uyanları 
yapmaktadır. Bu husus, Başkanlığın ilgili mevzuatında ve genelgelerinde olduğu gibi 2007 
yıh Genelgesinde de gayet açık bir şekilde yer almaktadır. 
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35.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Antalya 'da tahrip olan orman alanlarına, 
- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tıbbi atık tesislerinin denetimine 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2903, 2996) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. «4.04.2008 

Antalya Milletvekili 

Batı Akdeniz Orman Araştırma Müdürlüğü tarafından düzenlenen "50. Yıl 
Etkinliğine katılan Antalya Orman Bölge Müdürü Ahmet Gcdikağaoğlu'nun yaptığı 
açıklamalar kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 
1- Bölge Müdürü'nün, "Her yıl 25-30 büyük yangın çıkıyor. Bu yangınlarda 

yüzlerce hektarlık orman yanıyor. Bu taş ocaklarına azıcık yer vermişiz çok mu?" 
açıklaması, Bakanlığınızın genel politikasının sonucu mudur? Yangınlar nedeniyle 
orman varlığının yok olduğu bir bölgede, bir de maden ve taş ocakları ile orman 
tahribatının arttırılması sağlıklı bir politika mıdır? 

2- Antalya'da 2002-2008 döneminde turizm ve maden arama faaliyetleri 
için ayrı ayrı ne kadar orman alanı tahsis edilmiş, yangınlarda ne kadar orman 
alanı tahrip olmuştur? Bu alanlar hangileridir? Bu alanlarda tahsislerden önceki 
ağaç varlığı ne kadardır? Turizm ve maden arama faaliyetleri için verilen izinler 
doğrultusunda Antalya'da kaç ağaç kesilmiştir? 

3- Antalya Valiliği'nin organizasyonuyla maden ve taş ocaklarının çevre, 
orman ve su kaynakları üzerindeki etkileri ile ilgili toplantıya Bölge Müdürünüz de 
katılmış mıdır? Bölge Müdürünüzün 25.02.2008 tarihli toplantıda, orman 
alanlarında verilecek maden ruhsatlan konusunda Orman idaresinin görüşlerinin 
alınmasını istediği doğru mudur? 

4- Bölge Müdürü'nün "Çevre örgütleri bir yerlerden para alarak bu işleri 
yapıyorlar. Çevre derneklerinin kimlerin maşası olduğunu da biliyoruz" şeklindeki 
görüşleri, tarafınızdan da paylaşılmakta mıdır? Çevre örgütleri, Türkiye'nin çevre 
değerlerinin korunması için konuşmuyorlar ise, kimler için çalışmaktadır? Çevre 
konusunda duyarlılık gösteren kişi ya da kurumlar için "maşa" tanımlamasının 
kullanılması, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hedeflerine uygun mudur? Bu 
görüşler, Bakanlığınızın görüşlerini yansıtmıyor ise, Müdürünüz hakkında bir 
işlem yapacak mısınız? 

5- Bölge Müdürünüzün "Bu orman suçları tın vırı bir sulh ceza hakiminin 
önüne gidiyor" açıklaması ne anlama gelmektedir? Orman suçlarının ağır ceza 
konusu olması konusunda bir girişiminiz var mıdır? 

ü COLLU 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 09.04.2008 

4 
HulusKGüvel 

Adana Milletvekili 

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 6'ıncı maddesinin l'inci fıkrasının (b) bendinde "Tıbbi 

atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin 

kontrolünü ve periyodik denetimlerini yapmakla" ve (d) bendinde "Tıbbi atık bertaraf 

tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans ve lisans vermekle" denilerek Bakanlığın görev 

ve yetkileri sayılmaktadır. 
Bu görev ve yetkilere istinaden; 

1. 2005-2008 yılları arasında Bakanlığınızca, hangi kurum ve kuruluşlara, kaç 

denetim yapılmıştır? Söz konusu denetimler önceden haber verilerek mi yapılmaktadır? 

2. Yapılan denetimler sonucunda kaç kurum ve kuruluşun lisansa uygun olarak 

çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığı, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli 

olarak yapılmadığı veya kaydedilmediği tespit edilmiştir? Lisans iptali yapılmış mıdır? 

3. 2005-2008 yılları arasında Bakanlığınızca hangi kurum ve kuruluşlara, kaç adet 

tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi için ön lisans ve lisans verilmiştir? 

\ 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 3Sr/ ^.'j./4/2008 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5204 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün 7/2903ve 
Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in 7/2996 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Ek 1- 7/2903 sayılı önerge cevabı ( 
Ek 2- 7/2996 sayılı önerge cevabı l 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ'NÜN 
7/2903 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'MN CEVABI 

SORU 1. Bölge Müdürü'nün, "Her yıl 25-30 büyük yangın çıkıyor. Bu yangınlarda 
yüzlerce hektarlık orman yanıyor. Bu taş ocaklarına azıcık yer vermişiz çok mu?" açıklaması, 
Bakanlığınızın genel politikasının sonucu mudur? Yangınlar nedeniyle orman varlığının yok 
olduğu bir bölgede, bir de maden ve taşocakları ile orman tahribatının arttırılması sağlıklı 
bir politika mıdır? 

CEVAP 1. Bakanlığımızın iddia edildiği şekilde bir politikası yoktur. 

SORU 2. Antalya'da 2002-2008 döneminde turizm ve maden arama faaliyetleri için 
ayrı ayrı ne kadar orman alanı tahsis edilmiş, yangınlarda ne kadar orman alanı tahrip 
olmuştur? Bu alanlar hangileridir? Bu alanlarda tahsislerden önceki ağaç varlığı ne 
kadardır? Turizm ve maden arama faaliyetleri için verilen izinler doğrultusunda Antalya'da 
kaç ağaç kesilmiştir? 

CEVAP 2. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde 2002-2008 yılları arasında 
turizm ve maden arama izinleri ile yanan orman alanlarını gösterir cetvel ektedir. 

SORU 3. Antalya Valiliği'nin organizasyonuyla maden ve taş ocaklarının çevre, 
orman ve su kaynakları üzerindeki etkileri ile ilgili toplantıya Bölge Müdürünüz de katılmış 
mıdır? Bölge Müdürünüzün 25.02.2008 tarihli toplantıda, orman alanlarında verilecek 
maden ruhsatları konusunda Orman idaresinin görüşlerinin alınmasını islediği doğru mudur? 

CEVAP 3. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da yapmış olduğu 
toplantılarda, orman alanlarında verilecek maden ruhsatları konusunda Orman İdaresinin 
görüşlerinin alınması gerektiği hususu yetkililerimizce dile getirilmiştir. 

SORU 4. Bölge Müdürü'nün "Çevre örgütleri bir yerlerden para alarak bu işleri 
yapıyorlar. Çevre derneklerinin kimlerin maşası olduğunu da biliyoruz" şeklindeki görüşleri, 
tarafınızdan da paylaşılmakta mıdır? Çevre örgütleri, Türkiye'nin çevre değerlerinin 
korunması için konuşmuyorlar ise, kimler için çalışmaktadır? Çevre konusunda duyarlılık 
gösteren kişi ya da kurumlar için "maşa" tanımlamasının kullanılması, Çevre ve Orman 
Bakanlığı'mn hedeflerine uygun mudur? Bu görüşler, Bakanlığınızın görüşlerini yansıtmıyor 
ise, Müdürünüz hakkında bir işlem yapacak mısınız? 

CEVAP 4. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü görevinden 18.04.2008 tarihinde 
ayrılan Ahmet GEDİKAGAOGLU, Bölge Müdürlüğü yaptığı dönemde, pek çok platformda 
taşocakları ile ilgili sorunları dile getirmiş ve çözüm yolları Önermiştir. Bakanlığımız çevre 
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini desteklemekte ve faaliyetlerini layıkıyla 
yerine getirmeleri hususunda onlara yardımcı olmaktadır. 

SORU 5. Bölge Müdürünüzün "Bu orman suçlan tırıvırı bir sulh ceza hâkiminin 
önüne gidiyor" açıklaması ne anlama gelmektedir? Orman suçlarının ağır ceza konusu 
olması konusunda bir girişiminiz var mıdır? 

CEVAP 5. Basında çıkan yanıltıcı haberlere istinaden; Ahmet GEDİKAGAOGLU 
tarafından, yanlış anlamaların düzeltilmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına 
07.04.2008 tarihinde açıklama niteliğinde bir dilekçe verilmiştir. 
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2002-2008 YILLARI İTİBARİYLE VERİLEN TURİZM Vfc MADEN İZİNLERİ fLE YANAN TURİZM ORMAN ALANLARINI GÖSTERİR CETVEL 

İSLETMESİ 
AKSEKf 
ALANYA 
ANTALYA 
ELMALI 
FİNİKE 
GAZİPAŞA 
GÜNOOĞMUŞ 
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NOT: Turizm faaliyetleri için 657.3 Ha. orman alanının tasarruf haklan Küftür ve Turizm Bakanlıöına devredilmiştir, binler turizm Bakanlığınca verilmiştir. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/2996 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'MN CEVABİ 

SORU 1.2005-2008 yuları arasında Bakanlığınızca, hangi kurum ve kuruluşlara, kaç 
denelim yapılmıştır? 

CEVAP 1. İl çevre ve orman müdürlüklerimiz tarafından, 2006 ve 2007 yıllarında 
sağlık kuruluşlarına yönelik toplam 3.852 adet denetim yapılmıştır. 

SORU 2. Yapılan denetimler sonucunda kaç kurum ve kuruluşun lisansa uygun 
olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığı, tesisle ilgili ölçümlerin 
düzenli olarak yapılmadığı tespit edilmiştir? Lisans iptali yapılmış mıdır? 

CEVAP 2. il çevre ve orman müdürlükleri tarafından tıbbi atık bertaraf alanlarının 
düzenli kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller neticesinde, ilgili yönetmelik kapsamında 
lisanslandırılmış tesislerde, bugüne kadar lisans şartlarına uygun olmayan herhangi bir durum 
tespit edilememiştir. 

SORU 3.2005-2008 yılları arasında Bakanlığınızca hangi kurum ve kuruluşlara, kaç 
adet tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi için ön lisans ve lisans verilmiştir? 

CEVAP 3.2008 yılı içinde 6 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisine ön lisans, 3 adet tıbbi 
atık sterilizasyon tesisine de geçici çalışma izni verilmiştir. 

31.12.2007 tarihi itibari ile 45 ilde 84 belediye ve firmaya ait 140 adet araca tıbbi atık 
taşıma lisansı verilmiştir. 

Tıbbi atıkların da yakıldığı İZAYDAŞ atık yakma tesisine, 23.08.2008 tarihine kadar 
lisans verilmiştir. 6 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisine ön lisans, 3 adet tıbbi atık 
sterilizasyon tesisine de geçici çalışma izni verilmiştir. Aynca 140 adet araca tıbbi atık taşıma 
lisansı verilmiştir. 
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36- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, personel sayılarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/2976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları, bölge ve il müdürlükleri 
ile hizmet yürüttüğü bütün birimlerde çalışan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı 2002 yılında ne kadardı? 2007 yılı sonu itibariyle 
bu sayı ne kadardır? 

2- 2002'den 2007'i sonuna kadar vefat, başka kuruma geçme, kendi isteği ile ya 
da emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli 
personel sayısı ne kadardır? 

3- 2002 ile 2007 arasında bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve 
müdürlükleri ile hizmet birimlerinde işe haşlayan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı ne kadardır? Bunların işe alınma yöntem ve 
esasları nasıldır? 

- 6 8 8 -
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.ö.009/DSt/6fri 2 9 / ^ / 2 0 0 8 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.İÜ.00.02-7/2976-5367/11401 sayılı yazı. 
b) 24.04.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.900/67 sayılı yazı. 
c) 25.04.2008 tarih ve B.02.1.TİK.0.30.01.00.907.02/1398-I236/2940 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/2976 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşları Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığından alınan ilgi (b) ve (e) cevabi yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

E K L E R : 

I- İlgi (b) ve(c) yazı ( 5 sayfa) 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı : B.02.1-DİB.0.71.00.900/ (*T- I^-G^İOC^ 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

Ügi : a) 17.04.2008 tarihli ve A.OI.O.GNS.0.10.00.02-7/2976-5367/11401 sayılı yazı, 
b) 08.04.2008 tarihli ve 2976 sayılı İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALl'ya 

ait yazılı soru önergesi. 

izmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALl'ya ait ilgi (a) yazı ekinde gönderilen ilgi (b) soru 
önereesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr. tzzet ER 
Diyanet İşleri Başkanı V. 

EK 
1-Yazı 

Prof. Dr. Mustafa Sai aid YAZICIOGLU 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren MUIetvekili : Bülent BARATALI 
îzmir Milletvekili 

Önergenin Konusu : Personel Sayısı ve alımları hakkında, 

önerge Esas No : 7/2976 

SORULAR 

İ- Bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları, bölge ve il müdürlükleri ile hizmet 
yürüttüğü bütün birimlerde çalışan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli personel sayısı 2002 
yılında ne kadardı? 2007 yılı sonu itibariyle bu sayı ne kadardır? 

2- 2002'den 2007'i sonuna kadar vefat, başka kuruma geçme, kendi isteği ile ya da 
emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli personel sayısı ne 
kadardır? 
3- 2002 ile 2007 arasında Bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve müdürlükleri ile 
hizmet birimlerinde işe başlayan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli personel sayısı ne kadardır? 
Bunların işe alnıma yöntem ve esastan nasıldır? 

CEVAPLAR 

1- Başkanlığımızın 2002 yılı itibariyle çalışan personel sayısı 75.280 iken, 2007 yılı sonu 
itibariyle, 9.993'ü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam 
edilen sözleşmeli personel olmak üzere toplam 92.426 olmuştur. 

2- 2002-2007 yıllan arasında, 471 vefat, 9.021 emekli, 2,015' i de başka kuruma geçme 
gibi nedenlerle toplam 11.507 personel kurumdan ayrılmıştır. 

3* 2002-2007 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na açıktan ve naklen olmak üzere 
toplam 10.484 personel alımı yapılmıştır. 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a, 03.05.2005 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5338 sayılı Kanun'la eklenen Geçici 11. 
madde ile, vekaleten görev yapan 10.414 vekil imam hatibin aday imam hatipliğe atamalan 
gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlığımızda münhal bulunan kadrolara açıktan personel alımları, Devlet Personel 
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca verilen atama izni adedince KPSS puanlarına göre ÖSYM 
Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylardan, atanma şartlarım taşıyanlarının atanması 
suretiyle Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen 
sözleşmeli personel alımları ise; Bakanlar Kurulunun 11.062007 tarih ve 12251 sayılı karan 
çerçevesinde; adayların KPSS puanı, tahsil durumu ve tercih ettikleri illere göre 
Başkanlığımızca bilgisayar ortamında yapılmıştır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TU1KlŞ8İRUâVEKyUJ<MMlWRE9BAŞKWLÛ 

TİKA 

Say! : B.02.1 TİK.0.30.01.00.907.02.AW -1X3^ H 3 4 P 25 04 2003 
Konu : Soru Önergesi ' 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : Devlet Bakanlığının 17.04.2008 tarih ve 031/893 sayılı yazıları. 

Devlet Bakanlığının ilgi yazısı eki İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI tarafından 
yöneltilen 7/2976 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu yazının içeriğinde yer alan 
sorular aşağıdaki gibi cevaplandırılmıştır: 

I-Başkanlığımızda 2002 yılı sonu personel durumu; 

- 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi çalışan kadrolu personel sayısı: 95, 
- Sözleşmeli Personel sayısı: 3 
- Geçici görevli personel sayısı: 25 

Başkanlığımızda 2007 yılı sonu personel durumu; 

- 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi çalışan kadrolu personel sayısı: 123, 
- Sözleşmeli Personel sayısı: 38 
- Geçici görevli personel sayısı: 19 

2- Başkanlığımızda son 5 yıllık dönem içerisinde başka kuruma nakil, kendi isteği ile ve emeklilik 
sebebiyle ayrılan personel sayıları aşağıda yer almaktadır. 

2002 yılı: 5 adet kadrolu 
2003 yılı: 4 adet kadrolu-1 adet sözleşmeli 
2004 yılı: 1 adet sözleşmeli 
2005 yılı: 6 adet kadrolu - 2 adet sözleşmeli 
2006 yılı: 6 adet kadrolu - 4 adet sözleşmeli 
2007 yılı : 5 adet kadrolu - 5 adet sözleşmeli 

3- Başkanlığımızda 2004 yılında yapılan sözleşmeli personel sınavları ile 20 adet, 2005 
yılında yapılan sözleşmeli personel sınavları ile 20 adet, 2007 yılında yapılan sözleşmeli 
personel sınavları ile 10 adet sözleşmeli personel göreve başlamıştır. 
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Başkanlığımızda son 5 yıllık dönem içerisinde 2004 yılında 11 adet 2005 yılında 11 
adet 2006 yılında 5 adet olmak üzere toplam 27 adet Teknik Yardım Uzman Yardımcısı 
sınav yoluyla istihdam edilmiştir. Söz konusu A grubu kadroları için sınav ilanları 
Başkanlığımız web sitesi ve iki büyük ulusal gazete aracılığı ile duyurulmuş ve smav ilamnda 
belirtilen KPSS puan türü üzerinden ilanda yer alan alınacak aday sayısının katı kadar aday 
listesi KPSS sınav sonuçlarındaki başarılarına göre sıralanmış; Başkanlığımız hizmet binası 
girişinde ve internet sayfasında yayınlanmıştır. Kurumsal sınav neticesinde başan sırasına 
göre kazanan adayların atamaları gerçekleştirilmiştir. Diğer kadrolu personelin 
Başkanlığımızda boş bulunan kadrolara mevzuata uygun olarak atamaları yapılmıştır. 

Başkanlığımızın 4668 sayılı Teşkilat Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından tüm özlük hakları Kurumlarında saklı kalmak kaydıyla geçici 
görevlendirme yapılmaktadır. Ayrıca yine aynı madde kapsamında 2547 sayılı YÖK'nun 38 
inci maddesine göre öğretim görevlilerinden geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

tuşa KULAKLIKAYA 
Başkan 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 

_1_ 

2 

5 
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7 
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GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

96 NCI BİRLEŞİM 
29 NİSAN 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile 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.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde 
dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu * (10/6,19,36, 39, 41, 51,103) Esas Numaralı 
29.4.2008 Sah - Saat: 15.30 (Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı) Meclis 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 14.30 Araştırması Komisyonu 

29.4.2008 Sah - Saat: 14.00 
* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu 
30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
30.4.2008 Çarşamba - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
96 NCI BİRLEŞİM 29 NİSAN 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCfck 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili 

Mehmet Şandır ile 27 Milletvekilinin, Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Desteklemelerin Zamanında 

Ödenmemesi veya Kaldırılması, Girdilerdeki Artışlar ve Ürünlerdeki Düşük Fiyat Oluşumu Sonucu 

Üreticilerin; Temel Gıda Maddelerinde Meydana Gelen Aşırı Fiyat Artışları ile de Halkın Mağduriyetine 

Sebep Olduğu, TMO'nun Yönetiminde ve Tarım Politikalarında Görev ve Sorumluluklarını Yerine 

Getirmeyerek Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 

Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına 

İlişkin Önergesi (11/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008) (Dağıtma tarihi: 20/4/2008) 

>q? 

3 - SEÇİM 

*& ^ 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5qS 

5 _ MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCtk 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (**) 

4. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) (**) 

5. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (**) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmeleri yarım kalan Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini gösterir. 
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12. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

13. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

14. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (**) 

16. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

17. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

18. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

19. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (**) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

21. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) (**) 

22. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) (**) 

23. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) (**) 
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24. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 

fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

25. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

26. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

27. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) (**) 

28. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

29. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

30. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

32. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

33. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

34. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/56) (**) 
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35. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

37. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve 
turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) (**) 

38. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

39. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) (**) 

41. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

42. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (**) 

43. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (**) 

44. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

45. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

46. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Küçük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68)(**) 
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47. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 

ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

48. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 Milletvekilinin, Artvin-Cerattepe'deki 
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) (**) 

49. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

50. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

51. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

52. - 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) 

53. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

54. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

55. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

56. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

57. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

- 8 - 96 NCI BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 
58. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

60. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (**) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

63. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

64. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, Van Gölündeki çevre 
sorunlarının ve Gölün potansiyelinin araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) (**) 

65. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

66. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, başta Afşin-
Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) (**) 

67. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

68. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 
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71. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

73. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

74. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

75. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 Milletvekilinin, İsparta İlindeki göllerin 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/98) (**) 

76. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

77. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve 
turizm üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (**) 

79. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

80. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 
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83. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 

faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

85. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

87. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

88. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

89. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

90. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

91. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

92. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

93. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (**) 

95. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 
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96. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

98. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

" 103. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

105.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

106.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

107.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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108. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 

alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

109.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

110.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

111.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

112. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

113.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

114.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

116.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı 
Ovasına kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (**) 

117. - İsparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (**) 

118. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

119.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
120. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/149) 

121. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

122. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

123. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

124. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazı Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

125. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

126. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

128.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

131.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPLLMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
132. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

133. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

134. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

135.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

136.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

137. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

138. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

139. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

140. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

141. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

142. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

143. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

144.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) (1) 

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir vakfın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

4. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

5. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

6. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

7. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

8. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

9. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

13. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

14. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/290) 

15. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

16. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

17. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

18. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

19. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
21. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAGKUR'lulara ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 
22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 
23. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 
24. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 

Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
25. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 
26. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 

kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
27. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 

mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

28. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

30. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

31. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

33. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

35. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı 
yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

36. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sera gazları şahmına ve Kyoto Protokolünün 
imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) 

38. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) 

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

41. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hane halkı borç yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

42. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 
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43. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

44. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

45. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

46. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki küçük esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 

47. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in teşvik kapsamına alınmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/377) 

49. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul'a 
taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Suudi Arabistan'daki bazı Osmanlı 
eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

56. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

57. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

58. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

59. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

60. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

61. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank ve Vakıfbank Genel 
Müdürlüklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

62. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

63. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı 
çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/395) 
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64. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

65. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

66. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

67. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

68. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

69. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

70. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

71. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

73. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

74. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

76. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

78. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

79. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

80. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

81. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

82. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

84. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 
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85. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

86. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

87. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

90. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

91. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

92. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

93. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

94. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

95. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

96. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/431) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

98. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

99. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

100.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

101.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

104. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 

105. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

106.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/443) 
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107. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

108. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAĞ-KUR'luların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

109. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

110. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

111. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

112.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

113. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

114.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

115. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

116.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine 
etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

119. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

121. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

123. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

124.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

125. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

126. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

127. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 
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128. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 

vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 
129. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
130. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
131. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 
132. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 
133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 
134. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 

olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
135.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, borçlu esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
136. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 
137.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 

öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

138. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

139. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

140. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

141.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

144. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

145. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 

147. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

148. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 
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149. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 

dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 
150. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 
151. - Adana Milletvekili Muharrem Varlf nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
152. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
153. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 
154.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 

ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 
156. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 

haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 
157. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 
158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 

kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 
159. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 
160. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 

belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 
161.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 
162.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 
163. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
164. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 

verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 
165.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 
166. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 

arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 
167. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 

çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 
168.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
169. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 

uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
170.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Vakıflar Kanunu kapsamında 

iade edilecek taşınmazlara ve tazminat ödeneceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/521) 
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171. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

173.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

174.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

175. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

176. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

177. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

179. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

180.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

181. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

182.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilerin elektrik giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/533) 

183.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

184.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ'nin inşaat sektöründeki yerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

185. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

186.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

187. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

188. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

189.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

190. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 
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192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

193.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

194. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

195. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

196.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

197. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

198. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

199. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

200. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

201.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

202. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

203. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

204. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir baraj inşaatına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

205. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

206. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

207. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

208. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

209. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

210.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

211. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

212. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Çamardı İlçesinde yeni bir baraj yapımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

213. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir bedesten ve kervansarayın restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/564) 

214. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 
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215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

216. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

217.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

218.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

219. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

220. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

221. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

222. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

223. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

225. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

226. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

227. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

228. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, OSB'lere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan 
iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

229.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

230. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Büyükorhan İlçesindeki bazı gölet inşaatlarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) 

231. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Büyükorhan İlçesindeki bir gölete ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

232. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Keleş İlçesindeki bir gölete ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

233. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

234. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

237. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
238. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 

olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
239. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 

öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
240. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
241. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
242. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 
243. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 

düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 
244. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 
245. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 
246. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 
247. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 
248. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 
249. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 
250. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
251. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
252. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 

iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 
253. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
254. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 
255. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAG-KUR'dan emekli olamayan bazı 

kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 
256. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
257. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/610) 
258. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
259. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
260. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
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261. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

262. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

263. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

264. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Kültür Merkezinin personel 
ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. 
Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 17.1.2008) 

2. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

3. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
2.4.2008) 

4. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

5. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 93) 
(Dağıtma tarihi: 14.1.2008) 

6. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. 
Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 
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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 
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 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

36. 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) 

37. 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) 
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38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

43. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

45. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

46. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S.Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

47. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

48. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

49. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
51. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

53. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

54. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

55. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

56. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

57. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

58. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

59. X - Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine 
İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı: 
133) (Dağıtma tarihi: 11.4.2008) 

60. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

61. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş 
Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

64. - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; 
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve 
Adalet Komisyonları Raporları (2/210, 2/27) (S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 24.4.2008) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
65. - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/549) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 24.4.2008) 

66. X - Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

67. - Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/551) (S. 
Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 215) 

Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'm; Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları 

(2/210, 2/27) 

Not: Başkanlıkça; 2/210 esas numaralı Teklif tali olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas 
olarak Adalet Komisyonuna; 2/27 esas numaralı Teklif ise Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve 
gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

GENEL GEREKÇE 

İfade hürriyeti, birçok hak ve hürriyetin temeli, kişisel ve toplumsal gelişmenin kaynağıdır. Bu 
özelliklerinden dolayı ifade hürriyeti, temel hak ve hürriyetler arasında değerlendirilerek, birçok 
uluslararası belgeye konu olmuş, Anayasamızda da güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisinin 19 uncu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde, 
Anayasanın 25 ve 26 ncı maddelerinde konuya ilişkin ayrıntılı, koruyucu ve düzenleyici hükümlere 
yer verilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesinde yer alan suç tanımının, ceza hukukunun güvence 
fonksiyonlarından birini oluşturan belirlilik ilkesine uygun olarak yeniden yapılması, belirli fiillerin 
yurt dışında işlenmesi haline özgü olarak cezalandırma bakımından vatandaşlar arasında gözetilen 
ayrımı ortadan kaldırmak ve bu suçtan dolayı kovuşturma yapılabilmesini Cumhurbaşkanının iznine 
tabi tutmak ve izin konusunda 301'de yapılan değişikliğe paralellik sağlamak için 305'inci mad
denin üçüncü fıkrasında değişiklik yapmak amacıyla iş bu kanun teklifi verilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Maddenin birinci fıkrasında, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen 
aşağılamak suçu tanımlanmış ve üç yıl olan cezanın üst sınırı, iki yıl olarak değiştirilmiştir. 

Birinci fıkrada yer alan "Türklük" ibaresi, "Türk Milleti" olarak değiştirilmiştir. Millet, 
geçmişten beri bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşama inancında, istek ve kararında olan; aynı 
vatana sahip; aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu toplumdur. Bir 
toplumun millet olma özelliğini taşıyabilmesi için, üzerinde hayat sürdürebileceği vatanının bu
lunması; bireyleri arasında kültür ve tarih birliği ile aynı devlet çatısı altında yaşama arzusunu ifade 
eden ülkü birliğinin bulunması gerekir. Madde metninde kullanılan Türk Milleti ibaresinden an
laşılması gereken budur. 

Keza, birinci fıkradaki "Cumhuriyeti" ibaresi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirilmiştir. 

Aşağılamak, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan "tahkir ve tezyif kavramı 
karşılığında kullanılmıştır. Hakaret, ancak gerçek kişilere karşı işlenebilen bir suç olduğu için, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununda çeşitli suç tanımlarında kurum veya kuruluşlarla ilgili olarak "aşağıla
ma" kavramına yer verilmiştir. Zayıf düşürmek anlamına gelen "tezyif sözcüğüne suç tanımında 
ayrıca yer verilmemiştir. 

Suçun konusunu oluşturan değerlerin toplum nezdindeki saygınlığını zedeleyici söz ve fiillerle 
işlenebilen aşağılamanın suç oluşturabilmesi için, alenen gerçekleşmesi gerekir. Bu bakımdan 
aleniyet, söz konusu suçun bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Suçun konusunu oluşturan değerlerden sadece birinin, Türk vatandaşlarınca yabancı bir ülkede 
aşağılanmasının cezada artırım sebebi sayılması, suç ve ceza siyaseti ile eşitlik ilkesi bakımından 
uygun bulunmadığından, mevcut maddenin üçüncü fıkrası değişiklik metnine alınmamıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, söz konusu suçla bağlantılı olarak, eleştiri hakkının kullanıldığı 
durumlarda fiilin suç oluşturmayacağı hüküm altına alınarak, hakkın icrası hukuka uygunluk ne
deninin özel bir şekline yer verilmiştir. Eleştiri hakkı, kişinin belli bir vakıa hakkındaki düşüncesini 
açıklama hürriyetinin kullanılmasından ibarettir. 

Anayasamızda güvence altına alınan ifade özgürlüğünün doğal sonucu olarak, eleştiri hakkının 
kullanılması suretiyle açıklanan düşünceler suç oluşturmaz. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarında da belirtildiği üzere, ağır, sert veya incitici nitelikte de olsa, eleştiri hakkı 
kullanıldığında kişiye yaptırım uygulanamayacağı, çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez bir gereğidir. 

Türkiye'nin de yargı yetkisini kabul ettiği Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin pek çok kararın
da vurgulandığı üzere, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde düzenlenen ifade 
özgürlüğü, demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birini oluşturur. Bu özgürlük, bireylerin 
şahsiyetini tekamül ettirmesinin ve dolayısıyla, demokratik toplumun gelişmesinin temel koşuludur. 
İfade özgürlüğü, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının sınırları içinde, sadece lehte olduğu kabul edilen 
veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşünceler bakımından değil, aynı zaman
da aleyhte olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haber ve düşünceler bakımından da söz konusudur. 
İfade özgürlüğü bu kapsamıyla, demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurları olan çoğulculuk, 
hoşgörü ve açık fikirliliğin gereğidir. Bunlar olmaksızın demokratik toplumdan söz edilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 215) 
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Ancak, hiç kuşku yok ki, ifade özgürlüğü mutlak ve sınırsız değildir. İnsan Hakları Avrupa Söz
leşmesine taraf olan devletlerde kanun koyucu, düşünceyi açıklama özgürlüğünü, demokratik toplum 
düzeninin gereklerine ve Sözleşmenin 10 uncu maddesinin ruhuna aykırı olmamak koşuluyla, sınır-
landırabilir. Ancak bu suretle belirlenen sınırı aşan açıklamaları suç olarak tanımlanabilir. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, yüksek mahkeme içtihatlarında da açıkça ifade edildiği gibi, bir yazı 
veya konuşmanın suç unsuru teşkil edip etmediği, yazı veya konuşma bütünlüğü içerisinde değer
lendirilmelidir. Bu nedenle, bir yazı veya konuşma içerisinde yer alan sadece belirli sözcük ve 
ifadelerden hareketle değerlendirme yapılmamalıdır. Değerlendirme, yazı ve konuşmanın bir bütün 
olarak göz önünde bulundurulması suretiyle yapılmalıdır. 

Eleştiri bağlamında göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Devletin yargı organları ile askeri veya emniyet teşki
latında görev yapan kamu görevlilerinin eleştirilmesini bu kurumların saygınlığını zedeleyici davranış 
olarak değerlendirilmemesi gerekir. Keza, bu kurumlarda görev yapan kişilere hakaret edilmesi 
halinde bu madde hükümlerinin değil, Türk Ceza Kanununun kamu görevlisine hakaret suçuna ilişkin 
hükümlerinin göz önünde bulundurulacağı aşikârdır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında; bu maddedeki suçtan dolayı kovuşturma yapılması, partiler üstü 
ve yansız bir kişi olan Cumhurbaşkanının iznine bağlı kılınmıştır. Cumhurbaşkanının izni, bu suç 
bakımından bir kovuşturma koşulu olarak kabul edilmiştir. "İzin verme" veya "İzin vermeme" yetkisi
ni kullanırken Cumhurbaşkanının, yargının alanına girmemeye veya yargıya müdahale anlamı
na gelecek değerlendirmeler yapmamaya özen göstereceği; sadece somut olayda dava açılması (açık 
duruşma yapılması ve olası bir hükümlülük kararı), kamunun/ülkenin yararına mı yoksa zararına 
mıdır? değerlendirmesini yapacağı ve sonuçta hangi cevap ağır basarsa ona göre karar vereceği 
aşikârdır. 

Madde 2- 301 'inci maddeye konan izin kuralına paralellik sağlamak amacıyla 305'inci mad
denin üçüncü fıkrasında geçen "Adalet Bakanının" ibaresi, "Cumhurbaşkanının" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 

Madde 4- Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 9.10.2007 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 215) 
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GENEL GEREKÇE 
Türk Ceza Kanununun, yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden bu yana, birçok maddesi 

tartışma konusu olmuştur. Bunların içinde, eski Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinde düzen
lenen Türklüğü, Cumhuriyeti, Anayasal kurum ve kuruluşları tahkir olarak tanımlanan suç en başta 
yer almaktadır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nun 301 inci mad
desinde hemen hemen önceki kanun ile aynı şekilde düzenlenen bu suç tipine ilişkin tarihsel gelişim 
incelendiğinde şöyle bir tablo ile karşılaşılmıştır. 

Bu maddede düzenlenen suç ile korunmak istenen hukuki değer, maddede belirtilen anayasal ku
ruluşların prestijleri ve saygınlıklarıdır. Günümüzde insan hak ve özgürlüklerinin temeli sayılan ifade 
özgürlüğü ile bu suç tipi arasında çok ince bir çizgi olması ve yasayı yorumlayan, uygulayan kimse
nin sübjektif algı ve değerlendirmesine göre aynı nitelikteki görüş açıklamalarının bazen ifade özgür
lüğü kapsamında değerlendirilip, bazen tahkir kapsamında görülebilmesi, farklı uygulamalara neden 
olmuştur. 

Ceza hukuku öğretisinde de yoğun bir şekilde tartışılan ve birçok hukukçu tarafından "suçta ka
nunilik" ilkesine uygun olmadığı söylenen bu suç tipinin toplumsal bir ihtiyacı karşılayıp karşıla
madığı da tartışma konusu olmuştur. 

301 inci maddede düzenlenen suçun genellikle basın-yayın aracılığıyla işlenen bir suç olduğu 
kuşkusuzdur. Bu nedenle, çoğunlukla eleştiri amacıyla yazılan ya da söylenen ve demokratik bir 
toplumda ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi ve kabul edilmesi gereken görüşler ne
deniyle, mahkemelerden farklı kararlar çıkması toplumsal barışı bozucu sonuçlara yol açmıştır. 

1986-2006 yılları arasındaki adli istatistikler incelendiğinde görüleceği üzere, ülkemizde 
Cumhuriyet Savcılıkları tarafından açılan ceza davalarının on binde biri ile on binde ikisini oluşturan 
bu suç tipinin Türk Ceza Kanunu'nda yer almasının, artık bir yararının kalmadığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, bu suç tipini ihlal ettiği iddiasıyla yargılanan kimselerin, yöneltilen suçlama ne
deniyle henüz yargılama aşamasında, toplumun bazı kesimlerinin kabul edilemez tepkilerine hedef 
olduğu; maddenin, çağdaş ve demokratik bir toplumda kabul edilemez linç kalkışmaları için zemin 
hazırladığı görülmüştür. 

Hatta, hukukçular tarafından tartışılmakta olan bir yargı karan nedeniyle, bu suçtan mahkûm olan 
Ermeni kökenli Hrant Dink adlı vatandaşımız, bazı kesimlerce ülkemizdeki barış ve huzurun bozul
ması amacına hizmet eden haksız kışkırtmalar nedeniyle öldürülmüştür. Yargı kararının sonucunda 
verilen cezayı, işlendiğini düşündüğü suçun karşılığı olarak görmeyen bazı kimseler, kendi ceza 
adalet anlayışlarıyla cinayet işlemekte, insanlara kıymaktadır. Bu zeminin yaratılmasında, keyfi uygu
lama ve yoruma uygun maddenin de payının olduğu sosyolojik ve toplumsal bir gerçekliktir. 

Bu maddeye ilişkin yargı kararlarında genellikle oybirliği ile bir karar verilemediği, konunun uz
manı hukukçular arasında müşterek bir kanıya varılamadığı, açılan davaların çoğunluğunun beraatle 
sonuçlanmasına karşın, sırf dava açılmış olmasının bile bu suçtan yargılanmakta olan kimsenin 
toplumun bir kesiminin nezdinde suçlu sayılması için yeterli sayıldığı, herkesin kesin hükümle 
mahkûm oluncaya kadar suçsuz olduğu yönündeki evrensel ve anayasal ilkeye aykırı sonuçların or
taya çıktığı görmezden gelinemez bir şekilde yaşanmaktadır. 

Nitekim, bu maddeden verilen mahkûmiyet kararlarının, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesindeki ifade özgürlüğüne aykırılığı nedeniyle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünü ihlal eden bir ülke olarak tazminat ödemeleriyle de 
karşı karşıya kaldığımız bilinmektedir. 
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Toplumun farklı düşünce ve inanıştaki kesimleri arasında düşmanlıkların önlenmesi, bu düş
manlıkların kışkırtılmasının yasaklanması, farklı din, dil, ırk, etnik kökenden insanların, bu kimlik
leri nedeniyle aşağılanması elbette ceza kanunuyla korunması gereken bir değerdir. 

Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi bu değeri korumaktadır. Ancak, 301 inci maddede 
düzenlenen suça ilişkin uygulama göstermiştir ki, madde "kanunilik" ilkesine uygun olmayıp, geniş 
bir takdir ve değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Bu durum, ülkemiz insanlarının en geniş şekilde 
kullanmaya değer olduğu ifade özgürlüğü hakkını tehdit etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, son yirmi yıllı adli istatistiklere göre, bu maddeden açılan ceza 
davası sayısı toplam ceza davalarının on binde ikisi kadardır; bir yılda 200-300 adettir. Bu davaların 
büyük çoğunluğunun, gazeteci ve yazarlar ile siyasi kişiliklerin görüş ve düşüncelerini ifade etmeleri 
nedeniyle açıldığı da bir gerçektir. 

Bu nedenle, toplumun çoğunluğunun benimsememesi, hatta öfkelenmesi ve kızması, tepki duy
ması pahasına da olsa, ifade özgürlüğünün korunması esas alınmalıdır. 

Belirtilen nedenle, Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi ile korunmak istenen hukuki değerin 
ceza kanunlarıyla korunması, toplumsal barışa ve adalete hizmet etmek yerine, tersine, daha önem
li ve büyük sorunlara neden olmakta, toplumsal barışı bozucu sonuçlara yol açmaktadır. Kaldı ki, 
maddede sayılan anayasal kurumlara yönelik eleştiri sınırlarını aşar nitelikteki görüş açıklamaları 
nedeniyle özel hukuk kapsamındaki hukuki sorumluluk devam etmektedir. Nitekim, bugün dünyada
ki gelişme bu türden eylemlerin suç olmaktan, ceza kanunu alanından çıkarılıp; tazminat sorumlu
luğu kapsamına, özel hukukun alanına sokulması yönündedir. Kanun teklifiyle çağdaş gelişmelere uy
gun olarak, özgürlüklerin temeli olan ifade özgürlüğü daha da güvence altına alınmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Maddeyle, uygulamada, ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez sonuçlar yaratan 

ve toplumsal barışı tehdit eden olaylara zemin hazırlayan Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılarak, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması ve toplumsal barışın sağlan
ması amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLANTN TEKLİFİ 
TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Esas No.: 2/210 17/4/2008 

Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(2/210) esas numaralı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, 14/4/2008 tarihinde TBMM Başkanlığınca Adalet Komisyonuna esas komisyon olarak 
havale edilmiştir. Bunun üzerine Komisyonumuz tarafından; 

- Teklif ile yapılması düşünülen mevzuat değişikliklerinin ülkemizin Avrupa Birliği uyum süre
ci ile doğrudan ilgili olduğu hususunun açık olduğu, 

- 2005 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilerleme raporlarında, 
301. maddenin ifade özgürlüğünü sınırlayıcı etkisi üzerinde durulduğu ve maddenin AB standartları 
ile uyumlaştırılmasının önerildiği, 

- Teklifin AB üyesi ülkelerin ve ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de 
doğrudan bağlantılı bulunduğu, 

şeklindeki gerekçelerle TBMM İçtüzüğünün 34. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince TBMM 
Başkanlığından Teklifin Komisyonumuza tali komisyon olarak havale edilmesi talep edilmiştir. Söz 
konusu istem, 14/4/2008 tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından yerine getirilmiştir. 

Bunun üzerine Komisyonumuz; 16/04/2008 tarihli 13. toplantısında Teklif sahibi Kahraman
maraş Milletvekili Veysi Kaynak'in; Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ile Avrupa 
Birliği Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkililerinin de 
katılımıyla Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 
inceleyip görüşmüştür. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Teklif sahibi Kahramanmaraş Milletvekili Veysi 
Kaynak yaptığı sunuş konuşmasında; 

- İfade hürriyetinin birçok hak ve hürriyetin temeli olup birçok Uluslararası belgeye konu 
olduğunu ve bu çerçevede Avrupa İnsan Haklan Evrensel Bildirisinin 19 uncu, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesinin 10 uncu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25 ve 26 ncı maddelerinde konuya 
ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiğini, 

- Ülkemizin yargı yetkisini kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da 
ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temeli olarak ortaya konulduğunu; bu özgürlüğün aleyhte 
olan, rahatsız edici ve çarpıcı haber ve düşünceler için de geçerli olduğunu, ancak yine de söz konusu 
özgürlüğün konusunun sınırsız olmadığını, ulusal düzlemde kanun koyuculannm demokratik toplum 
düzeninin gerekleri ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 10 uncu maddesinde ortaya konulan 
çerçevede sınırlama getirebildiğini, 
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- Bu çerçevede bir sınırlama teşkil eden 301. maddenin uygulanmasında ortaya çıkan birtakım 
farklılıkların ve aksaklıkların Yargıtay uygulaması da göz önünde bulundurularak giderilmesi 
amacıyla Teklifin hazırlandığını, ifade etmiştir. 

Hükümet yetkilisi tarafından; 

- 301. maddede yer alan "Türklük" ibaresinin uygulamada ve Yargıtay kararlarında etnik temele 
dayalı bir tanımlama olarak görülmediği ve "Türk Milleti"ne atıf yapıldığı; Anayasa'nın 66 ncı mad
desi de göz önünde bulundurulduğunda, "Türklük" ibaresinin, "Türk Milleti" olarak değiştirilmesinde 
herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiştir. 

Komisyon üyeleri tarafından; 

- Anayasanın dibacesinde yer alan "Türklük" tabiri nedeniyle teklifle yapılan değişikliğin bu 
ibareye rağmen yapıldığı ve bu çerçevede Anayasa'ya aykırı olduğu, 

- 301. ve 305 inci maddeler çerçevesinde izin kurumunun sorumsuz olan "Cumhurbaşkanına 
değil, sorumlu kanat olan "Adalet Bakanf'na ait olması gerektiği, 

- 301. maddede ne yönde değişiklik yapılırsa yapılsın uygulamadaki sorunlar çözülmedikçe ve 
uygulama ile ilgili yargıçlara yönelik birtakım bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmadıkça sorun
ların yaşanmaya devam edileceği, 

- Benzer düzenlemeler Avrupa ülkelerinde de bulunmakla birlikte açılan davaların ve mahku
miyet kararlarının sınırlı olduğu, 

- 301. maddenin uygulamasında Türklük kavramını etnik temelde değerlendiren ifade özgür
lüğünü sınırlayıcı birtakım kararların da mevcut bulunduğu ve bu bağlamda yapılması öngörülen 
değişikliğin gerekli olduğu, 

ifade edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin kifayeti ve maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesi 
yönünde Komisyon Başkanlığına sunulmuş olan önergenin kabulüyle Teklifin maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. Maddeler üzerindeki görüşmelerin TBMM İçtüzüğü'nün 23. maddesi 
çerçevesinde Komisyonu ilgilendiren 1 inci ve 2 nci maddelere inhisar edilmesi yönünde karar alınmıştır. 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında özellikle Cumhurbaşkanına 
izin yetkisinin verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda özellikle Türk Ceza Ka-
nunu'nun "Yabancı tarafından işlenen suç" başlıklı 12 nci maddesinde; bir yabancının, Türk kanun
larına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin 
zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılacağı 
ve yargılama yapılmasının Adalet Bakanının istemine bağlı olduğu ortaya konulmuştur. Yine özel
likle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde de Cumhurbaşkanına hakaret suçunda kovuşturma 
yapılmasının Adalet Bakanının iznine tabi olduğu da vurgulanmıştır. Bu çerçevede 301. ve 305 inci 
maddelerde de bu yönde uyum sağlanabileceği ortaya konulmuştur. 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri üzerindeki görüşmeler sonunda Avrupa Birliği müktesebatı-
na herhangi bir aykırılık görülmeyerek oy çokluğuyla aynen kabul edilmiş olup muhalefet şerhleri 
raporumuza eklenmiştir. 
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Raporumuz Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz 
olunur. 

Başkan 

Yaşar Yakış 

Düzce 

Sözcü 

Fazilet Dağcı Çığlık 

Erzurum 

Üye 

Burhan Kayatürk 

Ankara 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mehmet Sait Dilek 

İsparta 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

ismail Hakkı Biçer 

Kütahya 

Üye 

Algan Hacaloğlu 

İstanbul 

(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 

Mithat Melen 

İstanbul 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Başkanvekili 

Lütfi Elvan 

Karaman 

Kâtip 

Osman Çakır 

Samsun 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 

İbrahim Kavaz 

Erzurum 

Üye 

Taha Aksoy 

İzmir 

Üye 

Cüneyt Yüksel 

Mardin 

Üye 

Osman Coşkunoğlu 

Uşak 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Bengi Yıldız 

Batman 

Başkanvekili 

Onur Öymen 

Bursa 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 

Afif Demirkıran 

Siirt 

Üye 

Mustafa Öztürk 

Hatay 

Üye 

Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Üye 

M. Şükrü Elekdağ 

İstanbul 

(Muhalefet şerhim ilişiktir) 

Üye 

Gündüz S. Aktan 

İstanbul 

(Muhalefet şerhimiz ektedir) 

Üye 

Hüseyin Pazarcı 

Balıkesir 

(İmzada bulunamadı) 
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KARŞI OY 
Görüşülmekte olan 2/210 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifine aşağıdaki Karşı Oy yazımız çerçevesinde belirtmiş olduğumuz neden
lerle katılmıyoruz. 

Düşünceyi ifade özgürlüğü temel hak ve özgürlükler demetinin omurgasını oluşturur. Bu kap
samda, "düşünce ve ifade özgürlüğü" Kopenhag Kriterleri ve hukuk devletinin de temel kuralların-
dandır. Ülkemizde bu konudaki yasal mevzuatta eksiklikler olduğu bilinmektedir. Ancak bu teklif 
ifade özgürlüğüne yeni bir açılım getirmemektedir. 

Günümüzde çok sayıda aydının haklı veya haksız, çoğu kez sübjektif nedenlerle yargılanması
na yol açmış olan mevcut 301. maddeyle ilgili temel sorun, uygulamada ortaya çıkan çelişkiler ve bir
birleriyle çelişen kararlardır. 

Hükümetin yurtdışı ve içinde her gün 301. maddenin değiştirileceğine ilişkin açıklamalar yap
tıktan sonra ve AB'den yoğun baskı koşullan altında, Kanunun tek imzalı bir teklif ile gündeme ge
tirilmiş olmasını anlamak mümkün değildir. 

Teklifin 1. Maddesinde "Türklük" kelimesinin "Türk Milleti" olarak değiştirilmesi öngörülmek
tedir. Maddenin gerekçesinde de, "Millet, geçmişten beri bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşa
ma inancında, istek ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği olan 
insanların oluşturduğu toplumdur" denilmektedir. 

Oysa, Anayasanın 66. Maddesinde "Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" 
denilmektedir. Türklük yerine "Türk Milleti" denilmesi hukuki sonuçları bakımından hiçbir farklılık 
getirmeyecektir. O nedenle, bu maddede yapılmak istenen değişiklik ülkemizde yeni tartışmalar 
yaratmaktan, abesle iştigalden başka bir anlam taşımamaktadır. 

Teklifin 2. Maddesinde bu yasa teklifi, kapsamındaki suçlarla ilgili kovuşturma yapılmasının 
Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlanması; Cumhurbaşkanı'nın Anayasanın 104. Maddesinde yer alan 
"yargı ile ilgili görevleri" arasında yer almamaktadır. Bu nedenle Anayasaya aykırılık yaratacaktır. 

Bu tür uygulama Cumhurbaşkanının yargıya doğrudan müdahalesi sonucunu doğuracaktır. 
Cumhurbaşkanı tarafından verilecek kararlar haklı veya haksız değerlendirmelere konu olacak, sonuç
ta devletin başı olan, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eden 
Cumhurbaşkanlığı Makamının tarafsızlığı tartışılır bir hale gelecektir. 

Cumhuriyet savcılarının, yapılan ihbar ve şikayetler nedeniyle veya kendi inisiyatifleri ile ya
pacakları soruşturma sonrası konuyu dava açılması talebiyle Cumhurbaşkanlığı Makamına arz et
meleri sonrasında, Cumhurbaşkanının kovuşturma açılmasına izin vermemesi halinde, bir anlamda 
"hakim yetkisi"ni yani Anayasa ile kendisine verilmemiş olan bir yetkiyi kullanmış olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı'nın bu anlamda var olanlara ek olarak ve özellikle kendisine sunulacak 
"soruşturma dosyalarını" gereğince inceleyecek, "kovuşturma açılması" değerlendirmesine katkı 
sağlayacak bir uzman hukuk birimi oluşturması gerekecektir. 

Bu madde ile bağlantı kurulmak istenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. Maddesinin, 
yasa teklifinin bütünü ile bir ilgisi yoktur. 

Bu nedenlerle yasa teklifine karşıyız. 16/04/2008 
Saygılarımızla, 

Algan Hacaloğlu Onur Öymen Osman Coşkunoğlu 
İstanbul Bursa Uşak 

Şükrü M. Elekdağ 
İstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Biz Aşağıda imzası bulunan MHP Milletvekilleri, 16 Nisan 2008 günü AB Uyum Komisyonun

da yapılan müzakereler sonunda, "Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Teklifi"ne aşağıda gerekçelerle muhalefet şerhi koyduğumuzu arz ederiz. 

1. Bu yasa teklifi ile 301. maddede önerilen değişiklik Anayasa'ya aykırılık oluşturmaktadır. 
Anayasa'nın dibacesi -ki Anayasa'nın metninin ayrılmaz bir parçasıdır, değiştirilemez, değiştirilme
si teklif dahi edilemez- 5. fıkrasında Türklüğün manevi ve tarihi değerlerine karşı faaliyetlerin ko
ruma göremeyeceğini amirdir. Oysa bu değişiklikle ifade özgürlüğü bahanesiyle, "Türklük" her tür
lü hakaret karşısında Anayasal korumadan mahrum kalacaktır. 

2. Bu husus bir önergeyle bir mensubumuz tarafından ortaya konmuş ve içtüzük 38. maddeye 
göre Komisyonun önce değişiklik teklifinin Anayasa'ya uygunluğunu saptaması istenmiştir. Bu 
önergenin reddedilmesi ardından yapılan müzakereler içtüzüğe aykırılık oluşturulmuştur. 

3. Bu yasa değişiklik teklifi, AB organları ve sorumluluklarının yoğun talepleri karşısında, 
AKP'nin kapatılma davasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi üzerinde 
AB'nin baskısını sağlamak amacıyla AKP tarafından büyük bir telaşla TBMM'ye getirilmiştir. Eski 
Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK ve şimdiki Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN'in Ceza Kanunu 
301'in değiştirilmesi için gerek olmadığı yolunda çok sayıda beyanına rağmen bu ani tutum değişik
liği, bu girişim sebebini ve kabul edilemez amacını ortaya koymaktadır. 

4. Teklifte "Türklük" sözcüğü yerine "Türk Milleti" ibaresinin konulmasının nedeni konusunda 
anlaşmazlık mevcuttur. Şayet Yargıtay'ın içtihadına göre "Türklük" zaten "Türk Milleti" olarak an-
laşılacaksa, sonuçta farklılık olmayacağı iddia ediliyorsa neden bu değişiklik yapılmaktadır. 

5. 301 madde 2004 yılında Mecliste mutabakatla kabul edilmiş ve AB tarafından da Kopenhag 
siyasi kıstaslarına uygun bulunmuştu. Daha sonra Orhan PAMUK gibi bazı yazarların Türk Milleti 
aleyhine söylemleri nedeniyle açılan davalar vesilesiyle konu AB'nin dikkatine gelmiştir. AB aynı 
madde bağlamında davası bulunan diğer kişilerle ilgilenmemiş; sadece Ermeni soykırım iddiaları ve 
Kürt terörist ayrılıkçı hareketi mensupları tarafından benimsenen hakaretimiz söylemlerin, ifade 
özgürlüğü çerçevesinde serbest bırakılması için baskı yapmaya başlamıştır. Burada amacın, Bazı AB 
ülkelerindeki ifade özgürlüğü kısıtlamaları nedeniyle Ermeni soykırımının olmadığı yolundaki beyan
lar cezalandırılırken, Türkiye'de "Tarihle yüzleşmek" adına Ermeni soykırımının kabul edilmesini 
sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan Kürt ayrılıkçıların da geçmiş isyanlara atfen devlete ve 
güvenlik güçlerine ağır hakaretler etmeleri mazur gösterilmek istenmekte; böylece iç huzur ve 
dayanışmamızı bozmak amaçlanmaktadır. 

6. Bu yasa değişiklik teklifinde; TCK 301 ile birlikte TCK 305 madde de bir değişiklik önerilmek
tedir. Bu iki maddedeki değişiklikler birbiriyle tamamen alakasızdır. Bu açıdan ortada bir değil, iki 
ayrı teklif bulunmaktadır. 301. maddede, kovuşturma açılması Cumhurbaşkanının iznine bağlan
maktadır. Aynı şekilde 305. maddeye göre kovuşturma açılması Adalet Bakanının iznine bağlıyken 
o yetki de Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Oysa 305. maddede öngörülen fiillerin 301. maddede 
ki "aşağılama" ile bir ilişkisi yoktur. 305. madde "temel milli yararlara" karşı fiillerle ilgilidir ve bu 
maddenin 4. fıkrasında "temel milli yararlar" arasında "Cumhuriyetin Anayasada belirlenen temel 
nitelikleri" de sayılmıştır. Bu yönüyle madde, AKP'nin Anayasa'nın temel niteliklerinden olan laik
lik karşıtı faaliyetleri nedeniyle Anayasa Mahkemesinde başlayan davayla ilişkilendirilebilir. Bir 
başka deyişle, bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, zorlama bir yorumla da olsa, laiklik karşıtı faaliyet
lerinden dolayı sorumlular hakkında kovuşturma yapılmasını önlemeye teşebbüs edebilir. 

Muhalefet Şerhimizin muameleye konmasını saygıyla müsaadelerinize arz ederiz. 
Gündüz S. Aktan Osman Çakır Mithat Melen 

İstanbul Samsun İstanbul 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 23/4/2008 
Esas No.: 2/210,2/27 

Karar No.: 14 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14/4/2008 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'in "Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" (2/210) ile yine Başkanlığınızca 30/10/2007 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilmiş olan Demokratik Toplum Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın 
aynı mahiyetteki "Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" (2/27), 
Komisyonumuzun 18/4/2008 tarihli 16 ncı toplantısında görüşülmüştür. Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu, görüşlerini belirtmekte yarar gördüğü düşüncesiyle İçtüzüğün 34 üncü maddesi 
gereğince Kanun Teklifinin (2/210) kendisine havale edilmesini istemiştir. Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu, Kanun Teklifini 16/4/2008 tarihinde görüşmüş ve raporunu Komisyonumuza 17/4/2008 
tarihinde ulaştırmış, rapor aynı gün Komisyon üyelerimize dağıtılmış ve değerlendirme verisi olarak 
işlem görmüştür. 

Komisyonumuzca, tekliflerin aynı mahiyette olmaları nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi 
gereğince birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmelerin 2/210 esas numaralı Kanun Teklifi üzerinden 
yapılmasına karar verilmiştir. Kanun tekliflerinin görüşmelerine, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tem
silcileri ile teklif sahipleri katılmış, söz konusu toplantı dört oturum halinde toplam onüç saatlik bir 
müzakere yoğunluğu ile tamamlanmıştır. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. 

Tekliflerin görüşülmesi sırasında aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir: 
Anayasanın 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında zikredildiği üzere, Anayasanın dayandığı 

temel görüş ve ilkelerinin belirtildiği başlangıç kısmının Anayasanın metnine dahil ve ayrılmaz bir 
parçası olduğu dolayısıyla da başlangıç metninde temel prensiplerin "Türklük" çerçevesinde çizildiği, 
başlangıç metninde ve Anayasanın müteaddit maddelerinde Türklükten ne anlaşılması gerektiğinin 
açıklığa kavuşturulduğu, Türklük ve Türk Milleti tanımlamasının bir kanunun gerekçesinde yer al
masının doğru olmadığı, Anayasada temel çerçevesi çizilmiş olan tarihsel bir olgunun kanunla tanım
lanması yoluna gidilmesinin hukuken ve sosyolojik olarak mümkün olmadığı ve Kanun Teklifinin 
bu nedenlerle Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir. 

Teklif ile Cumhuriyet kelimesi yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikame edildiği. 
Cumhuriyetin, devlet başkanının halk tarafından seçilme özelliğini ifade eden bir siyasi rejimin adı 
olduğu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" ibaresinin ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini ifade ettiği ve 
sadece Devlet tüzelkişiliğinin anlaşılması sonucunu doğurabilecek nitelikte olduğu, Anayasanın 
2 nci maddesinde toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk Devleti olma niteliklerinin yer aldığı soyut Cumhuriyet rejimini dışlama ihtimalinin doğ
masına neden olabilecek bir tanımlama yapıldığı, yapılan bu değişiklik ile Cumhuriyetin korunması 
gereken hukuki bir değer olmaktan çıkarıldığı dolayısıyla Teklifin Anayasaya aykırılık teşkil ettiği 
ifade edilmiştir. 
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Teklif ile 301 inci maddede yer alan "Türklüğü" ibaresinin "Türk Milleti" olarak değiştirildiği, 
"Türklük" kelimesinin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun iktibas tarihinden bu yana Kanun metni 
içinde yer aldığı, 82 yıllık süreçte Türk yargısının bu tanıma göre hukuk kültürünü ve hafızasını 
oluşturduğu, içtihatların bu yönde geliştiği ve olgunlaştığı, Anayasa hukuku terminolojisi ile ceza 
hukuku terminolojisinin bu anlamda birbirleri ile örtüştüğü ve uygulama açısından herhangi bir tered
düt olmadığı dolayısıyla kanun değişikliği açısından hukuki bir sebep yokken bu değişikliğin yapıl
mak istendiği ifade edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle işlenen suç hakkın
da kovuşturma yapılmasının izne bağlandığı takdirde şüpheliler açısından 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu göz önünde bulundurulduğunda olumsuz sonuçlar doğurmasının kuvvetle 
muhtemel olduğu da ifade edilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanununun 2 nci maddesinde soruşturma, 
Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen 
evre, kovuşturma ise iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre 
olarak tanımlanmıştır. Kovuşturma izne bağlandığı takdirde suç şüphesinin öğrenilmesinden itibaren 
yetkili mercilerce gerekli incelemeler yapılabilecektir. Şüphelilerin, bu madde ile korunması amaçlanan 
hukuki değerlerin hassasiyeti de göz önünde bulundurulduğunda, bu aşamada çeşitli yollarla yaratıla
bileceği ve neticeten kovuşturmaya izin verilemediği takdirde şüphelinin toplum nazarında 
yargılanacağı, ancak suçsuzluğunun mahkeme karan ile kesinleştirme imkanının da elinden alın
abileceği, adil yargılanma hakkının ihlal edileceği, iznin kurumu ile şüphelinin yargılanmaması du
rumunda Türkiye'nin sağlayacağı yarar ile yargılandığı takdirde oluşabilecek alternatif maliyetler 
açısından nispetsizliklerin oluşacağı, olumsuz neticelerin gerçekleşmesine de neden olunacağı ifade 
edilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda izin şartının soruşturma evresine 
özgülenmesinin suçun niteliği, genellikle basın yoluyla işlenmesi ve delil toplama evresinin uzun 
sürmemesi nedeniyle iznin soruşturma evresine inhisar edilmesinin daha doğru olacağı ifade 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, belli bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma yapılmasının izne bağlanması 
ve bu izninde belli bir makama veya kişiye verilmesinin yargı bağımsızlığına müdahale niteliğinde 
olduğu, zira, Anayasanın 9 uncu maddesinde yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanıldığı ve Anayasanın 138 inci maddesinde hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğu ve hiçbir 
organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir 
ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hükme 
bağlanmıştır. Söz konusu hükümler göz önünde bulundurulduğunda yargı yetkisi içinde yer alan bir 
konuda yapılacak işlemler için herhangi bir makama veya kişiye izin verme yetkisinin verilmesi de 
Anayasaya aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir. 

Kovuşturma izne bağlandığı takdirde, kovuşturma izninin Cumhurbaşkanına verilmesinin 
Anayasaya aykırı olduğu ve sakıncalı sonuçlar doğurabileceği dile getirilmiştir. Zira, Cumhur
başkanının Anayasanın 104 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, Devletin başı olması, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesi, Anayasanın uygulanmasını, Devlet or
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmesi ve Anayasanın 103 üncü maddesi gereğince 
tarafsız olacağına dair and içeceğine dair ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, bu şekilde netameli 
bir konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmesinin hem Cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşüre-
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bileceği hem de Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamının tartışmaya açık hale getirilmesi 
mümkün olabileceği, ayrıca, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin Anayasanın 104 üncü mad
desinde ayrıca ve açıkça hükme bağlandığı, bu maddede belirtilen görev ve yetkilerin içerisinde be
lirli suçlarla ilgili kovuşturma izni verilmesi hususunun yer almadığı, 104 üncü maddenin son 
fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanı, ayrıca, Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görev
leri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır." hükmünün ceza hukukunun genel prensip
leri ve özellikle kıyas yasağı ilkesi açısından geniş yorumlanamayacağı ve neticeten böyle bir yetkinin 
Cumhurbaşkanına verilmesinin Kanun Teklifini Anayasaya aykırılıkla sakatlayacağı ifade edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi, 
gerekçe doğrultusunda ve hatta gerekçeyi aşan yeni argümanlarla teklif sahibi tarafından açıklan
mıştır. Yürürlükten kaldırma görüşünü destekleyen herhangi bir komisyon üyesi bulunmamaktadır. 
Teklif sahibinin mensubu bulunduğu Komisyon üyesi (Demokratik Toplum Partisi) milletvekili de 
toplantıya katılmamıştır. 

Komisyonda çoğunluk görüşü olarak ortaya konan değerlendirmeler şöyle özetlenebilir: 
Komisyonumuzda tartışmaya konu iki temel kavram, "Türklük" ve "Cumhuriyef'tir. 
"Türklük", dünyanın her yöresindeki Türkleri ve kültür dahil bütün ortak değerlerini kucak

layan bir kavramdır. Mekanlan ve zamanları aşan bir boyutu vardır (Ziya Gökalp, Türkçülüğün 
Esasları, Ank. 1339 (hicri). Başka bası, Hazrl. Prof.Dr. Mehmet Kaplan, İst. 1970. Prof.Dr. Erol 
Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İst. 1996. Prof.Dr. Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Ank. 1993. 
Prof.Dr. Bahattin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İst. 1988). Sosyoloji, antropoloji ve tarih 
gibi kimi bilim dallarının konusu olan ve değer olarak özgün bir yeri bulunan "Türklük", kendi tabii 
ontolojisinde gelişerek, dönüşerek bütün safıyetiyle hep varolacaktır. 

Sorun, bir suç ve ceza normu üretilirken sözü geçen kavramların "unsur" olarak kullanılmaya 
elverişli olup olmadığı sorunudur. 

a) 301 hükmünün yer aldığı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısmının başlığı "Mil
lete ve Devlete Karşı Suçlar..."dır. Aynı hükmün bölüm başlığı ise, "Devletin Egemenlik Alamet
lerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar"dır. Temel kanun sistematiği, unsurun "Millet" 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

b) Yasa koyucu, suç ve ceza normunu üzerine inşa ettiği unsur ve kavramları tercih ederken, 
onların "belirlilik" niteliğini gözetmek, bu konudaki mukayeseli hukuk, doktrin ve uygulamadan 
yararlanmak zorundadır. "Belirlilik" kriteri, "hukuk güvenliği", "erkler ayrılığı", "demokratik dev
let" ilkelerinin kaçınılmaz bir gereğidir (Any. m.38, 13,2,5. Doç.Dr.Osman Can. Belirlilik İlkesine 
Anayasal Bakış. Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S. 1-2, s.89-124, 
Prof.Dr. Kunter, Nurullah. Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi. İst. 1949). TCK. 301 hükmündeki 
"Türklük" kavramının kapsamı itibariyle soyutluğu ve sınırlarının belirlenmesindeki farklı anlayışlar 
ve belirleme zorluğu nedeniyle "Türk Milleti" olarak ikamesi gerektiği, giderek uygulamada "Türk 
Milleti" olarak somutlaştırıldığı bilinmektedir (Doç.Dr. Sancar, Türkan Yalçın, "Türklüğü, 
Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza 
Kuvvetlerini" Alenen Tahkir ve Tezyif Suçlan (Eski TCK m. 159/1- Yeni TCK m.301/1-2), Ank.2006, 
s.82 ve civ. Ayrıca orada yollama yapılan kaynaklar. Dr. Gökçen, Ahmet, Halkı Kin ve Düşmanlığa 
Açıkça Tahrik Cürmü, Ank.2005, s.93 ve civ.). 
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Yüksek Yargıtay'ın bu konuda ulaştığı sonuç (içtihat) şudur: 
".. .TCY'nın 159/1. maddesinde, "Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin 

manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin 
manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler...cezalandırılırlar" hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümle, Devletin siyasal ve hukuki varlığının ve aynı doğrultudaki çıkarlarının korunmaya 
çalışıldığında kuşku yoktur. Devlet kavramının, diğer bir anlatımla Devletin varlığını oluşturan ve bir 
sentezin ayrılmaz unsurları sayılan müesseselerin madde metninde ayrı ayrı sayılması ve bunlara 
yönelen hareketlerin yaptırım altına alınmasıyla güdülen amaç temelde Devletin tüzel kişiliğinin, 
saygınlığının ve hukuki yararının korunmasıdır. Ancak bu hüküm ile Devlet kavramı ve Devletin 
varlığını oluşturan ve maddede sayılan kurumlar korunmuş olup, bu kurumlarda yer alan kişi veya 
kişilerin ya da grupların korunması amaçlanmamıştır. 

Fıkradaki Türk'lük kavramı devletin insan unsuruyla ilgili olup, bu kavramla Türk Milleti kaste
dilmektedir. Türklükten maksat, "Türk milletini oluşturan insani, dini, tarihi değerleri ile milli dil, mil
li duygular ve milli geleneklerden oluşan milli, manevi değerler bütünü"dür..." denmiştir (YCGK. 
11.07.2006 t, 9-169/184 E/K. Karar, yayınlanmamıştır). 

Yüksek Anayasa Mahkememiz ".. .Bu anlayış ayrımcı ve ırkçı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni ku
ran Türk milletini oluşturan bireylerin kökenleri ne olursa olsun, Devlet yönünden tartışmasız eşitliği, 
içtenlikli birliği ve birlikte yaşama istencini, başka uluslara karşıtlığı değil, dostluk ilişkilerini, içte 
ve dışta barışla iyi gelenekleri koruyup güçlendirme çabalarını, herkesi barındıran topraklara birlik
te sahip çıkma bilincini içeren çağdaş bir olgudur. Kökeni ne olursa olsun, ulus içinde herkes ayrım
sız biçimde yer almakta, ulusun birliği olgusu böylece somutlaşmaktadır. Ulus, tarihsel ve sosyal 
gelişmenin yarattığı birlikte yaşama olgusudur. Irk gibi antropolojik ve filolojik niteliklere dayanan 
dar bir kavram da değildir..." anlayışını ortaya koymuştur (Anayasa Mahkemesinin, 14.2.19971,2/1 
(SP) sayılı kararı. Aynı doğrultuda, 18.5.1985 t, 9/4- E/K sayılı AMK). 

c) Adalet Komisyonu, Türk Ceza Kanununun 301 hükmünün ve -doğaldırki- değişikliğinin, ni
hai tahlilde bir "özgürlük sınırlandırması" ile doğrudan bağı olduğunu nazara almış, düşünce ve ifade 
özgürlüğüne en geniş alan ayıran bir yaklaşımı benimsemiştir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini, 
İHA Mahkemesi içtihatlarını, içhukukumuz bütünde yer alan bir değer olduğu gerçeğini gözardı et
memiştir (Any.m.90/5,İHAS.m. 10). Temel haklar alanında suç normu üretilirken, özgürlüklerin sınır
landırılmasına ilişkin Anayasal ölçütlerin (Any.m.2,5,13) mutlaka gözetilmesi gerektiği yönünde 
Anayasa Mahkememizce son yıllarda ortaya konan yönteme özellikle işaret olunmalıdır: "...Yasa 
koyucu, Anayasa'mn 2 ve 5 inci maddelerinde öngörüldüğü üzere Anayasa'da güvence altına alın
mış temel hak ve özgürlükleri koruma yükümü çerçevesinde temel hak ihlallerini yaptırım altına al
mak zorunda olduğu gibi, toplumsal ve siyasal yapıyı korumak amacıyla da bazı temel hak ve özgür
lükleri sınırlamak suretiyle suç yaratabilir. Yasa koyucu bu çerçevede suç yaratırken koruma 
yükümünün gerekleriyle bağlı olduğu gibi, yaratılan suçla kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
sınırlandırıldığı durumda 13 üncü maddedeki kayıtlarla bağlıdır. Yaratılan suçlara uygulanacak ceza 
miktarı da Anayasa'nın konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, ceza hukukunun ana ilkeleri ile 
ülkenin genel durumu, sosyal ve ekonomik hayatın gereksinmeleri göz önüne alınarak saptanacak 
ceza politikasına göre belirlenir. Bu nedenle Yasa koyucunun ceza politikasının, öncelikle 
Anayasa'nın 2 nci maddesinde nitelikleri, 5 inci maddesinde de temel amaç ve görevleri belirtilen 
hukuk devleti ilkesine ve anılan maddelerde yer alan adalet ilkesine ve 38 inci maddedeki güvencelere 
uygun olması gerekir. Bu doğrultuda ceza önlemiyle toplumsal barışı amaçlayan Anayasa, suçların 
niteliği, işlenme biçimi ve kamu düzeni için yarattığı tehlikeyi gözeterek ne miktar ceza verileceğinin 
ve hangi ceza tedbirlerinin ne yolda uygulanacağının saptanmasını yasa koyucuya bırakmıştır. 
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Yasaların kamu düzeninin kurulması ve korunması, kamu yararının sağlanması amacına yöne
lik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti 
olmanın gereğidir..." (Anayasa Mahkemesinin 27.9.2006 t, 63/94-E/K sayılı karan). 

d) "Türk Milleti" kavramı, Anayasa Mahkememizin kimi kararlarında ve doktrinde değinildiği 
gibi "Anayasal vatandaşlık" (Any.m.66) ve "eşitlik" (Any.m. 10) temel parametreleri bakımından 
hukukun üstünlüğü ve demokrasi değerleriyle de tam bir uyum içindedir. 

e) Gerek Anayasamızın 1 inci maddesi doğrultusunda okunuşu ve gerekse Yargıtay'ın yerleşik 
uygulaması kapsamında hükümde yer alan "Cumhuriyet" kavramının devleti resmettiği açıktır 
(Doç.Dr.Sancar, age. s.88 ve dev. Orada yollama yapılan diğer kaynaklar). Ayrıca maddenin, Temel 
Kanun içinde yer aldığı bölüm (sistematik) de devlet ve egemenlik değerleri ile ilgilidir. (Bkz. Ra
porumuzun "a" bölümü.) 

Yüksek Mahkememizin atıf konusu içtihatlarından birisi aynen şöyledir: 

"Maddede korunan değerlerden biri de 'Cumhuriyet'tir. Burada yer verilen 'Cumhuriyet' 
kavramı, Ceza Genel Kurulumuzun 5.5.1998 gün ve 70-156 sayılı kararında vurgulandığı üzere, 'Devlet' 
ile anlamdaştır. Bu nedenle Devleti tahkir ve tezyif etmek, niteliği itibariyle Cumhuriyeti tahkir ve 
tezyif etmektir. Devlet ise en yalın biçimiyle, belli bir ülke içinde kurulan en üst iktidar ve yetkiyi 
temsil eden bir tüzel kişilik olarak tanımlanabilir. Maddede Devlet organizasyonu içinde yer alan 
TBMM, Hükümet, Bakanlıklar, Devletin askeri ve emniyet kuvvetleri ve Adliye ayrı ayrı belirtildiğine 
ve bunların her birine yönelik tahkir ve tezyifin suç oluşturmadığını kabul mümkün değildir. 

Ancak bu hüküm ile Devlet kavramı ve Devletin varlığını oluşturan ve maddede sayılan ku
rumlar korunmuş olup, bu kurumlarda yer alan kişi veya kişilerin ya da grupların korunması 
amaçlanmamıştır" (YCGK. 21.5.2002 t, 9-123/253-E/K. Karar, yayınlanmamıştır. Dr.Sancar, 
age.s.90, dn.67'de). 

f) Korunan değerlerin, özellikle birinci fıkrada yer alan unsurların, birer egemenlik değerleri 
olduğu, Anayasal karşılıklarına tekabül ettiği hatırlanmalıdır. "Millet", kaynak egemenliğe (Any.m.6), 
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti", devletin bütün kurucu unsurlarını kapsar biçimde' "otorite"ye 
(Any.m. 1,6), "Türkiye Büyük Millet Meclisi", yasama egemenliğine (Any.m.7), "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti", yürütme egemenliğine (Any.m.8), "yargı organları", bağımsız yargı erkine 
(Any.m.9, 138) karşılık oluşturmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, devlet idaresinin güvenlik cihazı olarak "askeri ve emniyet teşkilat
larımıza" tahsis olunmuştur. 

g) Bu değerlerimize yönelik aşağılamanın/tahkir ve tezyifin ifade özgürlüğü kalkan kılınarak 
himaye görmesi düşünülemez. Hiçbir hukuk, aşağılamaya prim vermez, ona meşruiyet tanıyamaz. 
Sorun, olağan sınırları aşan ve korunan organları kimi zaman şaşkına çevirecek aşın ifade ve eleştiri
lerin "aşağılama" olarak algılanması ve nitelenmesi sorunudur. Devlet, siyaset ve yargı uygula
mamızın aşırı ifade ve eleştiriyi "aşağılama" olarak algılayan bir "yönünün bulunduğu" inkâr olu
namaz. Değişiklik, getirdiği mekanizmalarla bu algıyı ve algı doğrultusunda teşekkül eden uygula
maların olası olumsuz sonuçlarını, kamu yararı ve demokrasi değerleri bakımından denge noktasına 
kavuşturma amacına yöneliktir. Hiçbir düşünce ve eleştiri, aşkın bir yorumla suç ve ceza işlemine tabi 
kılınamaz. Böyle bir işlem, korunan değerleri ne korur, ne de güçlendirir. Bu halde zarar görecek 
olan, yalnızca sanık/şüpheli işlemine tabi tutulan düşünce sahibi ve demokrasimiz değil, belki de da-
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ha fazla olarak korunduğu zannedilen erkler ve değerlerdir; kamudur. Teklif, bu yönüyle rasyonel bir 
model niteliğindedir. Yakın tarihimizin hatıraları ve muhatabı bulunduğumuz konjonktürel gerçek
ler, temel hak ve özellikle ifade özgürlüğü standartlarını yükseltmenin önündeki kronik engeller olarak 
okunamaz. İfade özgürlüğü ve demokrasi, egemenlik değerlerimize -her şartta- güç katan temel di
namikler olarak okunmalıdır. 

İfade özgürlüğü ile tahkir/tezyif arasında varolan gerilimi, eleştiriyi hukuka uygunluk nedeni 
sayan bir formülle aşma çabalarının ancak 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı yasanın 2-A hükmü ile ku-
rallaşabildiği hatırlanmalıdır. (Adalet Komisyonunun 2000 t, 2/439 esasında yer alan "...Hiçbir 
düşünce açıklaması ve eleştiri, bu maddede tanzim olunan suçu oluşturduğu yönünde yorumlana
maz. Düşünce bütünü parçalanarak, içtihatla suç üretilemez" biçimindeki 26/01/2000 tarihli öneri, 
sonraki yasa metinlerine "eleştirinin cezalandırılmayacağı, suç oluşturulamayacağı" formatlarında 
yürürlükteki hukukumuza, ancak 3/8/2002 tarihinde girebilmiştir. (Bkz. TBMM 21. Dönem, yy. 4. 
S.Sayısı:810. s.12 ve civ. 3.8.2002 t, 4771 S.K. m.2, 30.7.2003 t, 4963 S.K. m.l, 26.9.2004 t, 5237 
s.TCK.m.301). 

İfade özgürlüğünün ve eleştiri hakkının doğal sınırlarına saygılı bir hukuk anlayışının ve uygu
lamasının benimsendiği saniyede, yasanın yöneldiği egemenlik değerleri ve temel haklar buluşması da 
sağlanmış olacaktır. İfadesi kolay ve fakat ulaşılması sürecin dönüştürücü gücüne bağlı bir amaç... 
Türklüğün de Türk Milletinin de hukuk ve demokrasinin de anlam kazanacağı bir ortak nokta... 

h) Yasada öngörülen "izin koşulu", kamu yararı yönünden takdiri esas alan bir yürütme-siyasa 
yetkisidir. Yargı ve yargılama yetkisiyle doğrudan bağı olmayan bir yetkidir. "İznin" bir "soruştur
ma koşulu" olarak öngörülmesi, ifade özgürlüğünü koruma amacına dayalıdır. Öte yandan soruştur
ma ile kovuşturma arasındaki süreçte iznin yöneldiği kamu yararına aykırı sonuçların doğması da 
muhtemeldir. Bu ve komisyon tutanaklarına yansıyan diğer gerekçeler içinde izin, soruşturmanın 
koşulu olarak düzenlenmiştir. Yüksek Yargıtay, izni sanık lehine bir teminat ve maddi ceza normu 
olarak nitelendirmiştir (Y9CD.26.12.2005 t, 7865/9799- E/K. Karar, yayınlanmamıştır). 

j) Komisyonumuz, gerek teklifte ve gerekse kabul ettiği metinde bir bütün olarak yahut her
hangi bir unsuru itibarıyla Anayasaya aykınlık görmemiştir. Komisyonumuzun Milliyetçi Hareket 
Partisi üyelerince verilen Anayasaya aykırılık önergeleri (üç adet) birleştirilmiş, oylanmış ve kabul 
görmemiştir. Anayasamızın herhangi bir hükmü, teklif ve kabul metninde benimsenen normatif un
surları önleyecek bir direktifi ortaya koymamaktadır (Any. m. 38, 13, Başlangıç, 176, 104/son fıkra 
ve diğerleri). Yasa koyucu, düzenleme alanında bir buyruk veya yasak içermeyen Anayasa norm
larından bir bağlayıcılık üretemez (Any.m. 11). Bu gibi durumlarda, yasa koyucunun, hukukun üstün
lüğü sınırlarını aşmayacak bir takdir hakkına sahip olduğu açıktır (Any.m.7,2,38,13). 

k) Suç tipinin korunan değerler, izin koşulu, ceza miktarı ve görev yönlerinden yürürlükteki 
hukukumuzda sürekli bir evrim geçirdiği, on'a yakın değişiklik gördüğü, bu bağlamda sorunun di
namik bir karakter özelliği taşıdığı gözlenmektedir. "Eleştiriye ceza verilemeyeceği" yönündeki 
değişiklik, Avrupa Birliğine uyum kapsamında 3.8.2002 tarihinde gerçekleşmiştir. 

1) Teklif ve kabul edilen metin yapısı, izin yetkisinin Cumhurbaşkanına tanınamayacağı kaydı 
dışında, Komisyonumuza davet edilen Yüksek Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği, Basın Konseyi ve 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından da paylaşılmıştır. 
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Komisyon görüşmeleri sırasında ileri sürülen görüşler değerlendirilmek suretiyle Teklifin ilgili 
maddeleri aşağıda belirtilen gerekçelerle değiştirilmiştir. 

Teklifin başlığı, 2 nci maddenin Teklif metninden çıkarılması nedeniyle herhangi bir yanlışlığa 
neden olmaması ve teklif başlığı ile içeriğinin yeknesaklığının sağlanması amacıyla "TÜRK CEZA 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ" olarak değiştirilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "kovuşturma" ibaresi, düşünceyi açıkla
ma hürriyeti ve hükümde belirtilen değerleri birlikte koruma amacı, suç tipinin uzunca bir soruştur
ma ve delil toplama evresini zorunlu kılmaması ve benzer nedenlerle "soruşturma" olarak değiştir
ilmiştir. Ayrıca aynı fıkrada geçen "Cumhurbaşkanının" ibaresi, Cumhurbaşkanının Anayasal konumu 
(ANY. m. 104 vd.), kamu yararının gerekli kıldığı altyapı donanımı, soruna ilişkin Türkiye geleneği 
ve benzeri nedenler göz önünde bulundurulmak suretiyle "Adalet Bakanının" olarak değiştirilmiştir. 
Değişiklik önergeleri oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi 1 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla Teklif 
metninden çıkarılmasına oyçokluğuyla karar verilmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin 3 ve 4 üncü maddeleri yapılan teselsül nedeniyle 2 ve 3 üncü maddeler olarak oyçok
luğuyla aynen kabul edilmiştir. 

Teklif başlığı ve maddeleri Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Ahmet İyimaya 
Ankara 

Kâtip 
İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ayla Akat Ata 

Batman 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

(Son 

(Son 

oylamada bulunamadı) 
Üye 

Fatih Metin 
Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 
ı oylamada bulunamadı) 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yılmaz Tunç 
Bartın 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 
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Üye Üye Üye 
Metin Çobanoğlu Ali Öztürk İhsan Koca 

•:;',, ı-ıirf Kırşehir Konya Malatya 
(Muhalefet şerhim eklidir) (Toplantıya katılamadı) 

Üye Üye Üye 
Ali Rıza Öztürk İsa Gök Mustafa Hamarat 

Mersin Mersin Ordu 
(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye Üye Üye 
Rahmi Güner Rıdvan Yalçın Yahya Akman 

Ordu Ordu Şanlıurfa 
(Muhalefet şerhi eklidir) (Muhalefet şerhim eklidir) 

(Son oylamada bulunamadı) 
Üye 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim vardır) 

MUHALEFET ŞERHİ 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 301 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öneren 2/210 sıra 

sayılı kanun teklifine aşağıda göstereceğimiz gerekçelerle katılmıyoruz. 

Türk Ceza Kanununun üçüncü bölümünde Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının 
Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını 
Aşağılama Başlıklı TCK'nun 301 inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile suç ve ceza arasında
ki orantı kaybolmuştur. Cezadaki indirim, denetimli serbestlik ve cezanın erteleme hali dikkate 
alındığında suç özelliğini madde başlığıyla bağdaşmaz bir hale dönüştürmüştür. 

Düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler demetinin omurgasını oluşturur. Düşünce 
ve ifade özgürlüğü Kopenhag Kriterleri ve hukuk devletinin de temel kurallarındandır. Ülkemizde bu 
konudaki yasal mevzuatta eksiklikler olduğu bilinmektedir. Ancak bu teklif ifade özgürlüğüne yeni 
bir açılım getirmemektedir. Maddenin çeşitli hak ve özgürlüklerle bağlantılı oluşu, siyasal yönünün 
ağırlık taşıması ve korunan hukuki menfaatlerin devletin dayandığı unsurlarla ilgili oluşu, cezanın üst 
sınırı dikkate alındığında da yargılamada görevli mahkemenin yeni sorunların doğmasına neden o-
labileceğinin araştırılmaması, 

Yasa değişiklik teklifi, AKP hakkında kapatma davası açıldıktan sonra AB ve diğer organların 
Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı sağlamak amacıyla TBMM'ne getirilmiştir. İç hukuktaki düzen
lemelerin yapılmasında dış baskıların yoğunlaşmasının egemenlikle bağdaşmadığı aşikardır. Daha 
önceki açıklamalarıyla Adalet Bakanları Sayın Çiçek ve Sayın Şahin TCY 301'in değiştirilmesine 
gerek olmadığı yönünde açıklamada bulunmuşlardır. Ayrıca 2005 yılında TCK 301 inci maddesinin 
bu şekilde düzenlenmesine AB itiraz etmemiş ve aynı düzenleme pek çok AB ülkesinde de yer 
almıştır. 
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Anayasa'nın 66 ncı maddesinde "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür" 
denilmektedir. Türklük yerine Türk milleti denilmesi hukuki sonuçları bakımından hiçbir farklılık ge
tirmeyecektir. Bu tür suçlarda temyiz incelemesi Yargıtay Ceza Dairelerince yapılmaktadır. Yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra 2006 - 2007 yıllarında dairelere gelen dosya sayısı, inceleme sonucu 
verilen bozma ve onamalar dikkate alındığında yasadaki değişiklik gerekçesinin hukuksal olmadığı 
görülmektedir. 

Yasa'da yapılan düzenleme ile bu tür davalarda soruşturma açılması Adalet Bakanının iznine 
bağlanmıştır. TCK yeniden düzenlenirken Adalet Bakanı Sayın Çiçek bu tür davalarda izin konusu
nun kaldırılması yönünde düşüncesini açıklamıştır. Anayasamızdaki kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı 
bağımsızlığı ve Adalet Bakanının siyasi kimliği dikkate alındığında yeni düzenleme yürütmenin 
yargıya müdahalesi olarak görülür. Asıl olan soruşturmada yürütmenin yargıya müdahalesinin ön
lenmesidir. Dolayısıyla yeni düzenleme demokratik bir açılım olmayıp, yürütmenin yargıya müda
halesine yol açmaktadır. Türklüğü ve Cumhuriyeti aşağılayanların cezasız bırakılmasına yol açan 
yeni düzenlemeye bu nedenlerle karşıyız. 

Saygılarımızla. 

Ali İhsan Köktürk Ali Rıza Öztürk Halil Ünlütepe 
Zonguldak Mersin Afyonkarahisar 

İsa Gök Rahmi Güner 
Mersin Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli

fi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmüştür. 
Adalet komisyonunda kabul edilen bu kanun teklifine ilişkin muhalefet şerhimizi aşağıdaki 

şekilde arz ederiz. 
Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın Osman Ertuğrul 

Kırşehir Ordu Aksaray 
Kanun Teklifi Anayasaya Aykırıdır. 
1- Adalet Komisyonunda değiştirilerek kabul edilen Kanun Teklifi ile Türk Ceza Kanununun 

301. Maddesinin ilk fıkrasında yer alan Türklüğü ibaresini madde metninden çıkarılmakta, yerine 
Türk Milleti ibaresi, Cumhuriyeti ibaresi madde metninden çıkarılmakta yerine Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ibaresi maddeye eklenmektedir. 

Türklük kelimesi Ceza Kanununun iktibas edildiği 1926 yılından beri Kanun metni içinde bu
lunmakta idi. 

82 yıllık tarihinde Türk yargısı Türklük değerlerini tahkir ve tezyif etme suçlarını yargılamış, bu 
konuda hukuk kültürünü ve hafızasını oluşturmuş, içtihatlar bu yönde gelişmiş ve olgunlaşmıştır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir içtihadında madde metninde yer alan Türklük kelimesinden an
laşılması gerekeni Anayasanın 66/1 maddesindeki "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk'tür" şeklinde kabul etmiş, Ceza hukuku uygulaması açısından Türklüğü ırkçılığı red-
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deden ve farklı dil, din ve ırk ve milliyetteki ve farklı düşüncedeki kişi ve toplulukların insani, ahla
ki, dini, tarihi değerleri ile milli dil, milli duygular ve milli geleneklerden doğan milli ve manevi 
değerler bütünü olarak millet tanımına uygun bir şekilde açıklamıştır. 

Ceza hukuku, Türklük kavramı bu şekilde anlamakta ve uygulanmaktadır. 
Uygulama açısından kanun değişikliğini gerektiren her hangi bir tereddüt ve hukuki bir sebep 

yoktur. 
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yayılan bilgi kirliliğine rakam kirliliğinin de eklendiği Adalet 

Komisyonu görüşmeleri sırasında ortaya çıkmıştır. 
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Sayın Üyesi 765 S. TCK 159 ve 5237 S. TCK'nun 301. maddesinden: 
2006 yılında mahkum edilen 43 dava dosyasının Yargıtay'a intikal ettiğini, bu dosyalardan 

34'ünün bozulduğunu, 2 sinin düzeltilerek tasdik edildiğini, 4 ünün ise usul işlemlerine tabi tutul
duğunu, diğer dosyaların görüşülmek üzere sırasını beklediğini, 

2007 yılında mahkum edilen 95 dava dosyasının Yargıtay'a intikal ettiğini bu dosyalardan 
27'sinin bozulduğunu, 3 ünün tasdik edildiğini, 4 ünün ise usul işlemlere tabi tutulduğunu, diğer 
dosyaların görüşülmek üzere sırasını beklediğini, 

2008 yılında mahkum edilen 33 dava dosyasının Yargıtay'a intikal ettiğini bu dosyalardan 
3'ünün bozulduğunu, 3 ünün usul işlemlerine tabi tutulduğunu, diğer dosyaların görüşülmek üzere 
sırasını beklediğini açıklamıştır. 

Demek ki; 2006, 2007 ve 2008 yılında Yargıtay tarafından cezası onanarak kesinleşen 5 dava 
dosyası bulunmaktadır. 

Türkiye'nin pek çok iç ve dış sorunu çözüm bekler iken, pek çok suç türünde istatistik rakam
ları 5-6 haneye ulaşmış iken, kesinleşen sadece 5 dava dosyası için TCK. nun 301. maddesinin ko
ruduğu Türklüğü ve Cumhuriyeti aşağılamak suçunu işlenemez veya cezalandırılamaz bir suç haline 
getiren Kanun Teklifi Avrupa Birliğinin dayatması ve AKP Hükümetinin tam desteği ve işbirliği ile 
TBMM'ne sunulmuştur. 

Bu durum, Anayasanın Başlangıç Bölümünde yer alan "Hiçbir faaliyetin Türk Milli menfaat
lerinin, Türk varlığının, Devleti ve Ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi 
değerlerinin, Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma 
göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya 
kesinlikle karıştınlamayacağı" ilkesine aykırıdır. 

Anayasamızın Başlangıç Bölümü dahil olmak üzere pek çok maddesinde Türklük ve Türk ke
limeleri ile Türk Milleti birlikte kullanılmıştır. Anayasamızın Türklük, Türk ve Türk Milleti kavram
larına ilgili bölümlerinde ve maddelerinde değişik bilim dallarının tanımlarına uygun bir şekilde 
yer verilmiştir. 

Bu bilim dallarının farklı tanımları Anayasada bir çelişkinin varlığını değil aksine anlam ve 
hedef zenginliğinin işaretidir. 

Anayasamız, Türklüğe Türk Milletinden daha geniş bir anlam yüklemiştir. 
Anayasa hukuku terminolojisi ile ceza hukuku terminolojisi bu anlamda biri diğeri ile örtüşmektedir. 
Diğer taraftan 82 yıldır Ceza Kanununda korunacak değer olarak muhafaza edilen 301. madde

den Türklük kelimesinin çıkarılması ve yerine Türk Milleti ibaresinin yazılması uygulamada Türk 
milleti ifadesi kullanılmadan Türklük değerlerine vaki aşağılama fiilleri cezasız bırakılacaktır. 
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Çünkü; Yasama Organı suç tipini Türklük kelimesini çıkarmak ve yerine Türk Milleti ibaresini 
eklemek suretiyle yeniden tanımlamış olacaktır. Bu tanıma göre Türklük değerleri kanun kapsamı 
dışındadır. Bu değerlere vaki aşağılama hallerinde ceza hukukunda kıyas cari olmadığı için Türk 
Milleti ibaresinden hareketle kıyasen ceza verilemez. 

Bu sebeple Teklif; Türklük kelimesine Başlangıç bölümünde ve muhtelif maddelerinde bilinçli 
olarak yer veren Anayasanın metnine ve özüne aykırılık içermektedir. 

2- Teklif ile TCK. nun 301. maddesinin birinci fıkrasında yer alan Cumhuriyet ibaresinin yerine 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ibaresi eklenmektedir. 

Cumhuriyet devlet başkanının halk tarafından seçilme özelliğini ifade eden bir siyasi rejimin 
adıdır. 

Ancak, Ülkemizde; Cumhuriyet bu anlamından farklı olarak, Osmanlı Devlet yapısından, 
Cumhuriyet Devlet yapısına, halkın tebaa itaatinden, vatandaşlık hakkına ve eşit vatandaşlığa geçişi
ni sağlayan bir modernleşme projesini, üniter devlet yapısını, milli birliği, demokratik laik ve sosyal 
hukuk devletini ifade eden siyasi rejimin niteliklerini anlatır. Bu nitelikler Anayasanın 2. maddesinde 
sayılmıştır. 

Kanun Teklifi ile; bu anlamda Cumhuriyet, korunması gereken hukuki bir değer olmaktan 
çıkarılmaktadır. 

Cumhuriyet yerine ikame edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı anlamı taşımamaktadır. 
Aksine devlet soyut bir kavram olup yasama yürütme ve yargı organları ile müşahhas hale gelir. 
Devletin siyasal rejimi Cumhuriyettir. Bu fıkrada korunması gereken hukuki değer de 

cumhuriyettir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin korunması amaç ise; zaten Devleti meydana getiren ve somut 

olarak Devlet varlığını ortaya koyan devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını aşağılamak aynı 
maddede cezalandırılmıştır. 

Bu sebeple fıkraya eklenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ibaresi ile Cumhuriyeti aşağılamak 
suçu işlenebilir bir suç olarak tanımlanamamış, cumhuriyeti aşağılamak suçu müeyyidesiz 
bırakılmıştır. 

Bu Teklif, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen Anayasanın 2. maddesinde tanımlanan nitelik
leri ile birlikte Cumhuriyeti korunacak ortak değer olmaktan çıkarmaktadır. 

Bu sebeple Teklif Anayasanın özüne ve sözüne aykırıdır. 
3- Teklif, TCK 301. maddenin ilk fıkrasında yer alan cezanın üst sınırını üç yıldan iki yıla in

dirmektedir. 

Ceza İnfaz Kanununun hapis cezalarında erteleme için belirlenmiş olan sınır bir yıldan iki yıla 
çıkarılmış idi. 

Bunun yanında Ceza Muhakemeleri Kanununun 231. Maddesinde yapılan değişiklikle yargıla
ma bittikten sonra cezanın üst sınırı iki yılı geçmeyen hallerde sanık hakkındaki hükmün açıklan
masının ertelenmesi imkânı getirilmiştir. 

Türk Milletine, Devletine ve kurumlarına hakaretin ceza sının tecil, paraya çevirme ve hükmün 
açıklanmasının ertelenmesi sının kapsamına sokulmuştur. 
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Üstü kapalı af anlamına gelebilecek bu düzenlemeyi dayatan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin u-
lusal hukuk mevzuatlarında yer alan TCK 301 benzeri maddelerin varlığı AB'yi hiç bir şekilde ra
hatsız etmemekteyken Türkiye'ye bu konuda baskı yapılması ikiyüzlülüğün ve çifte standardın bir 
göstergesidir. 

4-301. Maddenin 2. fıkrasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devletin Yargı or
ganları ibaresi 1. fıkraya taşınmıştır. 

Yapılan bu değişikliğin hukuki anlamda hiçbir değeri bulunmamaktadır. 
Bunun yanında Devlet tüzel kişiliğinin bir organı olan yürütme ve yargı ile her ikisini kapsar nite

likte olan ve Cumhuriyet kelimesi yerine ikame edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ibaresinin aynı 
fıkra içinde farklı kavramlarmış gibi yer alması Teklifin hukuk mantığından yoksun olduğunu or
taya koymaktadır. 

5- Maddenin 2. fıkrasında yer alan Devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama failinin 
cezasını 1. fıkraya atıf ile düzenlenip ayrı bir fıkra halinde tutulmasının hiçbir hukuki ve mantıki an
lamı bulunmamaktadır. 

6- Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde 
TCK 301. maddesi uyarınca verilecek cezanın 1/3 oranında artırılmasına ilişkin 3. fıkrası tamamen 
madde metninden çıkarılmaktadır. -

Her ne kadar bu maddenin eşitlik kuralı gereği kaldırıldığı ifade edilmekte ise de, suçların 
işlendiği yer itibariyle doğuracağı zarara orantılı olarak cezasının artırılmasının eşitlik ilkesinin ih
lali ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Yürürlükten kaldırılan fıkra yurt dışında bu suçu işleyen herkese eşit bir şekilde uygulanacak bir 
statü yaratmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında işlenecek suçların doğuracağı zarar ile orantılı olarak 
ölçülülük ilkesine uygun bir düzenlemenin Kanun metninden çıkarılması yanlıştır. 

7- Türk Ceza Kanununun 301. Maddesinin 4. fıkrasına "Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması 
Adalet Bakanının iznine tabidir" hükmü getirilmiştir. 

Bu madde yargı bağımsızlığını siyasi makamın kararına tabi kılmak anlamını taşımaktadır. 
Adalet Bakanının yargılamak üzere izin verdiği ve vermediği iki ayrı grup arasında yargı önünde 

eşitsizlik yaratacaktır. 
Adalet Bakanının izin vermediği kişiler ağır bir suç yükü altından yargılanarak aklanmak iste

dikleri hallerde ellerinden bu haklan bir siyasi makam tarafından alınmış olacaktır. 
Türklük ve Cumhuriyet gibi değerleri işlenemez ya da cezalandırılamaz suç haline getirilmesin

deki siyasi tavırları da dikkate alındığında AB baskısı altında Adalet Bakanlarının ne derece karar
lılık gösterebilecekleri tartışmalıdır. 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ 
VEYSİ KAYNAK'IN TEKLİFİ 

TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MAD
DELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 

MADDE 301- (1) Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve 
devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını 
alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açık
lamaları suç oluşturmaz. 

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, 
Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır. 

MADDE 2- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 305'inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında geçen "Adalet Bakanının" iba
resi, "Cumhurbaşkanının" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4- (1) Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 

MADDE 301-(l)Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve 
Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını 
alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açık
lamaları suç oluşturmaz. 

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, 
Adalet Bakanının iznine bağlıdır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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