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Özçelik hakkında aynı mahkemede görülen yargılama ile Ankara Cumhuri-
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yet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasının devam ettiğine dair 
dosyaların Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru 706 

B) ÖNERGELER 712 
1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın (6/555) ve (6/563) esas numaralı 

sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/42) 712 
2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın (6/581), (6/582) ve (6/583) 

esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/43) 712 
3.- Manisa Milletvekili Recai Berber'in, zeytin ve zeytinyağı ile diğer 

bitkisel yağların üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/44) 712 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 712:716 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 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 (10/177) 712:713 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, mevsimlik 
tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 713:715 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 milletvekilinin, Tunce
li'de ölümle sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 715:716 

D) TEZKERELER 717:718 
1.- Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin 

korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan (1/35, 43,49, 70) esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin 
tezkeresi (3/407) 716:718 

2.- İran Bayındırlık ve İskân Bakanının vaki davetlerine icabetle, Tah-
ran'a gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak başkanlı
ğındaki heyete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/408) 716:718 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 706, 720, 733, 749, 772 

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 706:711 
1.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun yasama dokunulmazlı

ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 139) 706:711 

2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/103) (S. Sayısı: 140) 706:711 
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3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 141) 706:711 
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lat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. Sayısı: 94) 720 

2.- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye
minli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) (S. Sayısı: 216) 720:726, 733:749, 

749:772, 772:797 
VII.- SEÇİMLER 719 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 719:720 
1.- (10/121, 129, 132, 134) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo

nuna üye seçimi 719:720 

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 727 
1.- Komisyonların, Genel Kurulda komisyon sözcüleri tarafından tem

sil edilip edilemeyeceği hakkında 727:732 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 798 
1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Datça Hükümet Konağı ve ad

liye binasının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2124) 798:799 

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ulusal Yargı Ağı Projesine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2172) 800:807 

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yerel medyanın sorunla
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/2338) 807:811 

4.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, özelleştirilen Menderes Elektrik 
Dağıtım A.Ş. personelinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'm cevabı (7/2527) 812:814 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, F tipi cezaevlerindeki sohbet hakkı 
uygulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/2586) 814:816 

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'deki personel alımı 
duyurusuna, 

TRT'deki bir yarışma programına, 
ANTEN A.Ş.'ye, 
TRT'deki bir programa, 
- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'de siyasi partilerle ilgili 

haberlere, 
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İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/2597, 
2598,2599,2601,2602) 817:824 

7.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir TRT belgeselinin 
yayın saatine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın 
cevabı(7/2765) 825:826 

8.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki tarihî bir binanın 
restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/2791) 826:829 

9.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, gazi sayılmayıp malulen emekli 
edilenlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı 
(7/2805) 829:830 

10.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt Kalesi'nin bakım ve 
onarımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/2845) 831:833 

11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, aile içi çatışmaların ön
lenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/2867) 834:845 

12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, personel sayılarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/2907) 846:848 

13.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, özelleştirilecek Menderes 
Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin personelinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı (7/2935) 849:851 

14.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, personel sayılarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2972) 851:857 

15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, personel sayılarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/2974) 857:860 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yetiştirme yurtlarında 
kalan çocukların güvenliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu' nun cevabı (7/3 019) 861:863 

17.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Atatürk Kapalı Spor 
Salonundaki bazı organizasyonlar için alınan kiraya ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3020) 864:868 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, DTP Sakarya İl Örgütü tarafından düzenlenen kül

tür şenliğine ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'na, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik cevap verdi. 

Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, ülkemizde yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak bazı 
gıda maddelerinde görülen kıtlık sorununa ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Singapur Parlamento Başkanı Abdullah Tarmugi ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret et
mesinin uygun bulunduğuna, 

Peru Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine istinaden, Peru'ya resmî ziyarette bu
lunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetini oluşturmak üzere 
siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftlik
lerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak (10/174), 

Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan nükleer enerji 
santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak (10/175), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde yaşanan so
runların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için (10/176), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

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 
kabul edildi. 

Genel Kurulun, 29/4/2008 Salı günkü birleşiminde, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer alan (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra 
sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine; 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 alınmasına; gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak da
ğıtılan 219 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın kırk sekiz saat geçmeden bu kısmın 5'inci sırasına alınma
sına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, 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 ta
mamlanmasının ardından "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs-
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mında yer alan işlerin görüşülmesine; 9 Mayıs 2008 Cuma günü de saat 14.00' te toplanmasına ve bu 
birleşimde "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan iş
lerin görüşülmesine; çalışma saatlerinin, 29/4/2008 Salı günü 215 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 30 Nisan, 1, 7 ve 8 Mayıs 2008 Çarşamba ve Perşembe günkü 
birleşimlerinde ise 13.00-23.00, 9 Mayıs 2008 Cuma günkü birleşimde ise 14.00-23.00 saatleri ara
sında olmasına; 216 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun 
olarak görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Mil
letvekili Mehmet Şandır ile 27 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki desteklemelerin za
manında ödenmemesi veya kaldırılması, girdilerdeki artışlar ve ürünlerdeki düşük fiyat oluşumu 
sonucu üreticilerin, temel gıda maddelerinde meydana gelen aşırı fiyat artışları ile de halkın mağdu
riyetine sebep olduğu, TMO'nun yönetiminde ve tarım politikalarında görev ve sorumluluklarını ye
rine getirmeyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/1) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön gö
rüşmesi tamamlandı; yapılan oylama sonucunda, önergenin gündeme alınması kabul edilmedi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasına alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın, Türk Ceza Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kap-
lan'ın, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifı'nin (2/210, 2/27) (S. Sa
yısı: 215) görüşmelerini müteakiben yapılan açık oylamadan sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Konya Milletvekili Faruk Bal, 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile 
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, 
Konuşmalarında partisine sataştığı iddiasıyla birer konuşma yaptı. 

30 Nisan 2008 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 
04.35'te son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Fatma SALMAN KOTAN Yaşar TÜZÜN 
Ağrı Bilecik 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Yusuf COŞKUN 

Bingöl 
Kâtip Üye 

1 
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No.: 137 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
30 Nisan 2008 Çarşamba 

Tasarılar 
1.- 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Ulus

lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/571) (Çevre; Avrupa 
Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.4.2008) 

2.- Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/572) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi:22.4.2008) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağ
lık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/573) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi:22.4.2008) 
, Teklifler 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 16 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/225) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:21.4.2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 20 Milletvekilinin; 5539 Sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/226) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi:22.4.2008) 

3.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 2 Milletvekilinin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/227) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2008) 

Tezkere 
1.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/406) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 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 (10/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/04/2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/04/2008) 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle sonuçlanan bazı 
olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008) 
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30 Nisan 2008 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

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

• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci 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 personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Pusula gönderen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Sayın Özkul?.. 
Sayın Aksu?..Yok. 
Sayın Öznur Çalık?.. 
Sayın Ali Rıza Ertemur?.. 
Sayın Yılmaz Ateş?.. 
Sayın Hasan Çalış?.. 
Sayın Reşat Doğru?..Yok. 
Sayın Abdurrahman Dodurgalı?.. 
Sayın Ali Güneş?.. 
Sayın Ünal Kaçır?.. 
Toplantı yeter sayısı yoktur. 
Beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.07 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.20 

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

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağız. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve 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, Ermeni iddialarının hukuki ve tarihî açıdan mesnetsizliği ve strateji öne

risiyle ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Mustafa Elekdağ'a aittir. 
Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, Ermeni iddialarının hukuki ve tarihî açıdan 

mesnetsizliği ile bu iddialara karşı uygulanması gereken uzun vadeli strateji önerilerine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir gündem 
dışı konuşmanın sağladığı çok kısa zaman süresi içinde Ermeni soykırım iddiasının Türkiye açısın
dan kazandığı küresel tehdit niteliğini, bu iddianın arkasındaki esas amacı, Türkiye'nin bu iddiayla 
mücadelede etkisiz kalmasının nedenlerini ve kaybetmek üzere olduğumuz bu davayı kazanmak için 
neler yapılması gerektiğini izah etmeye çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce, soykırım iddiasının Türkiye'ye karşı küresel bir tehdit niteliği ka
zandığı yolundaki değerlendirmemi ele alıyorum. Ermenistan ve Ermeni diasporasının Türkiye'yi 
dünyaya Hristiyan Ermenilere karşı soykırım uygulamış Müslüman bir ülke olarak tanıtmak amacını 
güden kampanyası öylesine etkin uluslararası bir boyut kazanmıştır ki, bu durum, Türkiye'nin ulu
sal çıkarları ve dış politikası üzerinde son derece olumsuz tesirler yapmaktadır. Avrupa Birliği Par
lamentosuna ilaveten, on sekiz devlet parlamentosunun Ermeni soykırımını kabul eden kararlar almış 
olmaları ve Avrupa Birliği Komisyonu ile Parlamentosunun yıllık raporlarında Ermeni taleplerine 
artık rutin bir şekilde yer vermeleri, bu konuda Türkiye'ye yönelen baskı hakkında bir fikir verebi
lir. Bunun yanında, bazı Batılı devletler, değerli arkadaşlarım, soykırım iddialarını, Türkiye'nin dış 
politikasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve ödünler elde etmek amacıyla bir baskı un
suru olarak kullanmaktadırlar. 

Endişe verici bir son gelişme de Avrupa Birliğinin yasal bir düzenlemesinden kaynaklanıyor. Bu 
yasal düzenleme, Avrupa Birliği ülkeleri mahkemelerine soykırım konusunda karar verme yetkisi 
veriyor ve Ermeni soykırımını reddedenlere bir yıl ile üç yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Bu 
yasal düzenlemenin, Türkiye'nin tüm Avrupa ile ilişkilerinin temeline saatli bir bomba koymasından 
farkı yoktur değerli arkadaşlarım. 
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Belirttiğim bu hususlar ışığında Ermeni iddiasının bugün Türkiye'ye yönelik küresel bir tehdit 
boyutu kazanmadığı ileri sürülebilir mi? 

İkinci olarak, soykırım iddiasının arkasında yatan esas amacı belirteceğim. 
Değerli arkadaşlarım, soykırım iddiası, gerçekte bir amaç değil siyasi bir araçtır. Ermenistan ve 

diaspora, Haydat davasının gerçekleştirilmesi için soykırım iddiasından temel bir siyasi araç olarak 
yararlanmaktadır. 

Peki, nedir bu Haydat davası? Haydat davası, büyük Ermenistan'ı kurma hedefidir. Bu dava iki 
hedefe odaklanmıştır. Bunlardan birincisi, Doğu Anadolu'yu da kapsayan tarihî Ermeni toprakları
nın geri alınması ve büyük Ermenistan'ın kurulmasıdır. Haydat'ın ikinci hedefi de dünyanın çeşitli 
bölgelerine dağılmış olan Ermenilerin büyük Ermenistan'a dönmelerinin sağlanmasıdır. Yunanlıla
rın Megalo İdea'sından farklı olmayan bu ırkçı ve yayılmacı ideolojinin hedeflerine Ermenistan Ba
ğımsızlık Bildirgesi'nde ve bu bildiriye atıfta bulunan Ermenistan Anayasası'nda yer verilmiştir. 
Keza, Ermenistan Anayasası'nın 13'üncü maddesinde, Türkiye topraklarının bir parçası olan Ağrı 
Dağı Ermenistan'ın devlet arması olarak tanımlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Haydat'ı gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan ve "Dört T" şek
linde adlandırılabilecek olan plan şu dört aşamaya dayanıyor: Tanıtım, tanınma, tazminat ve toprak. 

Birinci aşama olan tanıtım aşaması, Ermeni terörü yoluyla Ermeni soykırım iddiasını ve Ermeni 
davasını dünya kamuoyuna tanıtmayı öngörüyordu. 1975'te başlayan bu aşama 1984'e kadar sürm
üştür. Ermeni terör örgütleri, bu on yıllık dönemde Türk büyükelçilerini, başkonsoloslarını, diplo
matik personelini ve onların aileleri ile çocuklarını öldürmek suretiyle soykırım iddialarını dünyaya 
duyurmuşlar ve soykırım iddiasını dünya gündemine oturtmuşlardır. 

İkinci aşama tanınma aşamasıdır. Bu süreçte, soykırım kampanyalarıyla dünya kamuoyu ve par
lamentoları Türklerin soykırım işlediklerine ikna edilecek, soykırımın tartışmasız bir veri olduğu 
sağlandıktan sonra da uluslararası baskı yoluyla Türkiye'nin soykırımı tanıması sağlanacaktır. Bu 
hususta Ermeni tarafların aldığı büyük mesafeyi biraz önce belirttim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Bundan sonra üçüncü aşama olarak başlatılacak 

tazminat elde etme sürecinde, soykırıma uğramış Ermeni ailelerin mirasçılarının hak ve tazminat ta
lepleri gündeme getirilecek, bunu da toprak talepleri izleyecektir. 

Görüleceği üzere soykırım iddiası, esasında, değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye yönelik tazminat 
ve toprak taleplerine odaklanmış ırkçı ve yayılmacı bir stratejiye gerekçe oluşturmaktadır. 

Son olarak da değerli arkadaşlarım, Ermeni ve Türk taraflarının tezlerini nasıl savunduklarını ele 
alacağım. Ermeni iddiaları, esas itibarıyla, belgesiz, kanıtsız, tutarsız ve abartılıdır. Buna rağmen, 
Ermeniler, dünya kamuoyuna mağduriyetlerini inandırmakta başarı göstermişlerdir. Bunu, fanatik 
bir dürtüye dayanan yoğun ve sistematik çalışmaları sayesinde gerçekleştirmişlerdir. 

Türkiye ise değerli arkadaşlarım, Ermeni propagandasına karşı koymada etkili olamıyor ve her 
gün zemin kaybediyor. Türkiye'nin başarısızlığının nedeni, bu sorunla karşılaştığımız 1974 yılından 
bugüne kadar geçen otuz dört yılda bütün Türk hükümetlerinin, Ermeni iddialarıyla mücadeleyi uzun 
vadeli bir perspektifle oluşturulmuş bir stratejiye uygun olarak yürütememelerinden kaynaklanıyor. 
Uzun vadeli bir strateji ve bunu uygulayacak bir yapılanmanın yokluğunun sakıncaları, sistemsizlik, 
koordinasyonsuzluk, başıboşluk ve verimsizlik oluyor. 

Ermeni meselesi, değerli arkadaşlarım, günümüzde tarihsel, hukuksal, siyasal ve kamuoyu oluş
turulması boyutları olan, devasa bir uluslararası ilişkiler sorunu niteliği kazanmıştır. Bu itibarla, bu 
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dört boyutu dikkate alan uzun vadeli bir stratejik plan ile bunu uygulayacak iç ve dış kurumsal ya
pının ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu stratejiyi ve yapıyı süratle ortaya çıkarmamız zorunlu
dur. Yoksa Türkiye'nin haklı davasını kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Elekdağ, size bir dakika tekrar ek süre vereceğim. Tamamlayınız lütfen. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Böyle bir gelişmenin Türkiye'nin uluslararası konumu, dış politikası ve güvenliği açısından ya

ratacağı zararları bir düşünün değerli arkadaşlarım. Bütün bu hususları göz önünde tutarak, Türkiye 
tarafından Ermeni sorununu bütün boyutlarıyla ele alacak ve Ermeni iddialarını etkisiz hâle getirecek 
etkili, yaratıcı ve bilinçli bir mücadelenin nasıl ortaya konulacağının araştırılması önem kazanıyor. 

Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bir araştırma önergesi vermiştir. Değerli arkadaşlarım, iş 
işten geçmeden bu önergeyi görüşelim, uygulamaya koyalım ve ortak akılla mücadele stratejimizi ve 
bunun için gerekli yapılanmayı ortaya çıkaralım. 

Teşekkür ediyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elekdağ. 
Gündem dışı ikinci söz, tekstil sektörünün sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili 

Sayın Mustafa Vural'a aittir. 
Buyurun Sayın Vural. (DSP sıralarından alkışlar) 
2.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, tekstil sektörünün sorunları ile alınması gereken ön

lemlere ilişkin gündem dışı konuşması 
MUSTAFA VURAL (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yarın 1 Mayıs. İşçilerin 

bayramını, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutluyorum. 
Konuşmama başlarken, şahsım ve Demokratik Sol Partili arkadaşlarım adına yüce Meclisi say

gılarımla selamlıyorum. 
Toplam üretim içindeki payı yüzde 11, imalat sanayisi içindeki payı yüzde 16, istihdam içindeki 

payı yüzde 11, sanayi içindeki istihdam payı yüzde 28, toplam ihracat içindeki payı yüzde 23, "Teks
til ve konfeksiyon" bu sektörün adı. 

Adana sanayisinin de itici gücü olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunları, sıkıntıları var. 
Ülkemizde tekstil ve konfeksiyon firmalarının yaklaşık yüzde 80'i KOBİ niteliğindedir. Öz serma
yeleri rakiplerine göre yetersizdir. Rekabet edemedikleri gibi, üretimlerini sürdürmekte de zorlan
maktadırlar. Enerji fiyatlarının yüksekliği, istihdam yükünün ağırlığı ve üretim kârlarına göre faizlerin 
fazlalığı, tekstil ve konfeksiyon sektörünü yapısal sorunlarının yanı sıra maliyet ve finansman soru
nuyla da uğraşır hâle getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu sektör ihmal edilemez. Yaklaşık 2,5 milyon insanımızın 
çalıştığı bu sektörü ihmal etmek toplam ihracatımızın beşte Tinden, gayrisafı millî hasılamızın da 
onda 1 'inden vazgeçmek demektir. AKP İktidarınca benimsenen ithalata dayalı büyüme modeli ne
deniyle bu sektörde kan kaybı hızlanmıştır. İş yerleri birbiri ardına kapanıyor, yüz binlerce kişi işsiz 
kalıyor. Eğitim düzeyleri oldukça düşük olan tekstil işçisini ek eğitim vermeden başka sektörlerde ça
lıştırmak da mümkün değildir. Ülkesi için katma değer yaratan, döviz girdisi sağlayan, istihdam ya
ratan bu sektör temsilcilerinin feryatlarına kulak verelim, önerilerini ciddiye alalım. 

Bize göre, işçisiyle, mühendisiyle, tecrübeli işvereni ve pazarlamacısıyla, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünü desteklemenin tam zamanıdır. İstihdam vergileri Avrupa Birliği ülkeleri oranına yaklaştı-
rılabilir. Enerji fiyatları OECD ülkeleri ortalamasına çekilebilir. İhracatçı firmalara, döviz girişi yap
tıklarında, enflasyonun altında kalmamak şartıyla, kur farkı ödenebilir. Eğitim ve teknoloji yatırımları 
konusunda önemli adımlar hemen atılabilir. Eximbank ve KOSGEB kredilerinin hem limitleri hem 
de vadeleri makul ölçülerde artırılabilir. 
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Zaten, Sayın Başbakanın kimi çevrelere, kimi kesimlere ortak bulmadaki, kredi temin etmedeki 
maharetini biliyoruz, yaşıyoruz. Üstelik, tekstil ve konfeksiyon sektörünün istekleri, beklentileri son 
derecede makul. 

Demokratik Sol Parti olarak içtenlikli dileğimiz şöyle: Çözün tekstilcinin sorunlarını sizi des
tekleyelim, çözün tekstilcinin sorunlarını sizi alkışlayalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Gündem dışı üçüncü söz, Akşehir-Yalvaç arasındaki yol inşaatı konusunda söz isteyen İsparta 

Milletvekili Sayın Süleyman Nevzat Korkmaz'a aittir. 
Buyurun Sayın Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- İsparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz 'in, Akşehir-Yalvaç arasındaki yol inşaatının tamamlana-

mamasının yarattığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii mevzuubahis 

olan yol olunca, gönül isterdi ki, Ulaştırma Bakanımız da burada olup taleplerimizi dinleseydi. Ümit 
ediyorum, bu söyleyeceklerimiz kendisine bir şekilde ulaştırılır. 

Tamamlanması yılan hikâyesine dönmüş, artık üzerine mizahi şeyler üretilmeye başlanan bir 
yolun inşası hikâyesinden bahsetmek ve bu yolun tamamlanması için hem Hükümetten ve özellikle 
Ulaştırma Bakanından insanlarımız adına destek istemek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

İsparta'mızın Yalvaç ilçesini Konya'nın Akşehir ilçesine bağlayan Bağkonak kasabası ile Can
kurtaran köyümüzü kat eden bu yol kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'yu birbirine dü-
ğümleyen, nakliyecilerin mal taşımacılığında, insanlarımızın güneydeki turistik tesislere ve yörelere 
ulaşmada kullandıkları en kısa yol alternatiflerinden birisi. İsparta, Burdur ve Antalya'dan Ankara'ya 
ve daha ötesine, Konya'dan İzmir'e gidecek vatandaşlarımızın özellikle bayram ve tatil arifelerinde 
kullandıkları, bu yönü ile de diğer yollardaki yoğunluğu azaltan bir güzergâh. Yoğun bir biçimde 
kullanılmak durumunda kalınan bu önemli güzergâh, beklenir ki, sürekli yol standartları iyileştiril-
sin, bakımı yapılsın. Belki bu güzergâhın Akşehir-Yalvaç arası dışında kalan bölümleri için "Biz, 
diğer yollarda ne yapılıyorsa burada da onu yapıyoruz." diyebilirsiniz. Ancak, yaklaşık 30 kilometre 
olan Akşehir-Yalvaç arasının yol kalitesizliğini sizlere anlatmama imkân yok. 

Bu güzergâh, önemine binaen, Milliyetçi Hareket Partisinin de içinde bulunduğu 57'nci Hükü
met döneminde 31/07/2002 tarihinde ihale edilmiş, çalışmalara hemen başlanılmış ve yüklenici fir
mayla yapılan sözleşmeye göre 15/10/2003'te bitirilmesi planlanmıştır. 2000 yılı birim fiyatlarıyla 
2 trilyon 82 milyarlık ihale bedelli bu yol, 2003'te bitirilmesi öngörülmüş olmasına rağmen üzerin
den beş yıl geçmiş ve maalesef tamamlanamamıştır. Trilyonlarca liralık ek kaynak temini ve öde
meleri de cabası. 

Söylediğim gibi, 2003'te bitirilmesi gereken 32 kilometrelik yolun 21 kilometresinin tamam
lanması, diğer bölümlerinin de sonradan değerlendirilmesi kararı alınmıştır, her ile duble yollar ya
pılması kararı verildiği günlerde ancak, bu kadarı da tamamlanamamıştır. Artık, vatandaşlarımız 
yolun tamamlanmasından neredeyse ümidini kesmiştir. Hiç olmazsa, can ve mal kaybının önlenmesi 
için bakımı, trafik levhaları ve bariyerlerinin takılmasını bekler hâle gelmişlerdir. Özellikle kış ay
larında âdeta köstebek yuvasını andıran bu yolun belki elli altmış yıl önceki yol standartlarında ol
duğunu söylemek hakikaten içimizi acıtmaktadır. Ben biliyorum ki, hem Konya hem de İsparta AKP 
milletvekillerimize bu yolun tamamlanmasıyla ilgili talepler de gelmektedir. Onların da bu yolun ta
mamlanmasını en az benim kadar istediklerine de inanıyorum ama maalesef, bugüne kadar herhangi 
bir netice alınmamış, binlerce insanımız bu yola mahkûm edilmiştir. 
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Bu yola neden yeterli ödenek ayrılmaz, neden bitirilemez, anlaşılır gibi değil. Her "İcraatın İçin
den" programında "Türkiye'ye çağ atlattık" diyenlerin, bu yolu kat ettiklerinde çağ mı atladıkları, 
yoksa çukurları atlamak zorunda mı kaldıklarını bizzat müşahede edeceklerini biliyorum. 

Saym Hükümet ve Sayın Başbakan, sizler sık sık "yola devam" sloganını kullanıyorsunuz ya; 
diyorum ki, acaba yetkililer bu sloganı yanlış mı algılıyorlar? Lütfen, bu yolun o yol olmadığını il
gililere bir hatırlatsanız. Yine hatırlatsanız ki, yolun bir ucunda MHP Konya Milletvekili Sayın Faruk 
Bal, diğer ucunda da İsparta MHP Milletvekili Nevzat Korkmaz, orada yaşayanlardan sadece ikisi. 
Binlerce insanımızın kabahati nedir? Bu zulmü 2002'den beri sadece 30 kilometrelik bir yolun in
şası için çekmek zorundalar. Onların hakkı hukuku nerede? Vergisini son kör kuruşuna kadar ödeyen, 
hayatlarının hiçbir döneminde devletine ve milletine öf bile dememiş bu insanların bu hizmeti talep 
etmeleri en doğal istekleri değil mi? Çukur çukur, köstebek yuvasına dönmüş bu yolda, özellikle kış 
aylarında can ve mal kayıpları olmakta, ocaklar sönmekte, millî ekonomimiz için milyarlarca liralık 
kayıplar verilmektedir. Bu yolda canını kaybeden tüm vatandaşlarımı rahmetle anıyor, yaralanmış, 
uzuvlarını kaybetmiş vatandaşlarıma da acil şifalar diliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum. Tamamlayın lütfen. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Ancak, geçenlerde yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak isterim, ki eminim sizleri de etkile

yecektir. Vatanı savunurken şehit düşen, Şarkikaraağaç Göksöğüt kasabasından hemşehrimiz Astsu
bay Cengiz Gülcü'nün cenaze merasimine gittiğimde -yeniden şehidimize rahmet diliyorum-
öğrendim ki baba diğer evladını da iki yıl kadar önce bu yolda bir trafik kazasında kaybetmiş. Ye
timi ile dede karşımda. Hakikaten teselli verecek söz bulamadım. Acılı baba, o yavruyu göstererek: 
"Bu yavrunun babasını da Akşehir Beli'ne şehit verdik." dedi. 

Değerli arkadaşlarım, canlar bu kadar ucuz olmamalı. İnsanlarımızı bu kadar kolay kaybetme
meliyiz. Hem yol standartlarından hem de gerekli trafik uyarıları levhalandırılması ve bariyer ko-
nulmamasından dolayı onlarca metrelik uçuruma verilen can ve mal kayıplarımızın bir an önce önüne 
geçilmesini diliyor, Sayın Ulaştırma Bakanımızdan destek bekliyor, bütün Ispartalı ve Konyalı hem
şehrilerime de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Korkmaz. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın cevap verecek. 
Buyurun Sayın Aydın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaş

tırma Bakanımız biraz sonra burada olacak, şu anda bir heyetle görüşmesi olduğu için... Nöbetçi 
zaten. Bugün burada olacak. Dolayısıyla, ben sadece Bakanlıktan gelen teknik konuları içeren bil
giyi size sunacağım. Eğer Sayın Korkmaz daha geniş bilgi istiyorsa, Sayın Bakanımız burada olduğu 
zaman görüşmeleri, sadece mümkün değil, kolaydır. Çünkü zaten burada oturacak. 

Şimdi, elimdeki bilgiye göre toplam 33 kilometre uzunluğunda, 1-A standardmdaki Akşehir-
Yalvaç-Şarkikaraağaç -burada bir dizi rakamlar veriliyor, onları geçiyorum- arası yol yapımı işinin 
ihalesi 31/7/2000'de 2 milyon 82 bin 519 YTL bedelle yapılmış olup işin proje tutarı toplam 36 mil
yon 310 bin 863 YTL. 

Bu projede çalışmalar 12/10/2000 tarihinde başlatılmış, başlangıçtan 2007 sonuna kadar top
lam 22 milyon 613 bin 887 YTL harcama yapılarak yüzde 62 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Bu 
projede yolun 5,2 kilometresi sathi kaplama seviyesinde, 4 kilometresi ise temel seviyesinde ta
mamlanmıştır. Geriye kalan işin proje tutarı 13 milyon 696 bin 976 YTL olup 2008 yılı program 
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ödeneği 500 bin YTL'dir. Bu ödenekle yolun 2 kilometresinin sathi kaplama seviyesinde bitirilmesi 
hedeflenmektedir. Yolun bu yıl içerisinde Bakan oluruna göre çalışmaların devam ettiği 11,5 kilo
metrelik kesiminin tamamlanarak trafiğe açılması için 2 milyon YTL ek ödeneğe ihtiyaç hissedil
mektedir. Yolun tamamının 2008 yılında sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması 
için 13 milyon 696 bin 976 YTL ödenek gerekmektedir. 

Dikkatinize saygıyla sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) DUYURULAR 
1.- Kızıltepe 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Siirt Milletvekili Osman Özçelik hakkında aynı mah

kemede görülen yargılama ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel 
Tuğluk hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasının devam ettiğine dair 
dosyaların Anayasa 'nın 83 'üncü maddesinin 2 'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru 

BAŞKAN - Kızıltepe 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 7/3/2008 tarihli ve 2007/180 esas no.lu ya
zısı ile Siirt Milletvekili Sayın Osman Özçelik'in aynı mahkemede 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu'nun 216'ncı maddesi uyarınca yargılamasına devam edildiği, yine Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 7/4/2008 tarihli ve 3/9025 sayılı yazısı ile Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğ-
luk'un Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2008/134 dosya no.lu kamu davasının devam 
ettiği, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bildirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın milletve

killerinin yasama dokunulmazlıktan hakkında üç adet raporu vardır. 
Raporların muhalefet şerhleri aynı olduğundan, ortak muhalefet şerhi son raporun ardından oku

nacaktır. 
Şimdi, raporları sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım. 

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

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu 'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/102) (S. Sayısı: 139) (x) 

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) (x) 

3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 141) (x) 

(x) 139, 140, 141 S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçunu işlediği iddia 

olunan İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili Ab
dülkadir Aksu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Milletvekili 

Akif Gülle hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Amasya Milletvekili Akif 
Gülle hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında düzenlenen Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Adana Milletvekili Den
gir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Muhalefet Şerhi 
Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararına aşağıda yazılı 

gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 
(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 

76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 
Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 
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Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi yapar
ken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, suçla
manın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadı
ğını da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

Bunu yaparken, bir yargıç gibi davranmamak gerektiği açıktır. Delillerin tartışmasından özenle 
kaçınmak gerekmektedir. 

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 
Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali

matlar doğrultusunda karar vermiştir. 
(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 

siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

Hükümet kaynaklı olarak sürdürülen bu hukuk tanımaz uygulamalar sebebiyle; Anayasa ve İç
tüzük açık bir şekilde ihlâl edilmektedir. 

Hukuka aykırı olan, çoğunluk diktasına dayalı olan bu yanlış uygulamalar sebebiyledir ki; kişi
ler yargılanamamakta, bu durum gelişen süreçte tıkanmalara yol açmaktadır. 

Bu yanlış uygulamalar ve dayatmalar sebebiyle; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi mümkün 
olamamakta ve adli denetim süreci ihlâl edilmektedir. 

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk ta
nımaz bir anlayışla yozlaştınldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten sonra 
bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 ve 59. Hükümetler Dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı gibi) için bir sığınma mercii haline getirilebilmiştir. 

Anılan kişi hakkında, yargı kararlarını uygulamamaktan dolayı Yargıtay 4. Ceza Dairesine inti
kal eden 20'ye yakın dosya mevcuttur. Bu dosya sayısının daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Milletve
killiği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar se
bebiyledir ki, çoğunluk diktası uygulaması sonucunda, adı geçen Milletvekili de "âdil yargılanma 
hakkını" kullanamamaktadır. 

Öte yandan; haklarında zimmet, dolandırıcılık, çete kurmak, kamu taşıma biletlerinde kalpa
zanlık yapmak gibi suçlamalar bulunan Milletvekilleriyle ilgili yargılamaların yapılamaması; ka
muoyunun denetim yapması ve bilgi alması süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Türkiye'nin "karanlık suç ilişkileri" dönemini teşkil eden Susurluk ve bağlantılı dosyaların yargıla
ması bu yüzden uzun yıllar yapılamamıştır. Faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak işlendiği bir dö
nemi kapsayan bu olayların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmamış olması sebebiyledir ki; 

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip ci
nayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin yapıl
dığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 
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Acz ifade eden ve ibret verici olan bir diğer gelişme ise; 
henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın

dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandınlabilmiştir. 
Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele

ceği bakımından da endişe vericidir. 
(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde ya

rattığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hu
kuksuzlukları beraberinde getirmektedir. 

Hükümet, 23. Yasama Döneminde PKK terörü sebebiyle gelişen toplumsal ve siyasi süreci, po
pülist bir anlayışla istismar etme girişimi içindedir. 

Çoğunluk diktasına dayalı hukuk tanımaz uygulamalar 23. Yasama Döneminde, Meclis bünye
sinde giderek tırmanmaktadır. 

Gelinen süreçte, kamuoyunda doğmuş olan tepki sebebiyle; AKP Hükümeti, kendi suçluluğunu 
ve sorumluluğunu bertaraf edebilmek amacıyla, bilgi kirliliği ve karartma yaratarak; DTP'li Millet
vekillerinin şahsında, dokunulmazlıkların kaldırılması uygulamasını gerçekleştirmek suretiyle, kürsü 
sorumsuzluğuna müdahalenin yolunu açmaktadır. 

Böyle bir süreçte, Hükümet'in bazı kavramları istismar ederek bir oldu - bitti, bir emrivaki ya
ratmak istediği görülmektedir. 

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 
Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. Fa

şizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe sağla
yan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

Anayasa'nın 83/2 ve 14. maddesiyle bağlantılı olan suçlamalar yönünden, TBMM Başkanlı
ğına intikal eden dosyaların akıbeti hakkında karar verme yetkisi TBMM-Karma Komisyonuna ait
tir. Bu süreçte artık geçerli olan irade, Komisyonun iradesidir. Komisyon, dosya kapsamı ve yukarıda 
sözü edilen maddeler çerçevesinde değerlendirmesini yapacaktır. 

TBMM Başkanlığına intikal eden bazı dosyaların, Karma Komisyonda görüşülmesine fırsat ve
rilmeden, Hazırlık Komisyonu veya TBMM Başkanlığı aşamasında, Mahkemelerine veya Savcılık
lara iade edilmesini; Karma Komisyon ve Meclisin iradesine müdahale olarak gördüğümüzü önemle 
ifade ediyoruz. 

(4) Açıklanan sebeplerle; 
AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 

Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

Bu anlatımlarımız çerçevesinde, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda "ilkeli ve tutarlı" 
davranılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. 

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 
Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 ncı maddesidir. 
Bu madde kapsamında kalan suçlar yönünden ayrım yapılmadan, yargılama sürecinin devam 

etmesi gerekir. Çünkü bu suçlar sübut bulduğu takdirde, nitelikleri itibariyle Milletvekilliği göreviyle 
bağdaşmamaktadır. Sübut halinde sürdürülmesi mümkün olmayan Milletvekilliği görevinin devam 
etmesinin hiçbir hukuki açıklaması ve tutarlılığı söz konusu olamaz. 

Böyle bir durum, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin ihlali anlamına gelir. 
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76 ncı madde ölçütünün dışında kalan suçlar yönünden ise; dosyası bulunan Milletvekilinin 
talep ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 

Bu aşamada, diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlıklarının bulunduğu yolundaki AKP gö
rüşlerini değerlendirmekte yarar görüyoruz. Önemle ifade ediyoruz; diğer kamu görevlileri hakkında 
dokunulmazlık söz konusu değildir. Kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni" kavramı söz ko
nusudur. Soruşturma izni ilgili amir tarafından verilmediği takdirde, idari yargı prosedürü içinde, 
adli kovuşturma ve yargılama süreci başlayabilmekte, daha doğrusu yargı denetimi süreci işlemek
tedir. Bu sebeple, kamu görevlilerinin dokunulmazlığı değil, belli usul dairesinde yargılanması söz 
konusudur. 

Nitekim, yakın tarihte rektörler, kuvvet komutanları görevde iken yargılanmışlar, tutuklu kal
mışlar, beraat etmişler veya mahkum olmuşlardır. Salt bu süreç dahi; AKP sözcülerinin söylemleri
nin gerçeklerle ve mevzuatımızla ilgisi olmadığını göstermeye yeterlidir. Öte yandan; kamu 
görevlileriyle ilgili olarak bu adli sürecin dışında; görev yeri değişikliği, disiplin uygulamaları ve 
tazmin sorumluluğunun varlığı da ayrı bir gerçektir. 

Bir kez daha ifade ediyoruz; soruşturma izni kavramı, görevin mahiyeti gereği uygulanan bir hu
kuksal durumdur. 

En nihayet, soruşturma izni düzenlemesinden Hükümet rahatsız ise veya gerçekten düzeltilme
sine gerek görüyor ise yahut daha seri hale getirmek istiyorsa; bu yöndeki yasal değişiklikleri her 
zaman değerlendirmeye açık olduğumuzu hep ifade ettik. Ancak burada da, Hükümetin gayri ciddi 
ve tutarlı olmayan tavrı hemen ortaya çıkmıştır. Çünkü; Hükümet, soruşturma izni kavramını ve yet
kisini kendi tekelinde tutarak; siyasi ve kişisel yaklaşımına göre, soruşturma iznini kaldırmakta ya 
da reddetmektedir. 

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bursa 
Milletvekili Sn. Erruğrul Yalçınbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla red
dedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel 
çıkar ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla en
gellemektedir. 

Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 
Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve si

yasi kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis et
tikleri erteleme kararına muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 20.03.2008 

Halil Ünlütepe Turgut Dibek Atilla Kart 
Afyonkarahisar Kırklareli Konya 

İsa Gök Ali Rıza Öztürk Şahin Mengü 
Mersin Mersin Manisa 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 
Ordu Zonguldak 

Muhalefet Şerhi 
3/104 no ile işlem gören Adana Milletvekili D. Mir Fırat'ın dokunulmazlığının kaldırılması isteği

nin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağıda arz edilmiştir. 
Milletvekili dokunulmazlığı birçok modern ülkede bulunduğu gibi ülkemizde de anayasal bir hu

kuki müessese olarak yer almaktadır. Milletvekillerinin görevlerinin niteliği gereği birçok haksız ve 
uydurma isnatla karşılaşmaları muhtemeldir. Nitekim bu nedenle birçok suç tipi bakımından diğer 
kamu görevlileri de benzer korumalara sahiptir. 

- 7 1 0 -



TBMM B:97 30 . 4 . 2008 O: 2 

Ancak dokunulmazlıkla amaçlanan esas gaye milletvekillerinin meclis kürsüsündeki konuşma
ları sebebiyle sınırsız yargılanmazlık güvencesine sahip olmaları yanında esas itibariyle iftira niteli
ğinde olacak ithamlardan korunmalarını temin etmektir. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu durum kamu vicdanında, demokratik sisteme, siyaset kurumuna, meclisin üstünlüğüne gölge 
düşürmekte, derin yaralar açmaktadır. 

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve 
kamu görevlilerinin görevden ayrılmaları neredeyse yazısız bir kural haline gelmiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiçbirisi ger
çekçi bulunmamaktadır. 

Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldi
ğinde hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman 
ana muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı hâ
linde hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yarg! siyasallaşmıştır ben bu ka
rarı tanımıyorum" deme imkâlhı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzaktır. 
Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı olmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda belirtilen suçlardan yargılanan milletvekillerinin do
kunulmazlıklarının devamı ile meclisin itibarının korunacağını düşünmüyoruz. Tam tersine bir kurum 
varsa içindeki sıfatını istismar edenleri ayıklayarak itibar kazanacağına inanmaktayız. 

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış olacaktır. 
Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek

linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hâl itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi 
gerektiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu Osman Ertuğrul 
Ordu Kırşehir Aksaray 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 
Konya İsparta Mersin 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge vardır, okutuyorum: 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÖNERGELER 
L- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'in (6/555) ve (6/563) esas numaralı sözlü sorularını geri al

dığına ilişkin önergesi (4/42) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 204 ve 212 nci sırasında yer alan (6/555 ve 563) esas numa
ralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mümin İnan 

Niğde 
2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın (6/581), (6/582) ve (6/583) esas numaralı sözlü 

sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/43) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 230,231 ve 232 nci sırasında yer alan (6/581, 582 ve 583) esas 
numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İsmet Büyükataman 

Bursa 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum: 
3.- Manisa Milletvekili Recai Berber'in, zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üreti

minde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/44) 

TBMM Başkanlığına 
Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunla

rın Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonundan istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 28.04.2008 

Recai Berber 
Manisa 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri sırasıyla okutuyorum: 
C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 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 (10/177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son zamanlarda, SHÇEK bünyesinde hizmet veren birçok kuruluşta ihmal, görev suistimali ve şid

det olayları sıkça yaşanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Kars Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Halime-
Arslan Yıldız Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu koruması altında bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi 
N.K. aralarında hatırı sayılır işadamı ve AKP'li siyasetçi ile gazetecinin yakınının bulunduğu 8 kişi ta
rafından tecavüze uğradığını Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadede belirtmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren 8 zanlı tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
edilmiş ve yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine konulmuştur. Bu olayın 
ardından Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Gül yaptığı açıklamada N.K.'nın başına gelen ola
yın yetiştirme yurdunun dışında olduğunu ve âdeta kendilerinin sorumlu olmadığını beyan etmiştir. 
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Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların dışarı çıkış saatlerinin kontrolleri mutlaka yapılmalı ve 
yetkililer, sorumlulukları altında bulunan çocukların her türlü güvenliklerini sağlamalıdırlar. Yurt 
yetkilileri çocukların okula gidip gitmediği konusunda okul müdürleriyle sürekli bağlantı halinde ol
malı ve bu önemli konu göz ardı edilmemelidir. 

Yaşanan bu örnekten de anlaşılacağı üzere ülkemizin dört bir yanında hizmet veren bu kuruluş
larda ihmal, suistimal ve şiddet olaylarını basına yansıdığı kadar görebiliyoruz. Tüm ülke genelinde 
hizmet veren SHÇEK'in güçlendirilmesi ve yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla başta Kars 
ilimiz olmak üzere diğer illerde de inceleme başlatılması için; Anayasamızın 98, İçtüzüğün 104 ve 
105. maddeleri gereğince, bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 10.04.2008 

1) Ensar Öğüt (Ardahan) 
2) Bülent Baratalı (İzmir) 
3) Kemal Demirel (Bursa) 
4) Şevket Köse (Adıyaman) 
5) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
6) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
7) Tacidar Seyhan (Adana) 
8) Nesrin Baytok (Ankara) 
9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

10) Selçuk Ayhan (İzmir) 
11) Ahmet Ersin (İzmir) 
12) Mehmet Ali Susam (İzmir) 
13) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
14) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
15) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
16) Sacid Yıldız (İstanbul) 
17) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
18) Turgut Dibek (Kırklareli) 
19) Vahap Seçer (Mersin) 
20) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
21) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
2.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunla

rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevsimlik tarım işçileri, yıllardır sadece hasat zamanlarında yaşanılan trafik kazalarında hatır

lanan vatandaşlarımızdır. Bu hatırlamalarda da sorunların asıl nedenleri tespit edilerek, çözüm yol
lan araştırılmamış, sadece bir trafik kazası olarak çoğu yerde anılmıştır. 

Oysa Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri açısından yaşam, çok zor koşullar altında devam et
mektedir. Her yıl, hasat mevsimine yakın zamanlarda, balık istifi kamyon kasalarında taşınan, bes
lenme ve barınma koşulları sağlanamayan, sağlık ve emeklilik güvencesinden yoksun, sosyal haklan 
olmayan bu insanlar çok düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalışmaktadır. 

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin temeldeki sorun
ları yaşadıkları bölgede geçimlerini sağlayabilecekleri, üretim yapabilecekleri bir iş alanlarının ol
mamasıdır. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde, ortalama dört ay süre ile yaşadıkları yerden ayrılarak 
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daha çok Ege, Çukurova ve Karadeniz Bölgesi'nde çalışırlar. Bu süre zarfında kazandıkları para on
ların bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacakları paradır. Günlük olarak aldıkları ücretleri 10 ile 
15 YTL arasında değişmektedir. Üstelik kazanılan bu paranın bir bölümü de kendilerine bu işi sağ
layan "dayıbaşı" ya da "elçi" olarak tabir edilen aracılara verilmektedir. Yani geçinmeleri için kalan 
para günlük 8 ile 13 YTL arasındadır. Barınma koşulları oldukça sağlıksızdır. Çadırlarda ya da barı
naklarda kalan bu işçiler, temiz içme ve kullanma suyuna da sahip değildir. Bu sağlıksız ortam ve ko
şullar, anne ve babaları ile birlikte gelen çocuklar için riskli bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Çadır 
yerleşimleri açık alanlarda ve uygun altyapı koşulları olmayan yerlere kurulduğu için yaygın olarak 
salgın hastalıklara rastlanılmaktadır. Bu hastalıklar, beslenmeleri de yetersiz olan çocukları daha 
fazla etkilemektedir. Ortaya çıkan tablo, insanların asgari gereksinimlerini karşılamaktan uzak bu 
ortam, 19. yüzyıl koşullarını anımsatmaktadır. Sadece 2007 yılının Ağustos ayında 50'nin üstünde 
tarım işçisi yollarda can vermiştir. Şanlıurfa'da, Tokat'ta, Batman'da, Sivas'ta, Niğde'de, Kırıkkale'de 
ve son olarak Afyonkarahisar'da yaşanan kazalar bize devletin mevsimlik tarım işçilerinin yaşadık
larını görmezden geldiğini açık bir şekilde göstermiştir. 

Sosyal devlet, yaşamlarını yitiren mevsimlik tarım işçileri için "Hasat Döneminde Alınacak Tra
fik Önlemleri" genelgesi yayınlamanın çok daha ilerisine gidebilen devlet demektir. 

21. yüzyılda mevsimlik tarım işçilerinin Türkiye'de yaşamak zorunda bırakıldıkları ilkel koşul
ların düzeltilmesi için acil önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Uzun vadede bulundukları yerlerde iş ve üretim olanaklarının yaratılmasıdır. Kısa vadede ise; 
sosyal güvenceleri sağlanmalı bu çerçevede, sendikalı olma, sağlık ve emeklilik gibi özlük haklarını 
içeren düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma ve barınma koşullan iyileştirilmelidir. Çalışma saatleri 
düzenlenmeli, ücretleri arttırılmalı, çalıştıkları yerlerde barınmalarına olanak sağlayacak sosyal tesis 
ve yurtlar yapılmalıdır. Beslenmeleri konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. Temiz içme ve kul
lanma suyuna rahatça ulaşabilmeleri gerekmektedir. Bu sayede salgın hastalıkların önü alınmış ola
caktır. Aileleri ile birlikte geldikleri yerlerde, çocuklar için eğitim verilebilecek birimlerin 
oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları açısından ortaya çıkan 
eğitimdeki eşitsizlik bir nebze olsun giderilmiş olacaktır. 

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların nedenleri ve bu sorunların önlenmesi için alı
nacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 
104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 24.04.2008 

1) Çetin Soysal (İstanbul) 
2) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
4) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
5) Vahap Seçer (Mersin) 
6) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
7) Ahmet Ersin (İzmir) 
8) Mehmet Ali Susam (İzmir) 
9) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

10) Şevket Köse (Adıyaman) 
11) Selçuk Ayhan (İzmir) 
12) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
13) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
14) Ensar Öğüt (Ardahan) 
15) Gökhan Durgun (Hatay) 
16) Mehmet Sevigen (İstanbul) 
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17) Abdulaziz Yazar 
18) Durdu Özbolat 
19) Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
20) Suat Binici 
21) Hikmet Erenkaya 
22) Turgut Dibek 
23) Fevzi Topuz 
24) Mevlüt Coşkuner 

(Hatay) 
(Kahramanmaraş) 
(Malatya) 
(Samsun) 
(Kocaeli) 
(Kırklareli) 
(Muğla) 
(İsparta) 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 milletvekilinin, Tunceli'de ölümle sonuçlanan bazı 
olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tunceli ili sınırları dahilinde Olağanüstü Hal Yönetiminin kaldırıldığı 30 Temmuz 2002 tarihin

den sonra meydana gelen ve çoğu insan ölümleriyle sonuçlanan olaylar bulunmaktadır. Toplum vic
danında derin yaralar açan ve tedirginlik yaratan bu olayların birçoğunun failleri belirlenememiştir. 

İnsan yaşamının kutsallığı göz önünde tutularak; bu olayları tezgahlayanların belirlenmesi ve 
yargı önüne çıkartılması amacıyla Anayasanın 98. TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri 
uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 24/04/2008 

1) Şerafettin Halis (Tunceli) 
2) Ahmet Türk (Mardin) 
3) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 
4) Fatma Kurtulan (Van) 
5) Emine Ayna (Mardin) 
6) Ayla Akat Ata (Batman) 
7) Sebahat Tuncel (İstanbul) 
8) M. Nezir Karabaş (Bitlis) 
9) Bengi Yıldız (Batman) 

10) Sırrı Sakık (Muş) 
11) M. Nuri Yaman (Muş) 
12)ÖzdalÜçer (Van) 
13) Aysel Tuğluk (Diyarbakır) 
14) Pervin Buldan (İğdır) 
15) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 
16) Akın Birdal (Diyarbakır) 
17) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 
18) Hasip Kaplan (Şırnak) 
19) Sevahir Bayındır (Şırnak) 
20) Osman Özçelik (Siirt) 
Gerekçe: 
Yaklaşık son 25 yıldır genelde ülkemizde, özelde ise ilimiz Tunceli'nin de içinde bulunduğu böl

gemizde çatışmalı süreç on binlerce insanın ölümüne, binlerce yerleşim alanlarının boşaltılmasına, 
milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmelerine neden oldu. Dönem dönem kolluk kuvvetlerinin 
keyfi uygulamaları, sorgusuz sualsiz göz altılar, göz altında kayıplar, sokak ortasında infazlar ya
şandı. Ancak bazı istisnalar dışında failleri hala bulunup yargı önüne çıkarılamadı. İstendiği takdirde 
devletin ilgili organları ciddi bir çalışma ile bu olayların faillerini bulup açığa çıkaracağı kanısında
yız. Olayların aydınlatılması toplumun yaşadığı travmayı hafifletecektir. 
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Son yıllarda yaşanan hukuksuzluk ve insan haklan ihlalleri azalsa da devam etmektedir. İlimiz 
Tunceli'de Olağanüstü Hal Yönetiminin kaldırıldığı 30 Temmuz 2002 tarihinden sonra; gece yarısı 
baskınları, köylerin otomatik silahlarla taranması, insan ölümleri ve buna benzer faili meçhul olay
lar yaşandı. Bu olaylardan bazıları şunlardır: 

Mazgirt İlçesi Alanyazı Köyü'nde ikamet eden İmam Boztaş, 08 Mart 2004 tarihinde akşam sa
atlerinde evinde öldürüldü. 

Mazgirt İlçesi Aslanyurdu Köyü Çanakçı Mezrasında Şirin Yıldırım 21 Aralık 2004 tarihinde 
Jandarmanın "yanlışlıkla" açtığını iddia ettiği ateş sonucunda yaralandı. 

Tunceli Merkez Aktuluk Köyü Meytan Mezrasında Hasan Şahin 3 Ağustos 2005 tarihinde öl
dürüldü. 

Mazgirt İlçesi Balkan Köyünün Çangal Mezrası 30 Eylül 2005 tarihinde gece otomatik silahlar 
ile tarandı. Şans eseri kimse yaralanmadı. 

Pülümür İlçesi Kuzluca Köyünde arıcılık yapan Hüseyin Arslan Jandarma tarafından 18 Mayıs 
2006 tarihinde öldürüldü. Aynı olayda bir şahıs da yaralandı. 

Mazgirt İlçesi Balkan Köyü'nde 20 Temmuz 2006 tarihinde gece harman savuran köylülerin 
üzerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Olayda Özcan Kaplan yaralandı. 

Mazgirt İlçesi Göktepe Köyünde 25 Ağustos 2007 tarihinde Hasan Canpolat evinin önünde oto
matik silahlarla tarandı. Şans eseri kurtuldu. 

Mazgirt İlçesi Koyunuşağı Köyü Gölek Mezrasında 3 Eylül 2007 tarihinde Seydali Taydaş ve 
Hıdır Taydaş adlı kardeşler Jandarma Özel Hareket Timi'nce tarandı. Olayda Hıdır Taydaş ağır şe
kilde yaralandı. 

Ovacık İlçesi Yeşilyazı Köyü; köyde bulunan Jandarma karakolu askerleri tarafından 10 Eylül 
2007 tarihinde gece tarandı. 

Hozat İlçesi Boydaş Köyü yakınlarında odun toplamak için giden iki şahıs 27 Eylül 2007 tari
hinde askeri birlik tarafından otomatik silahlar ile tarandı. Olay sonucunda Bülent Karataş öldürüldü. 
Rıza Çiçek ise ağır yaralandı. 

Yaşanan bu olaylar başta insan hakları olmak üzere, Anayasa ve uluslararası bir çok anlaşmaya 
aykırılık arz etmektedir. Anayasanın 12. Maddesine göre "Herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz, dev
redilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" denilmektedir. Yine Anayasanın 
17. Maddesine göre "Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sa
hiptir". Anayasanın 19. Maddesine göre ise "Herkes kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir". 

Ayrıca 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütünün kabul ettiği ve Türkiye'nin de 
1949 yılında onayladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. Maddesine göre "Yaşamak, özgür
lük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır". 12. Maddesine göre ise; "Kimsenin özel yaşamına, ailesine, 
konutuna, ya da haberleşmesine keyfi olarak kanşılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara 
karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır." denilmektedir. 

Görüldüğü üzere Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kişinin "Hak ve 
Hürriyetlerine" saldırı söz konusudur. 

Toplumda derin yaralar açan ve tedirginlik yaratan söz konusu olayların aydınlatılması, faille
rinin belirlenip yargı önüne çıkartılması amacıyla TBMM tarafından bir Araştırma Komisyonunun 
kurulmasının gerekli olduğu kanısındayız. 

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

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
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Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/35, 43, 49, 70) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

D) TEZKERELER 
1.- Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştiril

mesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (1/35, 43, 49, 70) esas numa
ralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına 
ilişkin tezkeresi (3/407) 

29/4/2008 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkçe'deki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçe'nin Korunması ve Geliştiril
mesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/35, 43, 49, 70) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu; 

05.02.2008 tarihinde göreve başlamıştır. Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık 
süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamayan Komisyonumuz 05 Mayıs 2008 tarihinden itibaren 
1 aylık ek süre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necat Birinci 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 

içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
2.- İran Bayındırlık ve İskân Bakanının vaki davetlerine icabetle, Tahran 'a gidecek olan Ba

yındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak başkanlığındaki heyete katılacak milletvekillerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/408) 

29 Nisan 2008 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İran Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın vaki davetlerine icabetle 11-15 Mayıs 2008 tarihleri ara
sında Tahran'da düzenlenecek olan "İskan ve Kentsel Gelişim Konusunda 2. Asya-Pasifik Bakanlar 
Konferası"na katılacak olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak başkanlığındaki heyete 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İstanbul Milletvekilleri İrfan Gündüz ve Osman Gazi Yağmurde-
reli'nin katılımları hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 Sayılı Kanun'un 8. Maddesi gereğince Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
OKTAY VURAL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.23 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.35 

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

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı buluna
mamıştı. 

Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, o tezkerede Bayındırlık Bakanı İran'a gidiyor, 

3 tane milletvekili alıyor. Bu, Anayasa'nm 82'nci maddesine göre bir görevlendirme mi, yoksa başka 
bir şey mi? 

BAŞKAN - İran Bayındırlık ve İskân Bakanının daveti üzerine gidiyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki, Bayındırlık Bakanı niye buradan milletvekili alıyor efendim? 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Allah, Allah! Yetkisini sen söyleyecektin sanki! Hayret 

bir şey ya! 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
OKTAY VURAL (İzmir) - AKP'den başka milletvekili yok mu Mecliste? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle olur mu Sayın Başkanım? Bu önergenin usulü şu: Oylan

maması lazım çünkü bir bakan gittiği zaman yanında milletvekili götürürse Anayasa'nm 82'nci mad
desine göre götürür ve gidip geldikten sonra burada oylanır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun'a göre götüremez ki! 

BAŞKAN - Sayın Genç, sözümü bitireyim mi? Müsaade edin sözümü bitireyim. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Müsaade ederse bitireceksiniz Başkanım. 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletvekili daveti de var. O nedenle Sayın Mec

lis Başkanı oylamamız için bize gönderdi. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletvekili davetini kim yapmış 

efendim? 
BAŞKAN - İran Bakanı. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Böyle bir şey olabilir mi? Bir yabancı ülkenin bakanı "Şu partiden 

şunu istiyorum." diye bir tercihte bulunarak bu görevlendirmeyi yapmamız doğru olur mu efendim? 
Efendim, yani böyle bir şey olabilir mi? 

BAŞKAN - Evet, karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, yok. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın... İhtilaf varsa makineyle... 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.38 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.56 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı buluna
mamıştı. 

Şimdi, tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
VII.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
L- (10/121, 129, 132, 134) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gemi inşa sanayisindeki iş güvenliği ve çalışma şartları so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/121,129,132, 
134) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine siyasi parti gruplannca gösterilen aday
ların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi listeyi okutup oylarınıza sunacağım: 
Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday 
Listesi (10/121, 129, 132, 134) 

Adı Soyadı Seçim Çevresi 
AK Parti (10) 

Abdurrahman Arıcı 
İbrahim Halil Mazıcıoğlu 
Fuat Bol 
Mehmet Beyazıt Denizolgun 
Mehmet Domaç 
Özlem Piltanoğlu Türköne 
Azize Sibel Gönül 
Recai Berber 
Hasan Ali Çelik 
Mustafa Cumur 

Bayram Ali Meral 
Çetin Soysal 
Ali Rıza Öztürk 

Mithat Melen 
Gürcan Dağdaş 

Sebahat Tuncel 

CHP (3) 

MHP (2) 

DTP(l) 

Antalya 
Gaziantep 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 
Sakarya 
Trabzon 

İstanbul 
İstanbul 
Mersin 

İstanbul 
Kars 

İstanbul 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 30/04/2008 Çarşamba günü 

(bugün) saat 16.00'da Halkla İlişkiler Binası B Blok 2. Kat 4. Banko Araştırma Komisyonları Toplantı 
Salonu'nda toplanarak başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranda ilan edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin Kanun Tasarı ve Tek

lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmına geçiyoruz. 
Birinci sırada yer alan, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yap

tırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun gö
rüşmelerine başlayacağız. 

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

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
I.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
İkinci sırada yer alan, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 216 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle tasan tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili 
Sayın Mustafa Özyürek. 

Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 3568 sayılı Yasa yani şu anda yürürlükte bulunan ve bu mesleğin yetki
lerini, sorumluluklarını ve örgütlenmesini düzenleyen Yasa bundan on dokuz yıl önce, 1989 yılında 
çıkmıştır. Bu Yasa çıkarken elli yıla yakın hazırlıklar yapılmıştır çünkü çağdaş ekonomiyle yöneti
len, piyasa sistemiyle yönetilen her ülkede buna benzer bir yasa vardır ve bu meslek, örgütlü bir şe
kilde görevini yapmaktadır. 

(x) 216 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu mesleğin esas görevi ekonomiyi kayda almaktır. Bu mesleğin esas görevi işletmelerin mali 
tablolarını denetlemektir ve vergi kanunlarında, iş kanunlarında, Ticaret Kanunu'nda ve diğer ka
nunlarda kendilerine verilmiş olan denetim yetkisini yapmaktır. 

Bu meslek yeni bir meslektir. Örgütlenmesi itibarıyla Türkiye'de yenidir çünkü odalar ve bir
lik, yani TÜRMOB, 1990 yılından itibaren faaliyete geçmiştir. Bu Yasa çıkarken önemli eksikleri ol
duğu hep söylenmiştir ama 1990 yılından bugüne kadar yeni bir tasarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önüne gelememiştir. Geçen dönem bir kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonundan geç
miş olmasına rağmen, kadük olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, odalar ve birlik oluştuktan sonra, bu mesleğin sorunlarını çözmek için 
büyük çaba göstermiş, örgüt, uluslararası kuruluşlara üye olmuş, Uluslararası Muhasebeciler Fede
rasyonu (IFAC) gibi, bu mesleğin bütün dünyadaki çatı örgütünün de bir aktif üyesi hâline gelmiştir. 

Bu uygulanan dönemde -zaten, yasa çıkarken bazı eksikler vardı- uygulamayla da çıkan bu ek
siklerin giderilmesi gerekirdi. Ama, önümüze gelmiş olan tasarı, bu eksikleri, bu ihtiyaçları gidere
cek bir tasarı değildir. Serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavir yapılması gibi 
önemli bir maddeyi, önemli bir düzenlemeyi bir kenara bırakırsanız, diğer düzenlemelerin hepsi, kim 
aday olabilir, kim aday olmamalıdır veya seçim yöntemi blok liste mi olsun, nispi temsil mi olsun 
veya çarşaf liste mi olsun gibi, seçim sistemiyle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. 

Şimdi, öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, bu hafta sonu, yani cumartesi, pazar günü pek çok 
odanın genel kurulu yapılacak. Biz burada odalardaki seçim yöntemini alelacele, yirmi iki madde
lik, yirmi sekiz maddelik bir kanun tasarısını temel yasa gibi görüşerek bir an önce çıkarmaya çalı
şıyoruz. Ama odaların hepsi üyelerini, yani seçmenlerini askıya çıkarmışlardır ve bu kanun çıkmadan 
önce de pek çok oda kongresini yapmış olacak. Peki, bu nasıl olacak? Şu anda, bu hafta sonu kon
gresini yapacak odalar eski maddelere göre yapacaklar, daha sonra kongre yapacak olanlar da yeni 
kanuna göre mi yapacak? Böyle bir kargaşa olabilir mi? Burada grup başkan vekili arkadaşlarımızla 
konuşurken, iktidar mensubu, "Bu seçime zaten yetişmez." dediler. Peki, bu seçime yetişmezse bu 
acele niye? Niçin yirmi sekiz maddelik bir kanunu iki bölüm hâlinde bir temel yasa gibi görüşüyo
ruz? Bugün çarşamba, yarın 1 Mayıs; buradan çıkmış olsa bile herhalde Sayın Cumhurbaşkanına 
gitmesi, kendilerinin bunu onaylaması oldukça bir vakit alacaktır ve başlamış olan bir maçın kural
larını değiştirmek doğrusu son derece yanlış olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, TÜRMOB ve mali müşavirler odaları, günlük parti politikalarının gir
mediği, o anlamda siyasetin girmediği, ama elbette ülke politikası, dünya politikasıyla ilgili belli 
tavrı, görüşü olan örgütlerdir. Ama günlük parti politikalarının bu örgütte yeri yoktur. Şimdi getiril
mek istenen bu düzenlemelerle, belli grupların, yani çeşitli odalarda liste çıkarıp kazanamamış olan 
grupların da bir yer tutması, onlara da pay verilmesi için bir nispi temsil getirilmişti. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda uzun tartışmalar sonunda hem blok listenin hem de nispi temsilin birlikte olamaya
cağı, bunun olsa olsa tek ve ortak bir listede, yani bütün adayların alt alta yazılması ve karşılarına 
konulan karelerin işaretlenmesi suretiyle yapılabileceği noktasında bir uzlaşmaya varmıştık. 

Umarım ve dilerim ki bu uzlaşmadan bir geri dönüş olmaz. Fakat gördüğüm kadarıyla, AKP 
Grubunda sanki bu uzlaşmadan dönme yönünde bir girişim yapılacakmış izlenimi bende var. Bun
lar son derece yanlış olur. Bir de Milliyetçi Hareket Partisiyle, Demokratik Toplum Partisiyle, Cum
huriyet Halk Partisiyle ve iktidar grubuyla bir haftaya yakın, üzerinde özel gruplar kurarak, diğer 
komisyon çalışmalarıyla bir uzlaşmaya vardık. Eğer bu uzlaşmadan dönülürse tabii, bu, güven açı
sından çok önemli sorunlar getirir ve bu Parlamentonun çalıştırılması, birbirimize güven içinde ça
lışması yönünden büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Bu Parlamentonun önüne kısa bir süre sonra 
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Türk Ticaret Kanunu gibi diğer bazı önemli kanunlar gelecektir. Bu kanunlarda muhalefetin belli bir 
anlayışı, toleransı sağlanamazsa bu kanunları çıkarmak mümkün olmaz. Bu toleransın, bu uzlaşma
nın, bu karşılıklı güvenin devam edebilmesi için de verdiğimiz sözden dönmememiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bazı adayların kişilikleri tanımlanarak bazı adaylar tarif edilmek 
suretiyle şartlar getirilmektedir. Şu anda TÜRMOB yönetimine seçilebilmek için herhangi bir şart 
yoktur; elbette odalardan seçilmiş delege olmak gerekiyor. Odalardan seçilmiş delege, kaç yıllık kı
demi var, fiilen bu mesleği yapıyor mu yapmıyor mu gibi şartlar aranmadan seçilirken şimdi, Hükü
met tasarısıyla beş yıl kıdem aranıyordu, Komisyondaki tartışmalarda bu üç yıla indi, onun yanında 
fiilen çalışma şartı getirildi. Ben, bu camianın, TÜRMOB'un on bir yıl Başkanlığını yaptım ve bu 
mesleği fiilen ifa eden birisi de değildim. Peki, şimdi, benim şartlarımı taşıyan birisi bürokrasiden ay
rılsa, bu camianın takdirini kazansa ve aday olsa "Hayır, sen aday olamazsın." diyoruz. Yani, bura
lar, Anayasa'mızın ilgili maddesine göre özerk kuruluşlardır, üyelerden topladığı aidatlarla yönetilen 
kuruluşlardır. Buralara, vesayetçi bir anlayışla, sen ancak şu yöntemle seçim yapabilirsin, senin aday
ların ancak şu şartları taşırsa seçime girebilir gibi kısıtlamalar getirmek son derece yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, TÜRMOB'da odalarda kongreler yapılıyor. Bu kongrelerden TÜRMOB'a 
yani Birliğe delege seçiliyor. Şu anda 25 üyeye 1 delege seçiliyor. Hükümet tasarısı 100 üyeye 1 de
lege seçilsin diye geldi, Komisyonda 75'e indirildi. TÜRMOB camiasının bu konudaki önerisi ise 
50'dir. Bir camia kendi şartlarını kendisi belirlemelidir değerli arkadaşlarım. 

Burada geçmişte TOBB Yasası'nı görüştük. TOBB Yasası hazırlanırken Hükümet TOBB'la çok 
yakın bir iş birliği yaptı ama ne yazık ki TÜRMOB'la böylesi bir iş birliği yapılmadan bu tasarı ge
tirildi. "Biz, devlet olarak, Hükümet olarak bir vesayet hakkımız var, öyleyse bizim dediğimiz şekilde 
aday göstereceksiniz, bizim dediğimiz yöntemle seçim yapacaksınız." deniliyor. Başka neler var? 
Mesela "En fazla iki dönem oda başkanlığı yapılabilir." deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizim öylesine odalarımız var ki oraya hatırla, gönülle başkan bulursunuz. 
O başkanı da "siz iki dönem bu işi yaparsınız, sonra bu işi yapamazsınız" derseniz, oralara yönetici 
bulmakta büyük zorluk çekersiniz. Biliyorsunuz, TESK'te böyle bir süre konulmuştu -daha sonra 
Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti- barolarda bu süreler vardı, yine orada bir değişiklik yaptık. Niçin 
burada illa bir süre koymaya çalışıyoruz? 

Şimdi, burada en çok tartıştığımız konu, değerli arkadaşlarım, nispi temsil. Hükümet tasarısında 
nispi temsil getirilmiştir. Şu anda blok listeler hâlinde seçime gidilmektedir, bu blok listeden en çok 
oyu alan liste kazanmış olmaktadır. Hükümet tasarısında deniliyor ki: "Blok listeler hâlinde seçime 
girilsin ama seçilenler nispi olarak değerlendirilsin." Bir örnekle bunu anlatırsak: 1.000 üyeli bir 
odada iki liste çıktı, (A) listesi, (B) listesi. (A) listesi 800 oy aldı, (B) listesi 200 oy aldı. Yönetim ku
rulunun da 5 kişiden oluştuğunu düşünürseniz; 4 üye 800 oy alan listeden seçilecek, 1 üye 200 oy 
alandan seçilecek. Peki, buradaki 800 oy almış kişinin, adayın hukukunu nasıl koruyacaksınız? 800 
oy alan aday seçilmemiş sayılacak, buna karşılık 200 oy alan aday seçilmiş sayılacak. Bu, şahıs hu
kuku açısından son derece sakıncalıdır, hukuka aykırıdır, Anayasa'ya aykırıdır. 

Bu nispi temsili sağlayacak yöntem siyasi partilerde bulunmuştur. AKP'nin tüzüğünü de ben 
Plan ve Bütçe Komisyonunda getirmiştim, Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğü de ortada. Orada ya 
blok liste yaparsınız, blok listede, o liste eğer çizilme filan yoksa olduğu gibi kazanır veya nispi is
tiyorsanız "çarşaf liste" dediğimiz tek liste yöntemi uygularsanız. Bütün adaylar alfabetik sıraya göre 
alt alta yazılır, onun karşısına konulan kareler işaretlenir, en çok işareti kim almışsa onlar seçilmiş 
sayılır. Bizim, Komisyonda bir hafta, on günlük tartışma sonunda bütün partilerle birlikte bulduğu
muz yöntem budur. Eğer bundan dönülürse, Hükümet tasarısındaki gibi bir nispi temsil tekrar gün
deme gelirse, bilelim ki değerli arkadaşlarım, bu Anayasa'ya aykırıdır, bu hukuka aykırıdır. Yani, az 
alan insanın çok oy alanın yerine seçildiği bir sistem hukuki değildir, demokratik değildir. 
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Arkadaşlarımız diyorlar ki: "Siyasi partiler nispi temsille seçilmiyorlar mı?" O çok farklı bir 
yöntemdir ve orada kurumlar vardır. Bu, gruplar dediğimiz, seçimde liste çıkaran insanlar sabah gelir, 
adaylardan ikisini de beğenmez veya birini beğenmez, birisi der ki: "Gelin arkadaşlar, birlikte bir 
liste çıkaralım." Bunu bir kurum gibi, bir grup gibi, ön seçim yapacak, o ön seçime göre öncelik ve
rilecek gibi algılamak son derece yanlıştır ve Hükümetin önerdiği nispi temsil sistemi, yani blok lis
teyle nispi temsil sistemi ne Barolar Birliğinde vardır ne esnaf odalarında vardır ne ticaret odalarında 
vardır ne mimar-mühendis odalarında vardır ve benim bildiğim kadarıyla da dünyanın hiçbir yerinde 
yoktur. Bir kongrede seçime giriyorsanız, çok oy alan seçilmiş, az oy alan seçilmemiş olur. Bu, doğal; 
hukukun doğasında vardır. O nedenle, Hükümet tasarısındaki yöntemin yanlışlığını bir hafta içinde 
tartışa tartışa birbirimizi ikna ettiğimizi zannediyorum. Buradan dönmek büyük sorunlar yaratır. 

Değerli arkadaşlarım, TESK'te, TOBB'da, sendikaların konfederasyonlarında, hem bir sendi
kanın başkanı hem de konfederasyon yönetim kurulu üyesi olmak mümkündür. TESK'teki şu an
daki başkan, aynı zamanda bir başka federasyonunun da başkanıdır. TÜRMOB'da hem odada hem 
Birlikte görev alınamaz diye buraya açık bir hüküm getirilmektedir. Bu, belli bir kişiyi istihdaf eden 
-eski deyimle- bir maddedir. Oysa kanunlar şahıslara göre çıkarılmaz, kanunlar genel nitelikli olur. 
Burada, belli şahıslar göz önünde bulundurularak tarifler yapılmak suretiyle yasa çıkarılmaktadır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu meslek, henüz on dokuz yıllık bir meslek. Bu mesleğin organ
larını, odasını, Birliğini yok sayarak, o camianın görüşlerini dikkate almadan, "benim vesayet yet
kim var, ben istediğim şekilde seçim yaptırırım" anlayışıyla bir tasarı hazırlarsanız, bu son derece 
yanlış olur. Bunun yolu, değerli arkadaşlarım, birlikte, katılımcı bir anlayışla bu tasarının düzenlen
mesiydi. Bu yapılmamıştır. Ama komisyonda bazı noktalarda uzun müzakerelerden sonra bir uz
laşma sağlanmaya çalışılmıştır. Bu uzlaşmadan da dönülürse, inanmanızı isterim ki, bir şeyler yapmış 
olursunuz ama, bu camiaya, bu mesleğe kötülük yapmış olursunuz. 

Bir de şu anda, dediğim gibi, bu hafta sonu pek çok odamızın kongresi yapılıyor, ayrıca öbür 
hafta, daha öbür hafta diğer odaların kongresi yapılacak ve hepsinin de Seçim Kuruluna listeleri ve
rilmiştir. Askı süreleri tamamlanmıştır. Yani seçim süreci başladığı anda seçim yöntemini, seçim tar
zını değiştiren bir düzenleme yapılamaz, kesinlikle yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Özyürek, buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu düzenlemelerin olsa olsa gelecek seçimden itibaren uygulanacağına dair bir geçici maddeyi 

buraya koymamızda yarar var. Eğer gelecek seçime uygulayacaksak bu tasarıyı, bunu da işte İç Tü-
zük'ü zorlayarak temel yasa gibi görmek, işte burada konuşma haklarımızı kısmak, iyileştirme yö
nündeki önergelerimize sınır getirmek doğru değildir. O bakımdan ben sağduyunun hâkim olacağını, 
Bakanlığın ve iktidar partisinin bu mesleğin sorunlarını çözecek şekilde iyileştirmeler yapılmasına 
katkı vereceğini umuyorum ve başlamış olan seçim sürecini etkileyecek maddelerin de bu seçimde 
kesinlikle uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Milliyetçi Hareket... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi İç Tüzük'ümüze göre komisyonla

rın temsilinde ya başkan, başkan vekili ya da özel bir sözcünün olması gerekir. Rapora göre özel 
sözcü de olmadığına göre, aslında bunun görüşmelerine başlanmamış olması gerekiyordu. Şu anda 
bu raporun özel sözcüsü oturmamaktadır, komisyon temsil edilmemektedir, dolayısıyla bu görüş-
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melere ara verilmesi ve bunun görüşmelerine başlanmamış olması gerekmektedir. Çünkü burada özel 
sözcü olarak bir başka milletvekili yazılmaktadır. Bu bakımdan, komisyon temsil edilmediği için bu 
tasarının görüşülemeyeceğini düşünüyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Daha ön
ceden, sürekli bu şekilde temsil edildi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, bu raporun sözcüsü burada yazılı. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın 

Başkanım, zaten Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda da sözcü olarak benim ismim belirtildi, ayrıca 
belirtmeye gerek yok, sözcü benim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bu raporun sözcüsü olarak yazılı bir başka milletvekili bulunmak
tadır, dolayısıyla... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Olur mu 
efendim, ben Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsüyüm. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Arkadaşımız zaten Komisyon Sözcüsüdür Sayın Başkan. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, siz, sözcü olarak, ancak o komisyon raporu için özel sözcü 

seçilmişseniz temsil edebilirsiniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Hayır 

efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Başkan ya da başkan vekili olur. Dolayısıyla temsil olmadığı için gö

rüşmeler yapılamaz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Olur mu 

öyle şey! O sizin yorumunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Daha önceden uygulamalarımız var Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - O sizin 

yorumunuz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, görüşmelerin başlanmamış olması lazım. Komisyon ol

madığı için bu tasarının görüşülmesine başlanmamış sayılması gerekmektedir. Çünkü başlangıç iti
barıyla komisyon temsili söz konusu değildir. Gündemde geriye gidilemeyeceğine göre, bundan 
sonraki tasarılarla ilgili görüşmelere devam edilmesi gerekiyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşımız Hasan Fehmi Kinay 
sözcü olarak komisyon raporunda yer almaktadır. Dolayısıyla herhangi bir problem yoktur. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır efendim, genel sözcüdür; yanlış. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, o konuda herhangi bir problem yoktur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Daha önceki uygulamalarımız vardır Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bütün uygulamalarımız bu şekildedir Sayın Başkanım. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, İç Tüzük'ümüzün 45'inci maddesine göre "Ko

misyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o konu için seçilmiş özel sözcü veya söz
cüler tarafından temsil olunurlar." Dolayısıyla bir sözcünün komisyonu temsil görevi yoktur. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Arkadaşımız burada sözcüdür ve yetkilidir, raporda bu 
açıkça ifade edilmiştir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, hayır, değil. 
Efendim, diğer kanun, yani bunun görüşülmesi... Komisyon temsil edilmediği için bu görüş

melerin yok sayılması ve gündemin bundan sonraki maddelerine geçilmesi gerekmektedir. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, İç Tüzük'le hiçbir alakası yok. Arkadaşı

mız yetkilidir ve Komisyon yerindedir, herhangi bir problem yoktur. 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, raporda "Bu raporun sözcüsü" diye ayrı bir mil
letvekili yazılmıştır. Dolayısıyla, sözcülerin komisyonları temsil etme görevi yoktur. Ancak özel 
sözcü olduğu zaman mümkündür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, bu konuda uygulamalarımız var. İç Tüzük'te diyor 

ki, Genel Kurulda komisyon başkanı veya başkan vekili, o da yoksa o iş için seçilmiş sözcü veya söz
cüler... Tamam, arkadaşımız Plan ve Bütçe Komisyonunun sözcüsüdür ama Genel Kurulda temsil 
edemez. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, bakın, uygulamalar bu şekilde. Geçmişteki 
görüşmelere bakın, hepsinde sözcü arkadaşımız defalarca orada görevini yapmıştır. Böyle bir man
tık olur mu! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Mümkün değil efendim. 
BAŞKAN - Bu arada, 27'nci maddede de "Komisyonlar, başkanlarının yönetiminde çalışır. Baş

kan bulunmadığı zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder." diye bir şey var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - O, komisyon toplantılarında... 
OKTAY VURAL (İzmir) - O, komisyon toplantılarında efendim, Genel Kurulda temsil değil

dir. 45'inci maddeye bakmak lazım. İç Tüzük'ün 45'inci maddesi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O, yukarıdaki komisyon. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, daha önce uygulamamız var Sayın Başkanım. Yani, daha 

önce bu konuda uygulamamız var. Burada sözcü komisyonu temsil edemez, ancak komisyonda bu 
iş için seçilen... 

BAŞKAN - Ben sizi anladım. Bana bir dakika müsaade ederseniz eğer... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Tamam, peki. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Uygulamanızı bekliyoruz efendim. 
AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Sayın Başkan, 20 kişiyle görüşülmez ki! 
BAŞKAN - Efendim? 
AKİF EKİCİ (Gaziantep) - 20 kişiyle görüşülmez ki! Toplam 20-25 kişi var salonda. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Efendim, karar yeter sayısı isteyin. 
BAŞKAN - Şimdi, o başka, konumuzun dışında sizin söylediğiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Komisyon temsil edilmiyor efendim. 
BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.26 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.44 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

216 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 27'nci maddesine göre "Komisyon başkanı bulunmadığı 

zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder." İç Tüzük'ün 45'inci maddesine 
göre de "Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o konu için seçilmiş özel sözcü 
veya sözcüler tarafından temsil olunurlar." İki madde birlikte değerlendirildiğinde, komisyon söz
cülerinin komisyonu temsil edebilecekleri konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 

İç Tüzük'ün 45'inci maddesinin gerekçesinde de sözcünün komisyonu Genel Kurulda da tem
sil edebileceği açıkça ifade edilmiştir. Komisyon sözcüsünün komisyonu temsil etmekle görevli ol
duğu, "sözcü" kavramının tanımında da içerilmiştir. Komisyon sözcüsünün komisyonu temsil 
edememesi, komisyon adına açıklama yapamaması hâlinde sözcünün varlığı tartışma konusu olur. Öte 
yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bugüne kadar yapılan uygulamalarda ko
misyon sözcüsünün başkan ve başkan vekilinin yokluğunda komisyonu temsil ettiği görülmektedir. 
Bu nedenle uygulamamızda herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bu İç Tüzük ihlalidir, yeni bir İç Tüzük ihdasıdır. 
Açıkçası 45'inci madde komisyonların Genel Kurulda temsilini düzenlemektedir. Bu temsil düzeni bir 
başka maddeyle, yorumla, lafzi ruhuyla yorumlanıp genişletilemez. Dolayısıyla burada söylenen husus, 
o konu için seçilmiş özel sözcü ve sözcülerdir. Dolayısıyla buradaki daraltıcı anlamla komisyon tem
sili kısıtlanmıştır. Dolayısıyla bir başka maddedeki temsil sıfatını buraya koymak mümkün değildir. 

Nitekim, raporda da aynen "bu raporun sözcüsü" diye yazılmıştır. "Bu raporun sözcüsü" den
diğine göre sözcünün artık sözcülük görevi kalmamıştır. O bakımdan, Sayın Başkanım, bu, usule ay
kırı bir işlemdir. Usule aykırı işlemlerin de kesinlikle devam etmesi mümkün değildir. Bu bakımdan 
bu uygulama İç Tüzük'ün yeniden bir ihdasıdır, doğru değildir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Uygulamanın bu şekilde yapılması da İç Tüzük'ün amir bir hük

müdür. Gerekçelerle bunların yorumlanması mümkün değildir. Aksi takdirde, İç Tüzük'ün böyle ih
lalleriyle, yeni İç Tüzük ihdasıyla açıkça hukuka aykırı bir işlem yapmış oluruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o zaman bu konuda tutumunuz hakkında söz istiyo

rum efendim. Usul tartışması... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Tabii, gerekiyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani böyle olmaz ki. Yıllarca... Oradaki arkadaşlarımız sizi yan

lış yönlendiriyorlar, olmaz ki efendim. Usul hakkında tartışma istiyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Kesinlikle yeni bir İç Tüzük ihdasıdır. 
M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Özel sözcü ne işe yarar o zaman? 
BAŞKAN - Peki. 
Usul tartışması açıyorum. 
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VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/.- Komisyonların, Genel Kurulda komisyon sözcüleri tarafından temsil edilip edilemeyeceği 

hakkında 
BAŞKAN - 2 lehte, 2 aleyhte... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aleyhte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben aleyhte istiyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Lehte. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Lehte söz istiyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, yalnız şunu da ifade etmek isterim: Bu bir İç Tüzük 

ihdasıdır, değiştirilmesidir. Bununla ilgili bir oylamayla yeni İç Tüzük ihdası da yapılamaz. Bunu da 
ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, yapacağınız tartışmayı Genel Kurulun onayına sunarak İç Tüzük 
değişikliğini gerçekleştirmiş olmak da yanlış olur. Bu da yanlış bir uygulamadır. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, biraz sonra tartışacağız zaten bunu kürsüden. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Yapılması gereken husus, Başkanlığın bu raporun görüşülmesinde 

komisyon temsili olmadığı için ertelenmesidir ve yeni gündeme göre teşekkül etmesidir. 
BAŞKAN - Sayın Vural teşekkür ederim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili yeni bir usul tartış

ması açıyor. Bunları kürsüden anlatsın Sayın Milletvekili. 
Efendim, usul tartışmasını açtınız. Sayın Grup Başkan Vekili usul tartışmasında kalkar, mera

mını beyan eder. 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında lehte söz talep ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç, aleyhte... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aleyhte. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, siz aleyhte. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Aleyhte. 
BAŞKAN - Sayın Anadol önce oldu. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Lehte. 
BAŞKAN - Tamam. 
On dakika süre verdim. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1 Mayıs Bayramı'm, bütün işçilerimizin, bütün çalışanların, emek

çilerin, kutluyorum. Aslında bunun Taksim Meydanı'nda kutlanması gerekirken, maalesef bugünkü 
Hükümet ve onun bürokratları da çok büyük bir korku içinde oldukları için, halkı daima meydanlar
dan kenar mahallelere itmeye çalışıyorlar. Ben yarın Almanya'da bir panele gideceğim için bu 1 Ma
yısta Taksim'de bulunamayacağım için de üzülüyorum. 

Sayın Başkan, şimdi, bu İç Tüzük'ümüzün maddesi çok açık. Diyor ki: Genel Kuruldaki dü
zenleme ayrı, komisyondaki düzenleme ayrı. Komisyonda başkan, başkan vekili ve sözcü temsil ede
bilir, ama Genel Kurulda başkan, başkan vekili veya o iş için seçilmiş sözcü veya sözcüler. Bu, çok 
açık bir Türkçedir. Bunu başka anlamak için, komisyonun seçilmiş sözcüsünün de burada Genel Ku
rulu temsil edeceği konusunda karara varmak için, yani çok zor bir yoruma gitmek lazım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, şimdi bunun böyle düzenlenmesinin bir anlamı vardır. Komis
yonda, ki burada komisyonu temsil eden kişilerin komisyondaki müzakereleri, gelen kanun teklif ve 
tasarılarını çok ayrıntılı olarak incelemesi lazım. Yani, komisyonda o kanun tasarı ve teklifleri mü
zakereye başlandığı andan son oylamasına kadar o komisyonda bulunması, komisyondaki bütün bil-
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gileri edinmesi ve böyle geniş bir bilgiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun huzuruna 
gelmesi ve burada da milletvekillerinin bu konuyla ilgili olarak sorduğu sorulan ayrıntılı cevapla
yabilecek şekilde bunu değerlendirmesi lazım. Şimdi, komisyonun çalışmasını biliyorsunuz, ya baş
kan o kürsüde oturuyor ya da başkan ve başkan vekili birlikte oturuyorlar. Zaten sözcü çok defa 
komisyon çalışmalarına katılmaz. Ama, İç Tüzük'te getirilen bu hüküm başkan, başkan vekili veya 
o iş için seçilmiş sözcü... Eğer o iş için komisyon bir sözcü seçerse, "Arkadaş, Genel Kurulda bu 
kanun teklif ve tasarısını komisyon adına orada sen temsil et." derse orada tayin edeceği temsilcinin 
de komisyon müzakerelerinin başından sonuna kadar orada komisyon sırasında oturup bu konularda 
bilgi sahibi olması lazım. Hiç komisyon müzakerelerinde komisyonda bulunmamış, herhangi bir bil
gisi yok, görgüsü yok, ondan sonra gelecek, burada oturacak ve milletvekilleri soru soracak kanunla 
ilgili, önergeler verecek, "Önergelere katılıyor musun, katılmıyor musun?" gibi sözlerle muhatap ol
duğu zaman, ilgili arkadaş, komisyon çalışmalarını baştan sonuna kadar takip etmediği için burada 
yeterli bir bilgiye sahip olmayacak. Dolayısıyla, Genel Kurulu sağlıklı ve doğru bilgilendirmeyecek. 
İşte, bunun mantığı budur. Yani, eğer başkan ve başkan vekili komisyonun toplantısının başından 
sonuna kadar komisyon müzakerelerini orada takip edip her türlü bilgiyi alan, dosyayı okuyan, mad
deleri okuyan, birbirlerine bağlantılarını sağlayan, dolayısıyla kanunun âdeta bir yazarı gibi, bir eseri 
meydana getiren kişi demektir. Komisyonu burada temsil edecek kişinin bu doğrultuda, bu düzeyde 
ve bu kapasitede bilgi sahibi olması lazım. 

Şimdi, burada bir önerge veriliyor. Bu önergeyi kabul ettiğiniz zaman, komisyonu temsil eden 
kişi eğer burada yeterli bir bilgiye sahip değilse, bakarsınız, başka bir maddeye ters bir önerge veri
lir. O önerge kabul edildiği zaman, icabında... Maalesef, ben bu dönemde, burada komisyonu tem
sil eden birçok insanların, başkanların burada yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını gördüm. Burada 
önergeler müzakere edilirken, en azından "katılıyorum-katılmıyorum" kelimesi ifade edilirken sayın 
milletvekilleri, icabında komisyon sırasında veya hükümet sırasında oturan kişilerin, bu önergenin bu 
yasaya getirecekleri yenilikleri veya aykırılıkları burada belirtmesi lazım. Burada belirtecek ki, ha
kikaten, verilen bir önerge bu getirilen kanuna yeni bir içerik kazandırıyor mu, yeni bir anlam ka
zandırıyor mu, yeni bir değer kazandırıyor mu, bu yönden, bu önerge üzerinde Genel Kurulu 
bilgilendirmesi lazım. Sen komisyon toplantısına katılmamışsın, komisyondan gelen metin hakkında 
bir bilgin yok; gelip de burada süs, ot gibi oturmanın da bir anlamı yok. Bu, Genel Kurula karşı da 
bir saygısızlıktır. 

Burada önemli olan bilgi, değerli milletvekilleri; burada önemli olan, konuya hâkimiyettir. Ko
nuya hâkim olmayan bir kişi, gelip de burada, komisyon masasında oturması, Genel Kurulda temsili 
iyi yapamaz. Bizim burada istediğimiz, doğru dürüst kanun çıksın veyahut da... Yani şimdi burada 
komisyon başkanı nerede, başkan vekili nerede? Onlar gidecek, işlerine bakacak, burada... Ya, İç Tü
zük'te böyle bir hüküm var: "Başkan, başkanvekili veya o iş için seçilmiş sözcü..." 

Değerli arkadaşlarım, yani biz, geçmişte de uygulamalarımız var ama maalesef, birtakım yan
lış bilgilendirmeler nedeniyle, burada, tabii iktidar partisi de çoğunlukta olduğu için, yahu ne yapar
sak nasıl olsa geçiyor gidiyor. Bizim çoğunluğumuz var. Oyumuz her şeyi, parmak her şeyi yeniyor. 
Hak, hukuk yok. Bilgi de önemli değil. Ne olacak, yeter ki kanunlar geçsin inancı ve düşüncesiyle 
burada kanunları geçirirsek gerçekten bu ülkeye, bu Meclise faydalı hizmetler yapmayız. 

Soruyorum size: Komisyon sırasında oturan kişi eğer komisyonun müzakerelerine katılmamışsa, 
kanun metnini okumamışsa, ondan sonra, gelen idare de bugüne kadar kendisine verilmiş bilgilerden 
habersizse burada neyi temsil edecek? Burada milletvekillerinin sorduğu sorulan nasıl cevaplandı
racak. Değerli milletvekilleri, bu bir bilgi meselesidir, bu bir deneyim meselesidir, bu bir birikim 
meselesidir. 
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Sonra, hayati kanunlar geliyor, hayati kanunların birbirlerine, dediğim gibi, bağlantıları var. Me
sela, özellikle bu meclislerde gördüğüm en önemli şeylerden birisi de bir son dakika korsan önerge
ler geliyor ve bu korsan önergeler ülke menfaatine o kadar büyük sıkıntılar yaratıyor ki. Bazı 
holdinglerin, bazı güç odaklarının, son anda bazı temsilcilerin kanalıyla buralarda son bir önerge ve
riyorlar. Şimdi, o önergeyle ülke ne kazanıyor, kim ne kazanıyor, ülke ne zarara gidiyor, başka kim 
kâr ediyor, kim zarar ediyor? Bunu bu Genel Kurulun bilmesi lazım. Bir bakıyorsunuz, son anda, ha
kikaten ülkeye büyük sıkıntılar yaratacak ama birtakım güç odaklarına çok büyük avantajlar yarata
cak bir önerge geliyor. Şimdi, burada komisyon sözcüsü... Biz burada oturacak komisyon sözcüsünün 
ülkesini seven insanlardan olduğunu kabul ediyoruz. Ama, buna, ancak nasıl karşı koyabilir? Sahip 
oldukları bilgiyle karşı koyabilir. Burada çıksa, komisyonda, hakikaten tam yetkili bilgiyle oturursa 
o zaman milletvekili arkadaşlarımız... Bari, birileri, o korsan önergeyi vermeye çalışan o birtakım 
menfaat grupları bilir ki: Ha, demek ki bu Parlamentoda, biz son anda, birtakım, bizim bazı temsil
cilerimiz de olsa bu önergeler Genel Kurulda geçmez. 

Ben, geçmişte de gördüm, burada da gördüm. Zaman zaman bir bakıyorsunuz... Şimdi, tele
fonlar çalışmıyor. O iyi yani, telefonlar çalışmayınca iyi oluyor da... Geçen dönemlerde bir bakı
yorsunuz, çok ciddi bir vergi kanunu, bir borsa kanunu veya ekonomiyle ilgili çok önemli kanunlar 
görüşülüyor. Bir bakıyorsunuz, birilerine bir telefon geldi. Hemen o telefonun üzerine -ben Başkan
lık kürsüsünde oturduğum zaman Genel Kurulu izliyordum- bir bakıyorsun, o telefon gelen hemen 
bir önerge yazıp gönderiyordu buraya. 

Şimdi, bunların, tabii bu kişisel hırs ve menfaatlerine bu Meclis engel olacak. Meclis nasıl engel 
olacak? Meclisin en önemli engel olacağı nokta Meclisi temsilen komisyon sırasında temsil sıfatını 
taşıyan kişinin taşıdığı bilgi, beceri ve dirayettir. Eğer bu bilgi, beceri ve dirayete yeteri kadar sahip 
değilse o zaman komisyon Genel Kurula yeteri kadar bilgiyi veremez. 

Onun için, bizim daha fazla da... Tabii, uzatmak da istemiyorum. Önemli olan burada İç Tü-
zük'ün çok açık ve net hükmünün... Ve bunun da böyle olmasının da bir mantığı var, çünkü sözcü 
olsaydı zaten diyecekti ki: "Komisyon, başkan, başkan vekili, sözcü tarafından temsil edilir." O 
zaman hiç gerek de yoktu, mesele hallolmuş olurdu ama burada diyor ki: "Başkan, başkanvekili veya 
o iş için seçilmiş sözcü ve sözcüler." deyince olay çok açık. Komisyon metninde de bu vardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, evet. 
Bence bunu zorlamaya gerek yok. Komisyon başkanınız gelsin. Buraya, komisyon başkanlı

ğına, başkan vekilliğine, böyle, gidip de işleri olan, dışarıda iş takip eden arkadaşları seçmeyin; bu 
Türkiye'ye enerjisini, çalışma gücünü, mesaisini Meclise verecek kişileri bu komisyon başkanlığına 
veya başkan vekilliğine seçin. Onların işleri varsa bizi seçin. Biz burada otururuz, sizi iyi temsil ede
riz, merak etmeyin. 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Lehinde Sayın Nurettin Canikli. 
Buyurun Sayın Canikli. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi çerçevesinde talep edilen Sayın Başkanın tutumuyla ilgili lehte 

söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, önemli bir kanun tasarısını görüşmeye başlayacağız ama hepinizin izlediği 

gibi, yerinde olmayan, bize göre de İç Tüzük'e uygun olmayan yöntemlerle bu süreç engellenmeye 
çalışılıyor. Önce, bunu burada ifade etmemiz gerekiyor. 
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Nedir tartışma? İç Tüzük'ün 27'nci ve 45'inci maddeleri hükümlerinin yorumlanması, değer
lendirilmesi ve komisyonlarda sözcü olarak görev yapan arkadaşlarımızın burada temsili, komis
yonların Genel Kurulda temsiliyle ilgili tartışma. Bu temsilin olup olmayacağıyla ilgili farklı görüşler 
söz konusu. 

Aslında, bu konu, daha önceki birçok Genel Kurul çalışmasında gündeme geldi değerli arka
daşlar. Hepiniz, hepimiz hatırlarız. 23'üncü Dönemde de gündeme geldi, 22'nci Dönemde zaman 
zaman gündeme geldi ve bu tartışmaların hepsinin sonucunda, komisyonlarda sözcü olarak görev 
yapan arkadaşlarımızın komisyonları burada temsile yetkili olduğu kabul edildi ve bu şekilde yürü
tüldü. Geçtiğimiz haftaya bakın, ondan önceki haftaya bakın, daha önceki aylardaki Genel Kurul ça
lışmalarına bakın ve burada komisyonları temsil eden sözcü arkadaşlarımızın olduğunu göreceksiniz. 
Bu defalarca tekrarlanmıştır, defalarca gündeme gelmiştir ve defalarca Başkanlık tarafından bu şe
kildeki uygulamanın teamül hâline geldiği ifade edilmiştir, kararlar alınmıştır defalarca, defalarca... 

Teamüller önemlidir, belirleyicidir. Siz eğer bu mantıkla yani sözcü, yetkili sözcü ya da özel 
sözcü yoktur ya da yetkili yoktur gerekçesiyle komisyon toplanmamıştır, komisyon yoktur ve bu 
oturum geçersizdir gibi bir mantıkla hareket edilirse geçmişteki Meclis çalışmalarının çok önemli bir 
bölümünü yok saymanız gerekir. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu mantığın hukuki bir altyapısı ola
bilir mi değerli arkadaşlarım? 

ARİF AKKUŞ (Mersin) - Yanlış devam mı etsin yani? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, bakın, esas itibarıyla 27'nci madde çok açıktır. Ko

misyonlara başkanlık yapabilecek konumda yetkilendirilmiş olan sözcü... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hangi madde? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - 27'nci madde. 
Çok net olarak, sözcünün komisyona başkanlık edebileceği ifade ediliyor. 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Burası komisyon mu? 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani komisyona başkanlık ediyor, komisyonu temsil edi

yor, komisyonu yönetiyor. Bu yetki veriliyor. Bu yetki mutlak bir yetkidir ve her yerde geçerlidir. 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Her yerde! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, yok, yanlış. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) -45'inci maddede düzenlenen sadece, 27'nci maddede dü

zenlenmeyen özel sözcülerin belirlenmesine ilişkin husustur. 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - İç Tüzük'ün o maddesini de kaldıralım o zaman. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani, isterse komisyon, belli konular için, burada belirti

lenler dışında, yani başkan, komisyonu temsile yetkili, komisyona başkanlık etmeye yetkili başkan, 
başkan vekili ve sözcü dışında isterse ayrıca özel sözcü ya da sözcüler görevlendirebilir. 45'inci mad
denin düzenleniş mantığı budur. Bugüne kadar da böyle yorumlanmıştır ve böyle uygulanmıştır de
ğerli arkadaşlar. Onun için, burada herhangi bir, İç Tüzük'e aykırılık söz konusu değildir. Zaten bu 
konu için, yani görüşmelerine başladığımız 3568 sayılı Kanun'la ilgili olarak, bu konuyla ilgili ola
rak görevlendirilmiş özel sözcü arkadaşımız da buradadır zaten. Yani bazı arkadaşlarımızın belirttiği 
gibi iş takibi için dışarıda falan değillerdir, o yönde bir sorun yoktur, buradadır o arkadaşımız. Ama 
herhangi bir tereddüt hasıl olmadığı için, sözcü arkadaşımızın komisyonda temsil noktasında her
hangi bir tereddüt hasıl olmadığı için bu arkadaşımız oturmuştur. Olay budur. Yani o arkadaşımız 
hem buradadır hem sözcü yetkilidir. Buna rağmen bu tür iddiaların ortaya atılması, yani "geçersizdir", 
"efendim yok sayılır" gibi hukuki dayanağı olmayan bu tür iddiaları ileri sürmek doğru değildir. 

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, buraya oturan, komisyonu temsilen oturan her arkadaşımız 
olaya vâkıftır. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki: "Efendim işte, sözcü komisyon toplantılarına katıl
mamış, yeteri kadar detayına vâkıf olamayabilir." Komisyon başkanı için de geçerli, komisyon baş-
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kan vekili için de geçerli. Böyle bir mantık olabilir mi? Oraya oturan tüm arkadaşlarımız komisyona 
katılmıştır, konuya hakimdir ve gelebilecek olan bütün sorulara gerekiyorsa komisyonu temsilen, o 
sıfatla cevap verebilecek konumdadır. Olayları böyle değerlendirmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, yani bugüne kadarki Meclis teamüllerinin dışında, uygulamalarının dışında, 
Meclis Başkanlık kararlarının dışında, Sayın Başkanın kararı açıklanmıştır, çok net olarak gerekçe 
burada okunmuştur ve bu geçerlidir. Artık, bunun üzerine bu konuda söz söylenmez. Elbette, biz, şu 
anda 63 'üncü madde çerçevesinde bu tartışmayı yapıyoruz. Ama biraz önce, Sayın Başkan, bu tar
tışmanın açılmasından önce gerekçeyi okumuştur ve konu kapanmıştır; İç Tüzük açısından konu ka
panmıştır değerli arkadaşlarım. Bu şekilde uygulanması gerekir. Sayın Başkanın tutumu yerindedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
Sayın Kemal Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; konuya İç 

Tüzük yeterince açıklık getirmiştir kanaatindeyiz. Şimdi bakınız, İç Tüzük neyi düzenliyor: 
Bir: Bizatihi komisyonların, kendilerine Meclis Başkanı tarafından tahsis edilmiş salonlardaki, 

odalarındaki çalışmasını düzenliyor. 
İki: İç Tüzük, Genel Kurul çalışmalarını düzenliyor. 
Genel Kurul çalışmalarıyla komisyonun bizatihi kendi yaptığı çalışmaları birbirine lütfen ka

rıştırmayın. 27'nci madde komisyonun çalışmasını düzenlemektedir, 45'inci madde ise komisyonun 
Genel Kuruldaki çalışmasını düzenlemektedir. 

Bakınız, şöyle anlatayım: Genel Kurul çalışması başladı. Başkan soruyor tasarı veya teklifin 
görüşmelerine başlamadan evvel: "Hükümet burada mı?" Bakıyor, burada. "Komisyon burada mı?" 
Burada. Ancak o zaman çalışmaya başlayabiliyor. 

Ama komisyon kendi çalışmasını böyle yapmıyor. Orada başkan veya başkan vekili veya sözcü
nün başkanlığında toplanabiliyor, yukarıda. Hatta 24'üncü madde açık. 24'üncü madde ne? Komisyon 
başkanı, başkan vekili, sözcü ve kâtibin seçimini düzenliyor. Buraya özel bir hüküm koymuşlar. Diyor 
ki 24'üncü madde: "Gereken hallerde, komisyon başkanının teklifi üzerine belli bir konu için özel 
sözcüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile seçilir." 

Belli bir konu olacak, onun için özel sözcü seçilecek. Nerede? Yukarıda. Bunlar seçilmiş. Kim 
seçilmiş? Bu raporun sözcüsü İsmail Özgün seçilmiş, Sayın İsmail Özgün, Balıkesir Milletvekili. 

Dolayısıyla, komisyonlar başkanlarının yönetiminde çalışır, başkan bulunmadığı zaman başkan 
vekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder. Hangi sözcü bu? 24'üncü maddeye göre seçilen 
sözcü, komisyon başkanı, başkan vekili, sözcü ve kâtip; o "sözcü" başka. Aynı 24'üncü maddenin dör
düncü fıkrasında: "Gereken hâllerde, komisyon başkanının teklifi üzerine belli bir konu için özel 
sözcüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla seçilir." Sözcü ile özel 
sözcüyü lütfen birbirine karıştırmayın; bu bir. 

İki: Bu komisyon, başkan, başkan vekili veya komisyon sözcüsünün -özel sözcünün değil- baş
kanlığında toplanabilir. Nerede? Yukarıda. İndik aşağıya: Şimdi, onun başlığı da açık, tereddüde yer 
yok, "Genel Kurulda komisyonların temsili" başlığını taşıyor 45'inci madde. Aşağıya indik, yukarı
dan çıkın, inin aşağıya. Ne diyor: "Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o 
konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar." Kim özel sözcü? İmzası 
var, özel sözcü, bu raporu da özel sözcü hazırlamış. İç Tüzük'e göre öyle. Şimdi, nasıl, bakan, sayın 
bakan olmadan sadece komisyonun mevcudiyetiyle Genel Kurulda o teklif veya tasarının müzake
resine başlanamıyorsa aynı şekilde komisyonun özel sözcüsü orada yoksa müzakerelere başlanamaz, 
teklif veya tasarının müzakeresine başlamak mümkün değildir. 
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Nedir bu? Şeklî şarttır. Bu şeklî şart yerine getirilmemişse işin esasına geçilemez. Nasıl aynen 
mahkemede hâkim yoksa, hâkimin olmasına rağmen savcı yoksa duruşmaya başlanamıyorsa, hiç 
farkı yok bunun. Sayın bakan olacak, Hükümet tarafı, komisyon olacak, komisyonun başkanı olacak, 
başkan vekili... Başka? Özel sözcü. Komisyonun yukarıdaki sözcüsünün bununla alakası yok. 

Dolayısıyla, o şekilde başlanan, özel sözcü olmadan başlanan bu tasarının bu şekilde devamı, 
başlanması mümkün değil bir defa. Muhal bir şey. Şimdiye kadar yapılan bütün işlemler batıl, bütün 
işlemler batıl. Hatta Sayın Özyürek'in Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşmasını da zabıt
tan çıkarın lütfen. Çünkü bu şeklî şart yerine getirilmediği için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
yapılmış bir konuşma söz konusu olamaz artık. Yani bu kadar açık ve bu konuda oylama da yapıla
maz. Çünkü bu oylama yeni bir iç tüzük ihdası mahiyetindedir. Yeni bir iç tüzük ihdasına, bu şekilde 
Genel Kurulun yetkisi yoktur arkadaşlar. İç Tüzük müzakeresi başka bir şeydir. 

Siz bir kanun çıkarırken ne için bunları yapıyorsunuz? Lütfen... Bu kadar sıkıntıya bu Parla
mentoyu niye sokuyorsunuz arkadaşlar? 29'unda Mersin'de TÜRMOB'un kongresi olacak. Buradan 
geçireceksiniz acele. Buradan çıkar çıkmaz mükerrer sayıyla Resmî Gazete'de bastıracaksınız, Çan
kaya'ya göndereceksiniz. Onay da hazır size göre. Mutlaka da öyledir tabii. Gelecek, bu hafta sonu 
yapılacak olan TÜRMOB kongrelerini bu alelacele çıkardığınız kanuna uygun yapmak isteyeceksi
niz. Değer mi bu sıkıntıya? Niye bunu yapıyorsunuz arkadaşlar? 

Aynı şekilde, 28 Marta kadar belediyeleri kapattınız, bin iki yüz belediyeyi kapattınız, birtakım 
ilçeler ihdas ettiniz ve Meclisi sabaha kadar çalıştırdınız; on dört saat beş dakika çalıştı Meclis. Neden 
çalıştı? 28 Marttan evvel geçirmeniz lazım! Aklınız neredeydi, altı senedir iktidardasınız. Yumurta 
kapıyı gelince böyle Meclisi sıkıştırıyorsunuz, sabaha kadar çalıştırıyorsunuz. Dün gece de sabaha 
kadar çalıştırdınız. Şimdi de... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siz yoktunuz! 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Siz yoktunuz! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - İyi ki yoktum! 
Arkadaşlar, açık burada, özel sözcü seçilmiş. Özel sözcü seçilmeseydi yine de noksan olurdu ama 

hadi tartışmanın bir tarafı olabilirdiniz o zaman. Nasıl olsa özel sözcü yok. Bence yine o komisyonda 
genel komisyon sözcüsü temsil edemez. Ya başkan ya başkan vekili olacak. Çünkü Genel Kurul ça
lışması bu. Lütfen, yukarıdaki komisyon çalışmasını, onun statüsünü Genel Kuruldaki komisyon sta
tüsüyle, çalışma usulüyle karıştırmayın. Çok yanlış olur. Hiç birbiriyle alakası olmayan iki çalışmadır 
ve bunu ben yaptım oldu... Varsa öyle bir uygulama, ben Sayın Başkandan istirham ediyorum. 

Ters uygulamalar da olabilir. Sayın Kamer Genc'in söylediğine göre, bizim söylediğimiz isti
kamette uygulama olmuş geçmişte. O zaman çelişik uygulamalar vardır. Kaldı ki kötü misal emsal 
olmaz arkadaşlar. İç Tüzük bu kadar açıkken, bir yanlış uygulamayla, üç sene, beş sene, on sene 
evvel yapılan bir yanlış uygulamayla İç Tüzük'ün değişmesi anlamında bir oylama yaparak tasarrufta 
bulunma yetkisi yüce Meclisin yoktur kanısındayım. 

Olay çok nettir. Şimdiye kadar yapılan işlemler batıldır. Bir sonra sıra hangi teklif veya tasarı-
daysa oraya geçilmesi gerekir. Kanaatimiz budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Birleşime on dakika ara veriyorum; grup başkan vekillerini de davet ediyorum. 

Kapanma Saati: 16.13 

• 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 16.46 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Altıncı 
Oturumunu açıyorum. 

Bundan önceki oturumda yapılan usul tartışması üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Gö
rüşmeler sonucunda, bu konu için seçilen özel sözcü de komisyon sıralarında yer aldığından 216 sıra 
sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2.- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı: 216) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Şimdi, söz sırası MHP Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Erkan Akçay'a aittir. 
Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 216 

sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım. Muhterem heyetinizi partim ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Meclisin çalışma temposunu partizanca mülahazalarla bozan AKP'nin, 
dünkü grup önerisi haklı ve doğru bir gerekçeye dayanmamaktadır. AKP'de artık kötü bir alışkan
lığa dönüşen bu tutum Türkiye Büyük Millet Meclisine, demokrasiye ve hukuka nasıl bakıldığını 
açıkça ortaya koymaktadır. AKP'nin bu tutumu "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesinin 
"Tahakküm kayıtsız şartsız AKP'nindir." anlayışına dönüştüğünü göstermektedir. Bu kanunu pazar 
günü başlayacak TÜRMOB seçimlerine yetiştirmenin amaçlandığı anlaşılmaktadır. "Bu tasarının 
Meclisten çıkar çıkmaz onaylanacağına dair, Cumhurbaşkanının hemen onaylayacağına dair bir söz 
mü aldınız? Yoksa, ısrar ve dayatmayı Cumhurbaşkanlığı makamına da mı uygulamaya başladınız?" 
diye sormadan geçemiyoruz. 

Tasarının bugünlerde hazırlanması ve bu haliyle yasalaşmasının, pazar günü yapılacak oda genel 
kurulları ve bu genel kurullarda belirlenecek Birlik genel kurulları üzerinden 2008 Eylül ayında ya
pılacak TÜRMOB Genel Kurulu ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. AKP beş yılı aşkın iktidarı süre
since meslek odalarına, sendikalara, devlet kurumlarına tahakküm etme anlayışı içinde çalışmaktadır. 
AKP'nin bu tutumu devletin yönetiminde siyasi bir kaosa yol açmaktadır. Bu anlayışı ve tutumu tas
vip etmiyoruz. "Hükümet TESK, TOBB, Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk-İş ve Futbol Fe
derasyonu gibi kuruluşlarda denediği arka bahçe yapma manevralarını TÜRMOB ve mali müşavir 
odalarında da mı yapmak istiyor?" diye soruyoruz. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasını, ülkenin 
temel ve acil sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar içinde bulunmasını istiyoruz. Milliyetçi Hare-

- 7 3 3 -



TBMM B:97 30 . 4 . 2008 O: 6 

ket Partisinin önceliği vatandaşın acil sorunlarıdır. Grup önerileriyle alelacele ve telaşla çıkarmaya 
çalıştığınız tasarılar hangi ihtiyaçların önceliğidir. Getirdiğiniz bu tasarıların hiçbiri aciliyet arz et
memektedir. Hiçbirisi halkın ekonomik ve sosyal sorununu çözmüyor, ancak ele geçirme ve tahak
küm anlayışına hizmet edecek düzenlemeler hemen getiriliyor. 

Değerli milletvekilleri, muhasebe ve denetim uygulamaları, işletme, vergi, finansman, ticaret 
hukuku gibi ilgili konularda çok sağlam, kurumsal ve kuramsal bir altyapı gerektirmektedir. 3568 sa
yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
1989 yılından bu yana uygulanmaktadır. 

TÜRMOB'un kayıtlarına göre şu anda 30 bin serbest muhasebeci ve 40.700 serbest muhasebeci 
mali müşavir bulunmaktadır. Bu Kanun, üç farklı unvanı, bir mesleki disipline ve bir meslek odasına 
kavuşturmuştur. Aradan geçen zaman içinde sayısı 70 bini aşan meslek mensubu ile bu meslek, çe
şitli aşamalardan geçerek önemli gelişmeler göstermiştir. 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ya-
sası'nın amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağ
lamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak 
gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mes
leki standartları gerçekleştirmektir. 

Mesleğin konusunu iki ana başlık altında değerlendirmek mümkündür. Muhasebecilik ve mali mü
şavirlik mesleği, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe 
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak; bilanço, kâr-zarar tablosu ve be
yannameleriyle diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak; muhasebe sistemlerini kurmak, 
geliştirmek; işletmecilik, muhasebe, fınans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini dü
zenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmak ve ayrıca bu belirttiğimiz konularda belgelerine dayanı
larak inceleme, tahlil, denetim yapmak; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 
vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, yasal düzen
leme gereği olarak bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci denilmektedir. 

Yeminli mali müşavirlik ise, yukarıda belirtilen işleri yapmak yanında, çıkartılacak yönetmelikler 
çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktadırlar. Ancak yine yasal düzenleme gereği, yeminli mali mü
şavirler, muhasebeyle ilgili defter tutamazlar ve muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına 
da ortak olamazlar. 

Birlik ve odalar, kuruluşlarından bu yana büyük atılımlar yapmış olup, günümüzde büyük bir 
güven kaynağı hâline gelmiş bulunmaktadırlar. TÜRMOB çatısı altında kurumsal yapısı ve kapasi
tesi güçlenen üçlü mesleki yapı, her geçen gün etkinliğini ve kalitesini artırarak faaliyetlerini yürüt
mektedir. Öyle ki meslek odası TÜRMOB, Dünya Muhasebeciler Federasyonunun bir üyesidir ve 
çağdaş dünya standartları yolunda önemli mesafeler almıştır. Bunun en son örneği 2006 yılı Kasım 
ayında İstanbul'da TÜRMOB tarafından organize edilen Dünya Muhasebeciler Kongresidir. Bu kon
greye 112 ülkeden 5.300'ü aşkın katılımcı iştirak etmiştir. TÜRMOB ve mensupları, hem mali ida
renin hem de ülke ekonomisinin aktörleri olan vergi mükelleflerinin olduğu gibi, devlet ile vatandaşın 
tam ortasındaki duruşuyla bir köprü görevi görmektedirler. Bu durum, devlet-vatandaş münasebet
lerinin düzenli ve uyumlu olması bakımından muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin önemini 
artırmaktadır. 

Meslek mensupları, görevlerini yerine getirirken ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Haksız re
kabet, unvanlar, mesleğe dışarıdan girişler, yetki karmaşası, tahsilat gibi öncelikli sorunların ortadan 
kaldırılması, mesleğin, dolayısıyla ekonominin sağlıklı işleyişi için bir zorunluluk göstermektedir. 
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Tasarı, mükellef ile Gelir İdaresi arasında köprü işlevi gören meslek mensuplarının beklentile
rini karşılamaktan maalesef uzaktır. 

Tasarıda mesleğe dışarıdan girişlerin engellenmesi, yetki karmaşası, unvanlarla ilgili karmaşa, 
haksız rekabet, tahsilat, hızlı karar alma, sorumluluk ve verimli çalışma açısından çağın ve günü
müzün gerekleri dikkate alınmamıştır. 

Belirttiğimiz bu açıklamalar ışığında değerlendirdiğimizde, mesleğin altyapısını oluşturan 3568 
sayılı Yasa'nın günümüz şartlarına uymadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak meslek camiasında bu 
tasarı bir ilgi, heyecan ve beklenti uyandırmıştır. 

Bu kanun tasarısı, oda ve Birlik organlarının seçim esaslarını ve Birlik Genel Kurulu temsilci
lerinin sayısını yeniden düzenlemekte, 70 binden fazla meslek mensubunun sorunlarına ve çözüm yol
larına hiç değinmemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki, bu tasarının amacı sadece TURMOB'un Genel 
Kurulunun oluşmasıyla ilgili olmaktadır. 

3568 sayılı Yasa'da bazı değişiklikler öngören bu tasarı, yetmiş sekiz oda ve üst örgütleri olan 
TURMOB'un, ilgili kamuoyunu teşkil eden vergi mükelleflerinin ve ekonomi aktörlerinin görüşü 
ve katkısı alınmadan hazırlanmıştır. Demokratik katılım ve yönetim açısından, demokrasinin temel 
unsurlarından olan meslek kuruluşlarının, seçimlerde demokratik açılıma katkı sağlayacak düzenle
melerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 

TÜRMOB çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasında, kayıt dışı ekonominin azaltılmasında 
önemli görevler üstlenmektedir ve bu görevlerini daha da artırabilecek kapasiteye sahiptir. Bu köp
rünün zayıflatılması kayıt dışına güç verirken, vergi gelirlerine de darbe vurmaktadır. 

Meslek mensuplarının kayıt dışıyla mücadelede önemli bir altyapı sağlanabilecek durumda olan 
mesleki ve kurumsal kapasiteler de mutlaka dikkate alınmalıdır. Çalışma hayatımızı, ülkemizin eko
nomisini ve çalışanları ilgilendiren bu konuya ilişkin uzun bir çalışma ve tam bir mutabakat çerçe
vesinde yeni bir yasa tasarısı hazırlanmalıdır. 

Getirilen bu tasarıyla, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak için bazı 
meslek gruplarına daha önce getirilmiş olan sınav muafiyeti kaldırılarak bu unvanların sınavla ka
zanılması esası getirilmektedir. Kanun tasarısıyla "serbest muhasebeci" unvanı kaldırılmakta, mev
cut olanlara ise sınavla bir üst unvana geçme hakkı tanınmaktadır. 

Oda ve Birlik yönetimlerinde üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, ara
dan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemeyecektir. Bu kanunla TURMOB'un 
yönetim kurulu başkanları, Birlik ve odaların yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ve 
Genel Kurulu oluşturan delegelerin sayısı sınırlandırılmaktadır. 

Bu tasarı, demokratik katılım ve yönetim açısından özerkliği tartışılmaz olan meslek kuruluşla
rına siyasi otoritenin müdahalesini de kolaylaştırmaktadır. Özerk meslek kuruluşları demokrasinin 
temel taşıdır. Seçimlerde demokratik açılıma katkı sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Tasarı
nın bu anlamıyla demokratik katılım ve demokratik işleyişi gözettiğini söylemekte zorlanıyoruz. 

Tasarıda seçme ve seçilme hakkı açısından da bir ayırımcılık söz konusudur. Mevcut Yasa'da sa
yıları 70 bini aşan camia içinde ancak 3 bin kişi olmalarına rağmen hiçbir meslek odası ve organi
zasyonunda olmayan, haksız ve adaletsiz bir şekilde 9 kişiden oluşan Birlik Yönetim Kurulunda 
5 kişinin ve dolayısıyla genel başkanın yeminli mali müşavir olma zorunluluğu ve 5 kişiden oluşan 
Disiplin Kurulunda 3 kişinin ve dolayısıyla başkanın yeminli mali müşavir olma zorunluluğu gibi 
Anayasa'mızın eşitlik ilkesine, eşit oy ilkesine ve temsilde adalet ilkesine ve hukuka aykırı madde
lerine hiç dokunulmamıştır. Mesleğin bağımsızlığı ve onuru demek olan vesayetin kaldırılıp aksine 
daha da özerkliğin pekiştirilmesi gerekmektedir. 
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Tüm bunlar orta yerde dururken, Hükümetin bu konuda mesleğin temel sorunlarını çözmek ye
rine, alelacele, hem de mayıs başında yapılacak oda seçimlerine yetiştirme gayretiyle getirilen yasa 
tasarısını anlamak mümkün değildir. Bu tasarıda, biz asıl serbest muhasebecilerin, mali müşavir ve 
yeminli mali müşavirlerin sorunlarını ve çözüm yollarını konuşuyor olmalıydık. 

Tasanda "Mesleğin konusu" başlıklı 2'nci maddeye bağımsız dış denetim, iç denetim, değerleme 
ve derecelendirme kavramlarının da ilave edilmesinde fayda görüyoruz. Yürürlükteki yasada benzeri 
işler kapsamındaki görevlere tanım getirilerek, etkili ve verimli çalışmanın yolu açılmalıdır. Bunun 
sağlanmasıyla meslek mensupları Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak 
üzere tüm resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde daha verimli çalışabileceklerdir. 

Mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi unvanların haksız kullanılması durumunda odaların 
yanı sıra Birliğin de bu durumu cumhuriyet savcısına bildirmesi imkânı da tasarıya eklenmelidir. 
Açılacak davalarda odalar ve Birliğin müdahil olabilmesi sağlanmalıdır. 

Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumlulukları ayrıca yeniden düzenlenmelidir. 
Mali müşavirlerin bağımlı çalışmalarında geçen on yıllık süreden sonra yeminli mali müşavir

lik mührü almalarında sıkıntı yaşanmaktadır. Tasarıyla "Vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki ye
terlilik sınavını vermiş olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartı aranmaz." ibaresi kaldırılmış, 
zorunlu bir sınav sürecini başarıyla geçerek devleti temsil etme görev ve yetkisi tanınan denetim ele
manlarının görevleriyle ilgili tekrar sınava tabi tutulması öngörülmüştür. Tasarının yasalaştığı tarih 
itibarıyla bu sınav şartını geçenlere kazanılmış bir hak verilmemiş durumdadır. Bugün itibarıyla, 
vergi inceleme elamanlarından yeterlilik sınavını geçmiş olanlar, artık yeminli mali müşavirlik ye
terlilik sınavını da geçmiş olma hakkını elde etmiş olacağı açıktır. Tasarıda bu kazanılmış hakkın 
korunmaması önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır. 

3568 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar için yeminli 
mali müşavirlik sınavı şartı aramamaktadır. Buna göre, bugün itibarıyla yeterlilik sınavını vermiş 
olup on yılını tamamlamayı bekleyenlerin kazanılmış hakkı elinden alınmaktadır. Yardımcılık sına
vını kazanarak ataması yapılan ve henüz sınavını vermemiş olanların bile bu görevleri tercih neden
leri dikkate alındığında hakların ihlalinin söz konusu olduğunu düşünüyoruz. 

3568 sayılı Yasa'da yer alan bazı kesimlere sınavsız ruhsat verilmesi, üniversite mezunu ola
mayanların mesleğe girmeye devam etmesi gibi hükümlerle, sınav komisyonlarının oluşumunda yö
netmeliklerin ve meslek kararlarının yayınlanmasında idareye geniş vesayet tanınması gibi 
TÜRMOB'un yıllardır üzerinde durduğu sorunlarla ilgili olarak yasa teklifinde herhangi bir düzen
leme öngörülmemiştir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası'nın amacı, işletme
lerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuç
larını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu 
ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları 
gerçekleştirmektir. 

Günümüzde, tasarı, Birlik ve oda yöneticilerinin uluslararası toplantıya katılımı için Bakanlık 
izni öngörülmektedir. Bunun bir hak sınırlaması olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar, ülkemizde 
olumlu ve verimli bir gelişme gösteren bu mesleki oluşumun zaman içerisinde karşılaştığı çalışma 
zorlukları ve riskleri dikkate alındığında mevcut tasarının yeniden gözden geçirilmesi ve değerlen
dirilmesi gerekmektedir. 

Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, yürürlük maddesi 
hariç 18 madde ve 7 geçici maddeden oluşuyor ancak bunun 8 maddesi oda ve TÜRMOB seçimle
riyle ilgilidir. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaratmayan demokratik çoğunluk sistemi seçimlerde on 
dokuz yıldır başarıyla devam etmektedir. 
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Tüm bunlar orta yerde dururken Hükümetin bu konuda mesleğin ve mali müşavirlerin temel so
runlarını çözmek yerine, alelacele hem de mayıs başında yapılacak oda seçimlerine yetiştirme gay
reti yasa tasarısının karakterini vermektedir. 

Tasarıda yapılan değişikliğe göre, Yönetim Kurulu üyeleri kayıtlı olduğu meslek odasında en az 
üç yıl kıdemli olup serbest veya bir iş yerine bağlı çalışanlar arasından seçilecek. Üye sayısı yüzden 
az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmayacak. Odalarda üst üste iki dönem yönetim kurulu baş
kanlığı yapmış olanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemeyecekler
dir. Aynı hususlar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri için de geçerlidir. 

Tasarıya göre, serbest muhasebecilik kaldırılmaktadır. Serbest muhasebeciliğin kaldırılmasına 
karşın hâlihazırda serbest muhasebeci olan fakat iki yıllık meslek yüksek okulu veya lise mezunu ol
dukları için mali müşavirlik hakkı bulunmayanlara sınavla serbest muhasebeci mali müşavir olma im
kânı getirilmektedir. 

Tasarıda oldukça önemli bir yenilik, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki 
yeterlilik sınavını vermiş olanlar için sınavsız yeminli mali müşavir olma hakkının kaldırılmasıdır. 
Tasarıyla sınavların bir bölümü Maliye Bakanlığı gözetimine alınmış, mesleğe girecek serbest mu
hasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin sınavı TÜRMOB tarafından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. Tamamlayın lütfen. 
ERKAN AKÇAY (Devamla) - Yasaya göre, ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş kişiler ile ti

caret lisesi mezunları serbest muhasebecilik yapıyorlar ancak mali müşavirlik unvanını kullanama
maktadırlar. Daha çok şirketlerin kaydını tutmaktalar ve denetim yapma yetkileri bulunmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, mesleki sorunları odağına almak yerine, ağırlıklı olarak seçimlere dönük 
maddelerle donatılan meslek yasa tasarısının bir fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. 

Muhasebe camiasının iktidardan beklediği, kronikleşmiş meslek sorunlarını birlikte ele almak 
ve çözüm üretmektir. Meslek ruhsatlarının, çok sık olmamak kaydıyla, muhasebe mesleğini düzen
leyen yasanın gerekler doğrultusunda bugün olduğu gibi değiştirilmesi ileride de tartışılabilecek ve 
gerekli ise değiştirilecektir. Doğal olarak, bu değişimlerde özenli davranılmalı, yeterince tartışılmalı, 
ancak uzlaşı da olmalıdır. 

Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli. 
Buyurun Sayın Canikli. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3568 sayılı Kanun, hepinizin bildiği gibi 1989 yılında yürürlüğe girdi. O 
tarih itibarıyla bakıldığında, hatta bugün itibarıyla da son derece önemli, radikal ve ileriyi gören bir 
düzenleme olarak ortaya çıkmıştır. Biraz sonra ayrıntılarına girdiğimizde sanıyorum konu daha net 
olarak anlaşılacaktır, algılanacaktır. 

Şimdi, bu Kanun çıkarken, çıkmadan önce, o safhada, o süreçte, en önemli eleştirilerin başında 
vergi denetiminin özelleştirilmesi şeklinde bir konu olarak ortaya çıkmıştı, yani siz vergi denetimini 
özelleştiriyorsunuz, devletin en asli fonksiyonlarından bir tanesi olan, olması gereken vergi deneti
mini özelleştiriyorsunuz şeklinde çok yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Hakikaten, aslında 
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baktığınızda, özellikle yeminli mali müşavirlerin yaptığı işler ve yeminli mali müşavirlere kanunla 
tanınan yetkiler açısından bakıldığında, gerçekten birçok konuda kamu denetim elemanlarının, vergi 
denetim elemanlarının yaptığı işlerle örtüştüğü, çakıştığı görülür. Bu yönüyle bakıldığında, bu yö
nüyle, bu açıdan değerlendirildiğinde, aslında, vergi denetiminin özelleştirilmesinden bahsedilebilir. 
Ama, bu, aslında, bu Kanun'un, yani 3568 sayılı Kanun'un zayıf noktası değil, tam aksine, en güçlü 
noktasıdır. 1989 yılında uygulamaya konuldu. Ancak, dört beş yıl boyunca, yetki devri konusunda, 
Maliye Bakanlığı haklı olarak mütereddit davrandı. 1993-1994 yılına kadar.... Bu uygulamaları çok 
yakinen bilen ve o süreci, safhayı yakinen bilen çok değerli arkadaşlarımız da var burada ve aynı za
manda, burada bu yetki devirlerinin gerçekleştiği o sürece katkı sağlayan arkadaşlarımız da var, Sayın 
Özyürek gibi, Sayın Hamzaçebi gibi, Sayın Kumcuoğlu gibi, ilk aklıma gelenleri söylüyorum. 

Aslında, bir beş yıl pilot uygulama gibi görülebilir aynı zamanda, yani Maliye Bakanlığı, bu 
yetkileri devretmeden önce sistemin nasıl uygulanacağı, ne gibi sorunlar ve sonuçlar ortaya çıkabi
leceğini görmek istedi. Böyle bir beklenti, böyle bir pilot uygulama mantığı da son derece doğaldı. 
Bu dört beş yıllık uygulamadan sonra ortaya çıkan sorunlar ve bu sistemin yapabileceği, meslek men
suplarının kapasitesi, vergi denetimi yükünün azaltılması sorununa hangi noktasında katkı sağlaya
bileceği şeklinde belli bir kanaat, bilgi birikimi oluştuktan sonra esas düzenleme, yetki devri, özellikle 
yeminli mali müşavirlere, daha sonra serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebecilere 
yetki devri dönemi ve süreci başladı. 

3568 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen meslek mensupları sadece uluslararası muhasebe 
standartları çerçevesinde, onunla bağlantılı, mali tabloların düzenlenmesi ve yorumlanabilir hâle ge
tirilmesi, uygulanabilir, okunabilir hâle getirilmesiyle yetkilendirilmemiştir; ki, dünyada, genelde 
meslek mensupları olarak bakıldığında, yetkileri uluslararası muhasebe standartlarıyla belirlenmiş
tir ve sınırlandırılmıştır, çizilmiştir. Vergisel bir boyut katan ülke son derece az ve sınırlıdır; bunla
rın başında Almanya gelmektedir. Almanya'da bizimkine benzer bir sistem söz konusudur. En önemli 
fark, önce, yeminli mali müşavirlere biraz önce ifade etmeye çalıştığım vergi inceleme elemanları
nın sahip olduğu bazı yetkilerin aktarılmasıdır. Nedir bu? Önce, katma değer vergisi iadesiyle baş
ladı. Biliyorsunuz, ihraç edilen mal ve hizmetlerdeki vergi yükünün ortadan kaldırılması yönteminde 
bunun gerçekleşmesi için, yüklenilen katma değer vergisinin iade edilebilmesi için vergi denetim 
elemanları tarafından incelemeler yapılması gerekir ve bu inceleme raporları çerçevesinde bu iade
lerin gerçekleştirilmesi mümkün idi. Yeminli mali müşavirlere bu yetki aynen aktarıldı. Önce bir 
sınır vardı, rakamsal sınır vardı. Sonra bu sınır da kaldırıldı, sınırsız hâle getirildi. Yani, bugün bir 
yeminli mali müşavir Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarının yaptığı katma değer vergisi ia
desi işlemini gerçekleştirebilmektedir. Elbette, bu inceleme Maliye Bakanlığı veya bu inceleme so
nucunda yeminli mali müşavirin tanzim ettiği rapor Maliye Bakanlığı tarafından incelemesiz 
anlamına gelmez ya da incelenemez anlamına gelmez. Ancak bu husus diğer vergi denetim eleman
larının yazdığı raporlar için de geçerlidir. Bu yönüyle bakıldığında herhangi bir fark yoktur ve çok 
ciddi bir yetki devri söz konusu olmuştur. 

Bütün hükümetlerin dünyada bu yetki devrinde son derece hassas, çekingen ve kıskanç dav
randıklarını biliyoruz ama Türkiye, inanılmaz bir öngörüyle bu yetki devrini gerçekleştirmiştir ve 
bu devirden önce, yani bu yetki devrinden önce katma değer vergisi iadelerinin uzun zaman aldığı, 
ihracatçıların mağdur olduğu ve çoğu zaman da yoğunluk nedeniyle eksik yazılan raporlar dolayısıyla 
ihracatçılarımızın sıkıntıya girdiğini hepimiz geçmiş dönemlerden biliyoruz ve o zamanlarda, sayı 
olarak baktığımızda, hacim olarak baktığımızda bugünkünden çok daha düşük noktalarda olmasına 
rağmen; yani hem ihracat kapasitemiz hem ihracat işlemlerinin sayısı, yani rapor düzenlenmesi ge-
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reken işlemlerin sayısı itibarıyla bakıldığında çok daha düşük sayıda olmasına rağmen sistem tı
kanma noktasına gelmişti. Sistemin kilidi 3568 sayılı Kanun ve daha sonra meslek mensuplarına bu 
konuda devredilen yetkiyle aşılmıştır. Bugün belki milyonlarca işlem yeminli mali müşavirler tara
fından gerçekleştirilmektedir. Onların yazdığı raporlar üzerine bu vergisel işlem Maliye Bakanlığı ta
rafından kabul görmekte ve sonuçlandırılmaktadır, sanki bir kamu vergi inceleme elemanı tarafından 
yazılmış bir rapor gibi. Bu son derece önemli bir adımdır, radikal bir adımdır ve dünyada örneği az 
olan bir düzenlemedir ve başarıyla uygulanan bir düzenlemedir. 

Birçok ülke, gelişmiş ülkeler dâhil, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere dâhil -bunları bilgi 
olarak söylüyorum- bu konuyu çok yakından incelediler yani kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uy
gulama noktasında çok yakından incelediler, kendileri geldiler, heyetler gönderdiler. Maliye Bakan
lığından heyetler gitti bu sistemin detayını öğrenmek için. Hatta bazı Türk cumhuriyetlerinde 
uygulandığını biliyorum, aşağı yukarı aynı sistemin kopya edildiğini biliyorum. Bu yönüyle de Tür
kiye açısından, ülkemiz açısından gerçekten övünülecek bir düzenlemedir, bir sistemdir. 

Bugün eğer yeminli mali müşavirlerin yaptığı işlemler olmamış olsaydı ya da yeminli mali mü
şavirler ve sistem olmamış olsaydı ve serbest muhasebeci mali müşavirler olmamış olsaydı, bugün 
bütün bu, başta katma değer vergisi iadesi olmak üzere sistemin tümü tıkanma noktasına gelirdi. Ma
liye Bakanlığının bugünkü denetim elemanı potansiyeliyle, hatta birkaç katma çıkarsanız dahi, bu po
tansiyelle bu tür işlemleri makul bir süre içerisinde sonuçlandırması, gerçekleştirmesi kesinlikle 
mümkün değildir. O yönüyle de bakıldığında artık meslek mensupları vazgeçilemez hâle gelmiştir. 
Elbette meslek mensuplarının sisteme katkısı bu kadarla sınırlı değil. Belki daha önemlisi, mükel
leflerin hesap ve işlemlerinin, mali tablolarının şeffaf, okunabilir, uluslararası standartlara uygun hâle 
getirilmesinde temel yetki meslek mensuplarındadır, serbest muhasebecilerdedir, serbest muhase
beci mali müşavirlerdedir ve yeminli mali müşavirlerdedir. Çünkü ondan önce de bu konuda çok 
ciddi sıkıntılar vardı. Elbette mevzuatla da bağlantılı bir boyutu var ama paralel gitti zaten Vergi Usul 
Kanunu'ndaki benzer düzenlemeler. Yani, mali tabloların daha okunabilir, denetlenebilir, devlet açı
sından özelliği, önemi nedir? Denetlenebilir hâle gelmesidir. Aynı standartta düzenlenmiş olan bir 
mali tablonun elbette Maliye Bakanlığının denetim elemanlarına getireceği kolaylık tartışmasızdır. 
Çok farklı ölçülere göre denetlenmiş olan mali tabloları, inanılmaz şekilde çok zaman alarak ve muh
temelen de çok ciddi hatalar yaparak denetleme durumu ortaya çıkabilirdi. Bu sistem bunu ortadan 
kaldırmıştır, muhasebe standartlarındaki yapılan düzenlemelerle birlikte. 

Sistem vazgeçilmezdir artık, sistem önemlidir. Sistemin sorunlarının olduğu da tartışmasızdır -
biraz önce arkadaşlarımız da ifade ettiler- çok ciddi sorunları vardır, önemli sorunları vardır. Tabii, 
bu sorunlar kişiden kişiye değişir, meslek mensubundan meslek mensubuna değişir. Bana göre sis
temin en büyük sorunu, şu anda, sayının çok fazla olmasıdır. Yani, meslek mensuplarının sayısının, 
iş hacmi, talep dikkate alındığında, yani meslek mensuplarına olan talebin miktarı dikkate alındı
ğında sayının çok fazla olmasıdır. Bunu zaten uygulamada görebiliyoruz. 72 bin meslek mensubu var 
ve milyonlarca mükellefle bağlantılı bu meslek mensupları, ilgili, doğrudan ilgili. Şu anda, inanılmaz 
bir vahşi rekabet söz konusu sayının fazlalılığından dolayı, hem serbest muhasebeciler için geçerli 
hem serbest muhasebeci mali müşavirler için geçerli ve hem de yeminli mali müşavirler için geçerli. 
Birçok örnekte biz buna şahidiz. 

Biliyorsunuz, bu işler için Maliye Bakanlığının ya da ilgili kuruluşun bir ücret tarifesi vardır ve 
meslek mensupları asgari olarak bu ücret tarifesine uymak durumundadırlar, hatta uymadıkları tak
dirde disiplin cezasıyla karşı karşıya kalmaları gerekir meri mevzuata göre. Ancak, birçok meslek 
mensubunun herhangi bir iş için verdikleri tekliflerde bu asgari ücretin zaman zaman onda l'ine 
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kadar düştüklerine şahit oluyoruz. Bu ciddi bir sorundur. Bu sadece meslek mensuplarının elde et
tiği kazancın azalması ya da böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasından dolayı değil, esas itibarıyla ka
litenin düşmesi gibi bir riski ortaya çıkarma durumu nedeniyle çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü bu 
meslekte, kesinlikle, kalite son derece önemlidir, kaliteden hiç taviz verilemez. Çünkü, meslek men
suplarının yapacakları bir hata hem mükellefi hem vergi idaresini ve vergisel olayları, vergi doğuran 
olayları çok yakından ilgilendirir ve etkiler; bu yönüyle, hatasız olmalı, mümkün olduğu kadar ku
sursuz olmalı ve kaliteden hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerekir. 

Sayı neden bu kadar büyüdü? Onu da tabii, biliyorsunuz ilk uygulandığı zaman, geçici madde
lerle -sistemin ana çatısının dışında- serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve ye
minli mali müşavirlik belgeleri verildi. Belli birtakım şartları taşıyan, yani o tarihte 1989 tarihi 
itibarıyla, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birtakım şartları taşıyan kişilere bu belgeler ge
çici maddelerle verildi, bu imkân sağlandı. Problem buradan kaynaklanmadı. Esas problem daha 
sonra yargı kararlarıyla bu geçici maddelerin, yani sınav olmaksızın verilen bu belgelerin sayısının 
inanılmaz şekilde genişletilmesinden kaynaklandı. Burada yargıyı eleştirmek için söylemiyorum. Sa
dece bir tespit olarak yani olayı anlatıyorum ve sonuçta, aslında başta, özellikle vergi inceleme ele
manlarıyla sınırlı olarak düşünülmüştü yeminli müşavirlik müessesesi. Yani vergi mevzuatına göre 
vergi inceleme yetkisi almış olan vergi inceleme elemanlarıyla sınırlandırılmıştı. Ancak daha sonra 
yargı kararıyla aşağı yukarı benzer tüm kuruluşlara, tüm kurumlara bu yetki verildi ve dolayısıyla sis
tem inanılmaz bir şekilde genişledi, mükelleflerin sayısı çok büyük rakamlara ulaştı. Piyasanın kal
dırabileceğinin, bu meslek mensuplarına olan talebin kaldırabileceğinin çok ötesinde bir arzla karşı 
karşıya kaldık. Meslek mensubu arzıyla karşı karşıya kaldı ve biraz önce ifade ettiğim o tablolar çok 
sıkça görülür hâle geldi. Yani meslek mensupları kendi aralarında kalitenin dışındaki kriterleri kul
lanarak bir haksız rekabet ortamına girdiler ve bu da her geçen gün de artmaya devam ediyor ve önü
müzdeki dönemde de artacak. Bu şekilde sayı, meslek mensuplarının, bütün hem serbest 
muhasebeciler için, hem serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler için geçerli. 
Sayı artmaya devam ederse bu sorun daha da büyük noktalara gidecek. 

Bunun tek kesin yöntemi şudur: Sınavsız bütün sistemin ortadan kaldırılması gerekir. Bir başka 
ifadeyle sisteme sınavsız hiç kimsenin girememesi gerekir, bunun tek kesin çözümü budur. Bu yö
nüyle bakıldığında, bu tasarı, çok önemli, sistemin geleceği açısından hayati önemi haiz olan bir so
runu çözmektedir. Özellikle yeminli mali müşavirler açısından, vergi inceleme elemanları dâhil, yani 
maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleri, mesleğe yeterlik sı
navıyla giren ve çok ciddi eğitimden geçen bu meslek mensupları, bu vergi inceleme elemanları için 
dahi sınav getirmektedir. Burada, Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı elemanları kendileri açı
sından çok önemli bir tavizde bulunmuşlardır, fedakârlıkta bulunmuşlardır bu tasarıyla. Bunun için 
kutlamak lazım. Çünkü Türkiye'de insanlar elde ettikleri ya da sahip oldukları birtakım çok önemli 
imkânlardan kolay kolay vazgeçmezler. Ama sistemin geleceği için, meslek mensuplarını bu sıkın
tılı olan durumdan kurtarmak için bu öneriyi kendileri getirmişlerdir ve önümüzdeki dönemden iti
baren Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, tüm vergi inceleme elemanları, 
artık sınava girerek yeminli mali müşavirlik hakkını alacaklardır ya da alamayacaklardır. Bu yö
nüyle, ben, gerçekten Maliye Bakanlığını, Maliye Bakanlığının tüm denetim elemanı arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum bu özverili yaklaşımları için. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Üst yönetim için teşekkür et, üst yönetim için. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, bir önemli konu daha var: Bu ta

sarıda bu düzenleme getirilmiyor, ama burada konu açıldı, belki bunu da birkaç cümleyle ifade etmek 
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gerekir. Sistem, biraz, üst birlik olarak elmayla armudun karşılaştırılmasından oluştu. Biliyorsunuz, 
bir serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler var. Onların yetkileri biraz daha farklı, 
sorumlulukları biraz daha farklı; daha ziyade piyasaya ve uluslararası muhasebe standartlarının uy
gulanmasına yönelik. Elbette, vergiyle ilgili ve onu ilgilendiren boyutları da var. Bir de yeminli mali 
müşavirler var. Vergi denetim elemanları gibi ağırlıklı olarak daha geniş yetkilerle, kamu yetkile
riyle donatılmış olan ve Maliye Bakanlığının çok yakından ilgilendiği, ilgilenmesi gereken kesim var. 
Bunların odaları ayrı; serbest muhasebeci mali müşavirlerin odaları ayrı, yeminli mali müşavirlerin 
odaları ayrı. Ayrı odalara sahipler, ama üst birlikleri aynı, tek çatı altında toplanıyorlar: TÜRMOB. 

Şimdi, Maliye Bakanlığı, yeminli mali müşavirlerle çok yakından ilgilenmek, takip etmek du
rumunda, onların sicilini, kaydını tutmak zorunda. Çünkü -biraz önce anlatmaya çalıştım, ifade et
meye çalıştım- yaptığı her işlem vergiyi ilgilendiriyor, vergiye müteallik, vergisel olayları etkiliyor, 
Maliye Bakanlığıyla çok yakından ilgili. Çünkü devredilen yetki, Maliye Bakanlığının, daha doğrusu 
kamu adına Maliye Bakanlığının kullandığı yetkidir. Yarı vergi inceleme elemanı gibi yetkiyle do
natılmış. Dolayısıyla Maliye Bakanlığının, serbest muhasebeci mali müşavirden daha farklı olarak 
yeminli mali müşavirle daha yakından ilgilenmesi, takip etmesi, sistemi kontrol etmesi son derece do
ğaldır. Ama üst birlik olarak tek çatı altında örgütlendiğinde zaman zaman bunun sıkıntısı yaşanıyor. 
Maliye Bakanlığı kendi açısından haklı gerekçelerle müdahale etmek istediği zaman serbest muha
sebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler haklı gerekçelerle kendileri açısından itiraz ediyorlar. 
Ama Maliye Bakanlığının da buna mutlaka bir şekilde çözüm bulması gerekir zaman zaman. Geç
mişte de bu uygulamalar yapıldı. Mesela, bazen, sıkıntılı olan, kendi açısından sıkıntılı gördüğü ye
minli mali müşavirlerin raporlarının işleme konulmamasını bir iç yazıyla vergi dairelerine duyurdu 
ve bu işlem uzun bir süre devam etti, hem cezalandırma, yani yanlış yapan, diyelim ki sahte veya 
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına katkı sağlayan, teşvik eden ve bu tespit edilen 
-Maliye Bakanlığı tarafından- bir yeminli mali müşavirle ilgili olarak tedbir alma ihtiyacı hissetti ve 
uzun yıllar uygulandı bu sistem. Ama aynı sistemi serbest muhasebeci mali müşavire uygulayamaz
sınız ve burada Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB karşı karşıya geldi. TÜRMOB haklı olarak kendi açı
sından olayın, Maliye Bakanlığının bu kadar müdahalesinin yanlış olduğunu savundu ve Maliye 
Bakanlığı da kendi açısından haklı olarak dedi ki: "Hayır, bu, doğrudan, vergiyle ilgili. Benim, sis
teme yeminli mali müşavirler açısından müdahale etmem gerekiyor." Zaman zaman bu çatışmalar ya
şandı. Belki -tartışabiliriz, ileride konuşuruz- bu iki yapının üst birliklerinin de ayrılması daha doğru 
olur. Bu benim şahsi düşüncemdir. Önümüzdeki dönemlerde onu hep birlikte tartışırız, değerlendi
ririz, konuşuruz. 

Şimdi, bu sistem, aslında vergi denetiminin etkinliğinin artırılması açısından devlete, kamuya 
çok ciddi imkânlar sunuyor. Bunların bir kısmı kullanılıyor, bir kısmı kullanılmadı. 

Şimdi, aslında, vergi incelemesiyle ilgili sistem dizayn edilirken Türkiye'de biraz yanlış dizayn 
edildi ve uygulandı bana göre. Biz hep -vergi inceleme elamanlarında bu hassasiyet vardır veya böyle 
bir inanç vardır- çok büyük mükelleflerin vergi kaçırma saikinin zayıf olduğu, düşük olduğu, buna 
mukabil orta ve küçük ölçekteki mükelleflerin vergi kaçırma saikinin daha yüksek olduğuna inandık, 
yani o şekilde bir genel kanaat söz konusudur. Bunun nedeni de şu: Yani, diyelim kurumsallaşmış, 
çok büyük bir mükellefin vergi kaçırmayı istese dahi sistematik olarak bunu realize etmesi zordur 
çünkü kendisinin dışında kocaman bir teşkilattır, ayrı bir muhasebe sistemi vardır, muhasebe mü
dürleri vardır, elemanlar vardır vesaire. Dolayısıyla burada vergi kaçırma saiki zayıftır gibi bir algı
lama var ve biz buna uzun yıllar inandık fakat aslında bunun böyle olmadığı, tam aksi olduğu daha 
sonra ortaya çıktı veya en azından ben böyle olduğuna inanıyorum. 
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Almanya'da büyük mükellefler her yıl incelenir, istisnasız her yıl incelenir. Belli bir ölçek koy
muşlar, bilanço ve kâr açısından belli bir ölçek koymuşlar. Orta ölçekli mükellefler 8 ila 12 yılda bir ista-
tistiki olarak incelenir, küçük mükellefler de 103 yılda bir incelenir. Ben bu bilgiyi ilk aldığımda çok 
şaşırmıştım gerçekten. Yani bizde de tam tersi, hep küçük mükellefin üzerine gidilir, büyük mükellef
lerin -biraz önce söylediğim gerekçeyle- vergi kaçırma saiklerinin düşük olduğuna inanılırdı. Sordu
ğumuzda şunu söylemişlerdi o zaman: "Bir büyük mükellef vergi kaçırdığında bin küçük mükellefin 
kaçırdığından daha fazlasını kaçırıyor. Bizim mantığımız şu: Millî gelir neredeyse orayı kontrol etmeye 
çalışıyoruz. 8 bin büyük mükellefle millî gelirin yüzde 70'ini kontrol ediyoruz." demişlerdi bize. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Canikli. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani "8 bin mükellefi denetleyerek vergiyi doğuran olayın, 

tüm millî gelirin yüzde 70'ini inceliyoruz, denetliyoruz." demişti. "Geriye kalan milyonlarca mü
kelleften sadece yüzde 10-15'ini denetleyebiliyoruz." Kaçak nerede olabilir? Millî gelir neredeyse, 
üretim neredeyse, vergiyi doğuran olay neredeyse orada olur. 

Tabii, zamanımız kalmadı. Bu müessese, bu sistem, bu tür dizaynların, organizasyonların ya
pılması açısından da çok önemli imkânlar sağlamaktadır. 

Son olarak, getirilen önemli bir düzenleme de serbest muhasebecilik sisteminin kaldırılmış ol
masıdır. Bu da bir sorundur. Gerçekten, arada bir sistemdir, tam olarak oturmamıştır. Bu tasarıyla, 
güzel bir geçiş yöntemiyle, artık serbest muhasebecilik unvanının kademeli olarak kaldırılması he
deflenmekte, planlanmaktadır. 

Ben, bu tasarının sisteme, bütün meslek mensuplarına ve tüm mükelleflere katkı sağlayacağına, 
hayırlı olacağına inanıyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahıslar adına ilk söz Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'da. 
Buyurun Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz 216 sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü
şavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü
şavirlik Kanunu 1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un yürürlüğe girmesinden 
sonra, bu Kanun'un 15'inci maddesi uyarınca yirmi beş meslek mensubu bulunan il merkezlerinde 
oda kuruluşları gerçekleşmiş ve bugün itibarıyla Türkiye genelinde yetmiş serbest muhasebeci mali 
müşavir odası ve sekiz yeminli mali müşavir odası bulunmaktadır. 

3568 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi uyarınca odalar genel kurullarını yılda bir defa, mayıs ayı
nın içinde, davet üzerine yapmaktadır. İki yılda bir seçimli olarak yapılan genel kurullarda odaların yö
netim, denetim ve disiplin organlarının üyeleri ile Birlik Genel Kurul temsilcileri seçilmektedir. 

Yine, 3568 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi uyarınca da kısa adı "TÜRMOB" olan üst Birli
ğin Genel Kurulu her yılın eylül ayında yapılmaktadır. İki yılda bir seçimli yapılan Genel Kurulda 
da Birliğin organlarının üyeleri belirlenmektedir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, özü itibarıyla, oda ve Birlik organlarının seçim esaslarını ve Bir
lik Genel Kurulu temsilcilerinin sayısını yeniden düzenlemektedir. 
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Tasarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda, genelde bir uzlaşma sağlandı tüm partiler arasında. 
Ancak, bir yönüne ben yine değinmek istiyorum. Tasarının bugünlerde gündeme getirilmesi ve bu 
şekliyle yasalaşmasının önümüzdeki ay yapılacak oda genel kurullarına ve bu genel kurullarda be
lirlenecek Birlik Genel Kurul temsilcileri üzerinden Birlik Genel Kuruluna müdahale amacını taşı
dığı açıktır. Bu hafta sonu, yani iki gün sonra, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 
genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın Başkanım, oda başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız, şu 
anda Mecliste acaba ne olacak, bunu beklemekteler. Açıkçası ne olacak şimdi? Bu kanun yetişecek 
mi? Sayın Cumhurbaşkanımız hiç incelemeyecek mi, hemen imzalayacak mı? Yani, böyle bir ga
rantimiz mi var? Bütün odaların gözü, kulağı burada. Görüşülen tasarı, bu yönüyle hukuk kurallarına, 
hakkaniyete uygun düşmemekte, karmaşaya yol açacak nitelik taşımaktadır. 

Tasan, bugün itibarıyla Türkiye genelinde sayılan 74 bin civarında olan meslek mensuplannın ya
şadıkları sorunlara çözüm getirecek hükümler ihtiva etmemektedir. Kronikleşmiş hâle gelen meslek 
sorunlarının çözüm yollan mesleğin sahipleriyle birlikte üretilmelidir. Meslek mensuplan devletle mü
kellef arasında köprüdür. Bu köprünün zayıflatılması, kayıt dışına güç, vergi gelirine darbe demektir. 

Tasarı, meslek mensupları arasındaki haksız rekabet, mesleğe girişle ilgili sorunlar, yetki kar
maşası, tahsilat gibi sorunlara çözüm getirmiyor. Mesleğin yüksek standartlara kavuşturulmasını sağ
layacak düzenleme yapılmalıdır. Alelacele hazırlandığı belli olan bu tasarının, meslek mensuplarının 
sorunlarına çözüm getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Yeminli mali mü
şavirlerin tasdikten doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. 

Ayrıca, kısa süre içerisinde 3568 sayılı Kanun'da tekrar bir değişikliğe gidilmemesi için, içeri
ğinde meslek mensuplarını ilgilendiren birçok hüküm taşıyan ve hâlen Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın yasalaşmasından sonra yeni duruma göre 
kapsamlı bir düzenlemenin yapılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, oda ve birlik yönetim, denetim ve disiplin kuruluna seçilecek 
üyelerin fiilî çalışanlar arasından seçilmesi hususu düzenlenmektedir. Bu hüküm, odalara aidatlarını 
ödeyen ve seçme hakkı bulunan birçok üyenin seçilme hakkının elinden alınması anlamını taşımakta 
olup hukuka ve demokratik teamüllere uygun bulunmamaktadır. Sanki eski Roma hukuku. Vatandaşın 
seçme hakkı var, asillerin seçilme hakkı. Burada da maalesef üyelerin bir kısmının, fiilen çalışma
yanların seçilme hakkı elinden alınmaktadır. Buna hakkımız yok. 

Yine tasarıyla kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlik sınavını 
vermiş olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartı aranmamasına dair kanunda yer alan hüküm 
kaldırılmaktadır. Zorlu bir sınav sürecini başarıyla geçerek devleti temsil etme görev ve yetkisi ta
nınan denetim elemanlarının görevleriyle ilgili konularda tekrar sınava tabi tutulmasının nedeni an
laşılamamaktadır. Böylelikle denetim elemanlarının mesleki yeterlikleri sorgulanır hâle 
getirilmektedir. Şunu anlıyoruz: AKP Hükümeti denetimi sevmemekte, müfettişi sevmemektedir. Ben, 
yıllarca denetim elemanlığı yapan bir arkadaşınız olarak net söylüyorum: Denetim elemanları hiçbir 
dönemde bu kadar baskı görmemiştir, bu denli yıldırma politikası uygulanmamıştır. Zaten "Sizi ka
patacağız." demek başlı başına bir baskıdır. Denetimi iç ettiniz, adına da "iç denetim" dediniz zaten. 
Yolsuzlukla mücadele dediniz, ama yolsuzluklarla mücadele edenlerle mücadele ediyorsunuz. 

Bu arada, bu hafta Denetim Haftası. Tüm denetim elemanlarının Denetim Haftası'nı kutluyorum. 
Denetim elemanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyla 3500 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen geçici maddede de 
kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlik sınavını vermiş olanların on yı
lını tamamlamış olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartı aranmaması öngörülmektedir. Yani 
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yeterliğini vermiş, on yılını doldurmamış olan denetim elemanları yeminli mali müşavirlik sınavına 
girecekler. Hâlbuki 3568 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çok açık. Mesleki ye
terlik sınavını vermiş olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartını aramamaktadır. Hüküm çok 
açık. Buna göre, bugün itibarıyla yeterlik sınavını vermiş olup on yılını tamamlamayı bekleyenlerin 
kazanılmış hakkı elinden alınmaktadır. Buna hakkımız yok. Bu, tam anlamıyla hak ve hukuk tanı
mazlıktır. Yardımcılık sınavını kazanarak ataması yapılan ve henüz yeterlik sınavını vermemiş olan
ların bile bu görevleri tercih nedenleri dikkate alındığında, haklarının ihlali söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı sınavını kazanan bir arkadaşımız, ma
liye müfettişliği sınavını kazanan bir arkadaşımız başka bakanlık ve kurumların sınavlarını da ka
zanmakta ama tercihini Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı veya müfettişliği yönünde kullanmaktadır. 
Tabii bu tercihini kullanmasında etkenlerden birisi de budur. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani şu 
anda muavin olan arkadaşlarımızın bile, bana göre, haklarını elinden alıyoruz. Kaldı ki yeterlik sı
navını vermiş, henüz on yılını dolduramamış arkadaşlarımızın hakkını elinden almak tamamen Ana-
yasa'ya aykırı. Buna kesinlikle bizim hakkımız yok diyorum. 

Bu hüküm, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil et
mektedir. Hukuk devleti ilkesinin ön koşullarından biri olan hukuk güvenliğiyle kişilerin hukuki gü
venliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir 
olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal dü
zenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Bu konuda 
Anayasa Mahkemesinin emsal kararları bulunmaktadır. Son bir örnek verebilirim: 7 Şubat 2008 ta
rihli 2005/38 esas, 2008/53 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, bu konuda emsal teşkil edecek bir 
karardır. Bu nedenle, diyoruz ki: Gelin -bu geçici maddede önerge vereceğiz zaten- özellikle yeter
lik sınavını vermiş, on yılını tamamlayamamış arkadaşlarımızın bu haklarını ellerinden almayalım. 

Tekrar söylüyorum: Kanun'daki hüküm çok açık. Yeminli mali müşavirlik sınavı ile yeterlik sı
navı denk tutulmaktadır. Şimdi, yeterlik sınavını vermiş bir kişi, haliyle yeminli mali müşavirlik sı
navını vermiş anlamı taşır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Hâlbuki on yıllık süre ayrıdır. Yeminli mali müşavirlik sına

vına tabi tutmanın burada anlamı yok. Yani on yıl bekleme kanundan gelen bir bekleme süresidir. Ye
terlik sınavı yeminli mali müşavirlik sınavının yerine geçmelidir. Bu haksızlığı yapmayalım diyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. 
Şahıslar adına ikinci söz Bursa Milletvekili Sayın Sedat Kızılcıklı'da. 
Buyurun Sayın Kızılcıklı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 216 sıra sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu hakkında şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evet, Mali Müşavirler Yasası -3568 sayılı Yasa- 1989 yılında çıkarıldı ve o yıldan sonra üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tabii, muhasebecilerin, mali müşavirlerin, yeminli mali müşavir
lerin, ekonomiyi kayda almak gibi, işletmelerin mali tablolarını düzenlemek gibi ve mevcut yasalara 
uygun bir şekilde bu işletmelerin defter kayıtlarını tutmak gibi görevleri ve sorumlulukları var. Bu
güne kadar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı ifade edilmiş olsa da biz, 22'nci Dönem Meclisi 
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olarak bir mali tatili çıkardık ve meslek mensuplarımıza bu anlamda çok önemli bir kolaylık getir
dik ve dünyada eşi benzeri olmayan mali tatili 22'nci Dönem Meclisi çıkarmak suretiyle bu mesleğe 
önemli bir katkı yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü mali tatilden önce ağır iş yüküyle bunalan mes
lektaşlarımız bu anlamda bir rahatlamaya girmiştir. 

Bu tasarı da çok uzun yıllar -3568'den sonra uzun yıllar- yapılan denemeleri ortaya koyduktan 
sonra, eksiklikleri gidermek ve mesleği uluslararası standartlara yükseltmek ve eğitimi de sürekli 
hâle getirmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Bu tasarıya baktığımızda, gerçekten, meslektaşlarımız adına, mesleğimiz adına, son yıllarda tar
tıştığımız ve bir türlü düzenleme fırsatı bulamadığımız birçok olumlu gelişmenin ve düzenlemenin 
bu tasarıda yer aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, meslekte unvan birleştirilmesi. Biz bunu 
yıllarca konuştuk. Hem "serbest muhasebeci", hem "serbest muhasebeci mali müşavir" hem de "ye
minli mali müşavir" şeklindeki düzenlemenin "serbest muhasebeci mali müşavir" ve "yeminli mali 
müşavir" şeklinde düzenlenmesini ve böyle bir kolaylığın getirilmesini ifade ettik ve bu tasanda 
bunu buluyoruz, buna da son derece seviniyoruz. 

Tabii bu arada, serbest muhasebecilik yapan arkadaşlarımızın da hakları bu tasanda korunuyor. 
Onların da mali müşavir olabilmesi için, iki yıl içerisinde 5 kere sınav hakkı kendilerine veriliyor, bu
rada başarılı olanlar mali müşavir olarak bundan sonraki mesleki hayatlarına devam edecekken ser
best muhasebeci olarak kalanlar da yine herhangi bir hak kaybına uğramadan bu unvanlannı devam 
ettirme imkânına kavuşuyorlar. 

Yine yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik mali müşavirlik sınavına girmeden bazı mes
lek mensuplanna muafiyetler getirilmişti. Bu da çeşitli çelişkilere sebebiyet veriyor ve haksızlıklan ortaya 
getiriyordu. Bununla ilgili yapılan bir düzenlemeyle de artık muafiyetler ortadan kaldırılıyor ve herkese 
sınav hakkı getiriliyor, sınav mecburiyeti getiriliyor. Bu da doğru bir adım olarak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, biz oda genel kurullarımızı iki yılda bir yapıyoruz ama aslında mali müşa
virler, maalesef, her yıl genel kurul yapıyor. Çünkü iki yılda bir seçimli genel kurul yapıyoruz fakat 
bir sonraki yıl da mali genel kurul yapıyoruz. Dolayısıyla, bizim Mali Müşavirler Odası, bir yıl mali 
genel kurul bir yıl seçimli genel kurul diğer yıl gene mali genel kurul ondan sonraki yıl seçimli genel 
kurul yapmak suretiyle, her sene genel kurul yapan bir oda hâline gelmiştir ve iki yıl da kısa bir sü
redir, iki yılda genel kurulların yapılması çok doğru olmamaktadır. Dolayısıyla, bu tasarıda bu üç 
yıla yükseltilmektedir ve mali genel kurul ortadan, mecburiyet ortadan kaldırılmaktadır. Böylelikle, 
sürekli genel kurul yapan ve bütün mesaisini, enerjisini âdeta genel kurula harcayan yönetim anla
yışı artık ortadan kalkmaktadır. Üç yılda bir genel kurul yapılmaktadır. 

Tabii, oda başkanlığı yapanlann da sürelerine bir sınırlama getirilmektedir. Üç yıla yükseltilirken on-
lann da süreleri -bundan sonra uygulanmak suretiyle, bugünü kadar kazanılmış haklara gene dokunul
madan- iki dönem üst üste bu görevi yapanlara iki dönem geçmediği sürece tekrar başkanlık yapma 
imkânı ortadan kaldınlmaktadır. Böylelikle, yönetimde de bir değişim, yeni bir yenilenme meydana ge
tirilmektedir ve o üç yıla yayılmasıyla birlikte de en az altı sene görev yapma imkânı getirilmektedir. 

Yine, yeminli mali müşavirlik sınavları bir komisyon tarafından yürütülüyordu, 7 kişilik bir ko
misyon tarafından yürütülüyordu. Burada da mesleğimiz adına getirilen tasarıda olumlu gelişme var
dır. Çünkü bundan önce YÖK bu komisyona 3 tane üye verirdi, Maliye Bakanlığı 2 üye verirdi, 
TÜRMOB da 2 üye verirdi. Şimdi TÜRMOB'un üye sayısı 3'e çıkarılmak suretiyle, en fazla üye 
TURMOB'a verilmek suretiyle, üst yönetimimize bu konuda daha fazla yetki verilmektedir. Bu da 
çok olumlu bir gelişme ve o komisyonda TÜRMOB'un ağırlığını artıracak bir gelişme olarak gö
rülmektedir diye düşünüyorum. 
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Delege sayımız: 2 binleri aşkın bir delege sayısıyla TURMOB genel kurullarını yapıyoruz. Çok 
fazla bir delege sayısıyla TURMOB genel kurullarını yapıyoruz. Çünkü 1989 yılında çıkarılan ya
sayla, 3568 sayılı Yasa'yla 25 üyeye 1 delege verildiği için bu delege sayılarına ulaşıldı. Şimdi, biz, 
bunu... 75 üyeye bir delege verilmek suretiyle, üye sayısını, delege sayısını binli rakamlarda tutmak bu 
tasanda amaçlanmıştır. Önümüzdeki seçimde, 60 üyeye 1 delege ama genel olarak 75 üyeye 1 delege 
vermek suretiyle, o delege sayısındaki yüksekliği de makul seviyelere düşürmüş olacağız. Hem de oda
larımızın, TURMOB'umuzun ağırlığını ortadan kaldırmayacak şekilde bir durum da ortaya çıkacak. 

Tabii, sürekli eğitim yapan kuruluş hâline gelecek TURMOB ve meslektaşlarımız sürekli eği
tim almaya başlayacak. Çünkü bizim mesleğimizde yasalar çok değişir, yönetmelikler çok değişir, ge
nelgeler çok değişir ve sürekli kendinizi yenilemek zorunda kalırsınız. Fakat oturduğunuz yerden, bir 
yerlerden yardım almadan, kendinizi sürekli yenilemeniz çok mümkün değildir. O yüzden bu ko
nuda TURMOB'dan destek almak, odalardan destek almak ve bunları takip etmek, bu yenilikleri ye
rinde öğrenmek, sürekli takip etmek gerekir. Bu getirilen yasayla da eğitim sürekli hâle getirilmiş ve 
buraya katılım da mecbur hâle getirilmiştir. Bu anlamda da çok önemli bir çalışma olmuştur. 

Tabii, zaman zaman şu da ifade edilmiştir burada: "Bizim en üst kurulumuz TÜRMOB'dur." 
TURMOB'un görüşlerinin dikkate alınmadığı şeklinde ifadelerde bulunulmuştur. Bunun böyle ol
madığı herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü Maliye Bakanlığı bu tasarıyı hazırladıktan sonra TUR
MOB Genel Kuruluna vermiştir üzerinde çalışın diye. TURMOB Genel Kurulu defalarca başkanlar 
toplantısı yapmıştır. Başkanlarıyla bir araya gelmiştir, oda başkanlarıyla bir araya gelmiştir ve bununla 
ilgili öneriler paketi hazırlamıştır, hatta kitapçık hazırlamıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütün görüşmelere TÜRMOB'un yetkilileri, Başkanıyla bir
likte katılmıştır. Alt komisyon diyebileceğimiz çalışma grubu toplantılarına da yine TURMOB ke
sintisiz katılmıştır. Orada her maddeyle ilgili, hem geneliyle ilgili hem de her maddeyle ilgili önerisini, 
eleştirisi varsa eleştirisini, katıldığı katılmadığı noktaları tek tek ifade etmiştir. Hem Plan ve Bütçe 
Komisyonunun değerli üyeleri hem de çalışma grubunun çok değerli üyeleri bunu çok yakından takip 
etmiştir. TÜRMOB'un da yetkilileri bunun böyle olduğunu bilmektedir. Eğer böyle olmasaydı, Ma
liye Bakanlığı TÜRMOB'dan habersiz böyle bir çalışma yapmış olsaydı, TURMOB bir kitapçık 
falan bastıramazdı, oda başkanlarıyla bu konuda toplantılar yapamazdı. Ama bu konuda çok açık, şef
faf bir süreç bu süre içerisinde sürdürülmüştür ve herkese bilgi verilmiştir, herkes bilgilendirilmiştir, 
bu bilgiler ışığında çalışmalar yapılmıştır. Tabii, bunların hepsinin TURMOB'a katkısı vardır, meslek 
mensubumuza katkısı vardır. Bunun gibi daha birçok olumlu katkıyı bu tasarıda görmekteyiz. 

Yasalaşırsa, kanunlaşırsa mesleğimize olumlu katkılar sağlayacağını ifade ediyorum ve hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kızılcıklı. 
Şimdi, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapacağız. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çok önemli, yine bizim de mesleğimizle ilgili bir yasa tasarısı görüşülürken yine AKP kendi eski 

geleneğine devam ediyor. Bütün maddelerde söz almış, bütün her yerde önergeleri vermiş, konuşma 
hakkımız ortadan kaldırılmıştır. 

Şimdi ben Hükümete soruyorum: Kemal Unakıtan'ın, Erdoğan'ın, bakanlann çocuklarının ve 
kendilerinin ortak olduğu şirketlerin hesapları incelenmiş midir? İncelenmişse herhangi bir matrah 
farkı bulunmuş mudur? Bunu açıklarlar mı? 
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Ayrıca da bu Hükümetin bazı bakanları bazı kişilerin adalarında yazlarını geçirmektedir, yatla
rına binmektedirler. Bu kişilerin de hesaplan incelenmiş midir? Bir matrah farkı bulunmuş mudur? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, bu Birlik Yönetim Kurulunda 4 bin kişiyi 5 kişi temsil etmekte, 70 bin tane kişiyi de 
4 kişi temsil etmektedir. Bu adaletsiz bir durum değil midir? Bu Kanun'un amacı... Tabii, 1989 yı
lında çıkınca o zaman daha ön, herhangi bir... İlk çıkan kanun tabii ki adaletsiz olabilir. Ama bu 
Kanun aşağı yukarı on dokuz yıldır uygulandığına göre yeni bir hak ve adalet duygularına göre dü
zenlenmesi lazım. 

Ayrıca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumu olan bu TÜRMOB neden aynı durumdaki 
başka kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumları gibi bağımsız hareket etmemekte? Mesela ba
rolar kendi ücretlerini kendileri belirlemektedir. Bu kurum niye kendi ücretlerini kendi belirlemiyor? 
Gerçi Bakanlıkların bir vesayet denetimi var ama bu vesayet denetimi birçok meslek kuruluşlarında 
çok az, ama özellikle bu meslek kurulunda çok sert ve âdeta meslek mensuplarına, yöneticilerine bu 
konuda bir yetki de tanımamaktadır. Bu konuda Bakanlık bu meslek grubunun kendi ücretlerini tes
pit etme konusunda bir yetki tanıyacak mıdır? 

Teşekkür ederim efendim. 
' BAŞKAN-Sayın Mert... 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Aracılığınızla Sayın Ba
kanıma şunları sormak istiyorum: 

Yasayla serbest muhasebecilik kavramı ortadan kalkıyor. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve 
yeminli mali müşavirlik olarak kalıyor. Mesleğin ismini de, daha doğrusu yasanın ismini de "serbest mu
hasebeci mali müşavirlik" yerine yalnızca "mali müşavirlik" olarak değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Bir de yine tasarıyla, kamuda çalışanlarla fiilî olarak mesleği yapmayanların giriş aidatlarında 
yüzde 50'lik bir indirim söz konusu. Bu, daha sonra mesleğe girdiklerinde diğer bu parayı ödeyen
lerle arasında bir haksız rekabet yaratmayacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin yap-işlet-devret mode
liyle ilgili kanun tasarısının önüne alınmasında, TURMOB'un mevcut mevzuata göre hafta sonundan 
itibaren başlatacağı oda seçimleri etkili olmuş mudur? 

Hükümetin sivil toplum örgütlerinin yönetimini ele geçirmek üzere yasama yetkisini kötüye 
kullanması etik midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Genç, bakan çocuklarının şirketlerinin incelenip incelenmemesini sordu. Ne kadar mat

rah farkı... İncelenmişse matrah farkı çıkmış mı, çıkmamış mı ve bir de bu çocukların bazılarının yat
larında gezdiğini, onların da hesaplarının incelenip incelenmediğini sordu. 

Sayın Genç çok iyi biliyor ki vergi kanunlarında mahremiyet diye bir konu var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bunun mahremiyetle ilgisi yok. İnceleniyor mu incelenmiyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Var, var. 
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Sen o konuyu bir incele de gel yani Sayın Genç. Sen kendi kafana göre şey etmiyorsun, kanun 
böyle diyor. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Siyasi etiğe uymuyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Şimdi, kim kimin yatında gezmiş, bir 

de onu söylerse Genç, şunu da bir öğrenelim bakalım. Yani böyle, kafadan atma diyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ramsey'in adasına gidip yazını geçiriyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Geliyor burada, öyle, kafadan atıyor, 

sallıyor bir şey. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Söylüyor, söylüyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Ondan sonra da birisine bir çamur atı

yor, ondan sonra sen ne dersen de. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ne çamuru? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Söylüyor bak, söylüyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Olmaz böyle şey! Öyle, oturduğun 

yerde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hesapları incelendi mi incelenmedi mi? Soruyorum. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Bak, ben seni dinledim Sayın Genç, 

dinlemeyi öğren. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana cevap ver hadi sen. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ramsey diyor, Ramsey. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Dinlemeyi bir öğrenin. Bakın, bu sı

ralarda oturuyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Dinlemeyi bir öğren. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama sen de cevap vermeyi öğren. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Ben konuştum mu? Siz konuşurken 

ben konuştum mu? Ben dinledim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama ben usulüne göre konuşuyorum. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Haa, sen usulüne göre konuşuyorsun, 

biz usulüne aykırı... Yok, dinle. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen de dinlenecek şeyler söyle. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Usul öyle... Usul öyle... Birisi konu

şurken diğeri dinler. Yani tekrar tekrar anlatmayalım. 
Şimdi, öyle, kafadan sallama işleri bırak artık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Kafadan sallayan sensin. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yahu söyledi. Duymazlıktan niye geliyorsun? Söyledi. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Neydi? Kim kimin yatında... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sorulara cevap verin. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Peki. 
Şimdi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabii, damanna dokundu mu böyle konuşuyorsun. Çocukların mısır 

ithal ederse vergisini vermezsin. Ondan sonra... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Şimdi, Sayın Başkan, bir de... 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, Sayın Bakan sorulara cevap versin. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - "Diğer bazı sivil toplum örgütlerinde, 
mesela barolar da kendi ücretlerini kendi tespit ediyor, burada da kendi ücretlerini kendileri tespit ede
miyor. Buna da bir yetki verecek misiniz?" diye sordu. Şimdi, bu TÜRMOB'un konusu, ücretler ko
nusunda, Maliye, TÜRMOB gerekli çalışmaları yapıyor ve Maliye Bakanlığına bunu onay için 
gönderiyor. Yani, Maliye Bakanlığı burada ücretler şu olacaktır demiyor. Bunun çalışmasını TÜRMOB 
yapıyor, TÜRMOB bu teklifini Maliye Bakanlığına sunuyor. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı ile bir
likte bunu tespit etmiş oluyorlar ve burada, tabii, bir inceleme işini görüyor. İnceleme işini görürken 
de Maliye Bakanlığıyla mükellefler arasında bir köprü vazifesini görüyor. Dolayısıyla, buradaki üc
retlerde de Maliye Bakanının muhakkak surette son sözü söyleme hakkı vardır diye düşünüyorum. 

Sayın Mert "Yasanın adını değiştirecek misiniz?" diyor, bu serbest muhasebecilerin kaldırılması 
dolayısıyla. Şimdi, serbest muhasebecilik, tabii, kalktığı için bu yasanın isminden de "serbest mu
hasebecilik" ibaresi kalkıyor. "Aidatlardaki değişiklik adaletsizliğe sebep açıyor." diye söyledi. Daha 
önce bu kanun hazırlanırken çeşitli tarafların da düşünceleri alınmış olduğundan herhalde bir ada
letsizlik meydana getirilmiyor burada. 

Sayın Öztürk "Oda seçimleri etkili olmuş mudur?" diyor. Değerli arkadaşlar, sürekli olarak oda 
seçimleri yapılmadan önce bu kanun çıkarılıyor, oda seçimlerini etkileyecek diye düşünülüyor, o şe
kilde bazı söylemlerde bulunuyor bilhassa muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız. Biz, bunu 
eğer oda seçimlerini çok etkileyecek... Ben Maliye Bakanlığımın altıncı senesindeyim. Şimdiye 
kadar bunu çoktan yapardık. Bu kadar durmazdık, bu kadar beklemezdik ama bu kanun değiştirilir
ken seçimlerde, bundan sonraki seçimlerde belki birtakım değişiklikler olabilir de, bundan niye ra
hatsız oluyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Burada gayet adaletli, demokratik bir seçim öneriyoruz 
biz. Bundan dolayı kimse rahatsızlık duymasın. Burada daha adaletli, daha demokratik, daha fırsat 
eşitliğine dayanan, karar alma özgürlüğünü getiren ve mesleğin de onurunu yükselten bir durum bu. 
İlla "Şu olacak." illa "Bu olacak." diye değil. Hangisi faydalıysa onu kabul edelim. Onlarla bunla
rın, seçimlerle bu kanunun bir ilgisi yoktur. 

O şekilde düşünmenizi ben istirham edeceğim ve hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler... 

III.- YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
Sayın Anadol, Sayın Hamzaçebi, Sayın Özyürek, Sayın Mengü, Sayın Öztürk, Sayın Okay, 

Sayın Köse, Sayın Korkmaz, Sayın Kaptan, Sayın Ünlütepe, Sayın Köktürk, Sayın Gök, Sayın Yağız, 
Sayın Coşkuner, Sayın Özkan, Sayın Hacaloğlu, Sayın Ağyüz, Sayın Arat, Sayın Karaibrahim, Sayın 
Ersin, Sayın Aydoğan. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

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

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2. - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı: 216) (Devam) 
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BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 13'üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili 

Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; tasarının birinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade 
etmek üzere söz aldım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğini düzenleyen 3568 sayılı Yasa 
1989 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana on dokuz yıllık süre 
geçmiştir. On dokuz yıllık süre içerisinde Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim meydana gel
miştir. Yine, dünyada meydana gelen küreselleşmeye paralel olarak ve tarafı olduğumuz uluslararası 
anlaşmaların gereği olarak meslek uluslararası rekabete açık bir hâle gelmiştir. Yine, on dokuz yıl
lık süre içerisinde meslekte örgütlenmenin de getirdiği etkiyle meslekte birtakım sorunlar ortaya çık
mıştır. Bütün bunlar, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinde birtakım düzenlemelerin 
yapılması ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Ve on dokuz yıllık süreden sonra Hükümetin hazırlamış olduğu bu tasarıdan, doğal olarak, biraz 
önce sözünü ettiğim konulara çözüm getirmesi beklenirdi. Ancak ne yazık ki, tasarının yaptığı bir
kaç ufak tefek diyebileceğimiz düzenleme dışında mesleğin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler, değişik
likler bu tasanda yer almamıştır. 

Serbest muhasebeciliğin kaldırılması, meslekte eğitimin zorunlu hâle getirilmesi, odaların ve 
Birliğin genel kurul sürelerinin iki yıldan üç yıla çıkarılması gibi adımlar şüphesiz olumludur. Ancak 
mesleğin uluslararası standartlara uyumu, mesleğin uluslararası rekabete açılması konusunda mes
lek mensuplarının karşılaşacağı risklere karşı birtakım önlemlerin getirilmesi gibi konular bu tasarı
nın hedefi olmaktan çıkmıştır. Bunları bu tasarıda göremiyoruz. 

Bu hafta sonu yapılmaya başlanacak olan oda seçimleri ve onun akabinde yapılacak olan TÜRMOB 
Genel Kurulu bu tasarının daha çok ilgi alanı olmuştur. Ve tasarının önemli düzenlemelerinin oda ve 
Birlik seçimlerine yönelik düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle tasarının bir objektifliğe 
sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Hafta sonu yapılacak olan seçimlere tasarının yetiştirilmek kaygısı, bu tasarıyı objektif temel
ler üzerine oturtarak tartışma imkânını elimizden ne yazık ki almaktadır. 

Değerli arkadaşlar, muhasebe ve vergi konulan ülkemizde iç içe girmiş iki konudur. Bunlar ger
çekte farklı disiplinler olmasına rağmen, ülkemiz uygulamasında muhasebe konusunun mükellefler 
tarafından daha çok vergiye uyum şeklinde anlaşılması, bu mesleği vergiye uyumu öncelikli kılan bir 
mesleğe dönüştürmüştür. Mükellef açısından muhasebe vergiye uyumun bir aracı olarak algılan
maktadır. O nedenle de, Türkiye uygulamasında muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği, diğer 
ülkelerdekinden farklı olarak vergiye uyumu birinci planda tutan bir anlayışa sahiptir. Gerçekte ol
ması gereken muhasebe kavramını öne çıkaran bir mesleki örgütlenme ve meslek anlayışıdır. Bu öne 
çıktığı takdirde meslek gerçekten ayakları üstünde durabilecek bir konuma gelecektir. 

Vergiye uyumun birinci planda olması, doğal olarak Maliye Bakanlığını bu konuda mesleğe 
âdeta görev veren bir konuma getirmiştir. Nitekim, hem 3568 sayılı Yasa'da hem de bu tasanda Ma
liye Bakanlığının bu konudaki görevlerine yönelik olarak birtakım düzenlemeleri görüyoruz. Tam tas-
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dik uygulaması gibi, katma değer vergisi iadesi raporu uygulaması gibi hususlar, uygulamalar tama
men Türkiye'ye mahsus uygulamalardır. Bunlar gerçekte bizim dünyada muhasebecilik ve mali mü
şavirlik mesleğine ülke olarak yaptığımız birer katkıdır. 

Değerli arkadaşlar, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin temel sorunlarını çözme konu
sunda yaklaşımı olmayan bu tasarının, oda ve birlik seçimlerine yönelik olarak getirmiş olduğu dü
zenlemeler Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Oda ve Birlik yönetim kurullarında, denetleme 
kurulunda ve disiplin kurulunda görev alacak olan meslek mensuplarının fiilen çalışanlar listesine 
kaydolmuş olması şartını aramak, eşitlik ilkesine aykırıdır. Eğer amaç kamu görevlilerinin aynı za
manda bu meslek örgütlerinin yönetimlerinde görev almasını önlemek ise -ki, bunda bir sakınca gö
rülüyor olabilir, bunu anlayışla karşılayabilirim- o takdirde buna yönelik bir düzenleme yaparak 
konuyu çözmek mümkündür. Ama düzenleme o şekilde yapılmamış, oda üyesi olmakla birlikte fii
len bu işi yapmayan herhangi bir meslek mensubunun oda ve Birlik yönetiminde veya denetiminde 
veya disiplin kurulunda görev alması engellenmiştir. Bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Mesleğin uluslararası standartlara uyumu konusunda getirmiş olduğu herhangi bir düzenleme 
yoktur. Tasarının genel gerekçesinde ifade edilen ve geçici 9'uncu maddesi de dâhil olmak üzere 
bazı maddelerinde uluslararası standartlara uyum adına getirilen düzenlemelerin gerçekte uluslar
arası standartlara uyumla hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin, meslek mensuplarının tamamı için, yani mes
leğe yeni girecek olanlar için bir sınav şartı getirilmektedir. Bunu tartışma dışında bırakıyorum. Ama 
sınav şartı getirilirken, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine hâlen sahip olan kişilerin, kamu 
görevlilerinin veya yasada tanımlanmış olan diğer kişilerin bu haklarının ellerinden alınması hukuk 
devletine aykırıdır. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olduğu hâlde henüz meslekte 
on yıllık bekleme süresini doldurmadığı için meslek mensubu olma hak ve yetkisini kazanamamış 
olan kişilere sınav zorunluluğunun getirilmesi Anayasa'nın hukuk devleti ilkesinin gereği olarak ön
görmüş olduğu hukuki güvenlik ilkesine aykırıdır. 

Değerli arkadaşlar, hukuki güvenlik hukuk devletinin olmazsa olmaz şartıdır. Hukuki güvenlik 
demek, vatandaşların, bireylerin tabi olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesi ve tutum ve davra
nışlarını buna göre düzenleyebilmesidir. Mükellefler, vatandaşlar devlete güven duyarlar, güven duy
mak zorundadırlar. Devlet de bireyin devlete duyduğu bu güveni zedeleyecek adımları atmamak 
zorundadır. Hukuki güvenlik bunu gerektirir. Hukuk devletinde devlet, vatandaşlarına hukuk gü
venliği sağlar. Ancak, tasarının geçici 9'uncu maddesine baktığımızda, buradaki düzenleme, bizim 
Anayasa'mızın temel ilkeleri arasında yer alan hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. Üç yılı bitirdiği 
hâlde, yani vergi inceleme yetkisi veren mesleklere girip üç yıllık muavinlik süresinden sonra ye
terlilik sınavını kazanan meslek mensuplarının on yılı doldurmaları hâlinde yeminli mali müşavirlik 
yetkisini alabilmeleri yönündeki bugünkü yasanın kendilerine vermiş olduğu hak geçici 9'uncu 
madde düzenlemesiyle ellerinden alınmaktadır. Bunun düzeltilmesi gerekmektedir. 

Tasarıda düzeltilmesi gereken birçok konu vardır. Bunlara ilişkin olarak maddelerde önergele
rimiz vardır. Ancak, tasarının bu hafta sonu yapılacak olan birtakım oda genel kurulları öncesinde 
temel yasa kabulüyle burada görüşülecek olması, bunun arkasında Sayın Cumhurbaşkanının bu ta
sarıyı bu hafta sonuna kadar imzalayacak olması gibi bir varsayımı da akla getiriyor. Ben, Sayın 
Cumhurbaşkanının böyle bir varsayıma dayalı olarak, Hükümetin aklındaki böyle bir varsayıma da
yalı olarak, yasayı incelemeden imzalayacağı kanaatinde değilim. En azından bu umutta olmak isti
yorum, bu umudu taşımak istiyorum. 

Yasanın geçici 9'uncu maddesi ve oda ve birliklerin yönetim ve denetim kurullarında çalışan
lar listesine kaydolanların ancak bu kurullarda görev alabilmesine yönelik düzenlemeleri Anayasa'nın 
eşitlik ilkesine aykırıdır. 
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Bunu ifade ederek sözlerimi burada bitiriyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil, buyurun. 

(MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle, çalışanların yarın kutlayacakları 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutluyorum, kutlu olsun. İn
şallah, bundan sonraki 1 Mayıslar, emeğin önündeki örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan yasal en
gellerin ortadan kaldırıldığı günler olur diyor, hepsinin 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 216 sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde, birinci bölüm ile ilgili, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimizi ifade 
için söz aldım. Grubum ve şahsım adına yüce heyeti saygıyla selamlarım. 

Kısa adı TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa
virler Odaları Birliğinin İnternet sayfasındaki şu sözleri ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum: 
"Meslekte uzlaşmanın adı kâr, meslekte siyasetin sonu zarardır." diyen bir meslek kuruluşu var kar
şımızda. Siz, kanun koyucu olarak, yetmiş sekiz oda ve bu odaların üst örgütleri TÜRMOB'un kat
kısını almadan, bu yasa tasarısını alelacele ve bu kanunu oluşturacak milletin vekillerinin 
incelemesine dahi fırsat tanımadan önümüze getiriyorsunuz. Tasarının mesleği sürdürenlerin katkı
sına başvurmadan hazırlanması, tasarıyı, ekonomimizin önündeki en büyük sorun olan kayıt dışıyla 
daha güçlü mücadeleyi destekleyecek altyapıyı sağlayacak ruhtan yoksun bırakmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bazı iktidar milletvekillerinin ve grup başkanının ifade ettiği gibi, mes
lek odalarıyla sağlanan uzlaşma sonucu onların görüşleri alınarak hazırlandığı ifade edildi. Oysa 
bugün, İnternet sitesinde Meclisten de umutlarını kesmişler, Sayın Cumhurbaşkanına bir açık mek
tup yayınlamışlar: 

"Ülkemiz, dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle keskin bir virajı almaya çalışmaktadır. 
2002'den bu yana küresel çaptaki iyileşmenin ve kaynak bolluğunun elverişli ortamını değer

lendiren Hükümet başta (...) Türkiye'nin bütün ekonomik ve sosyal dinamikleri bu dönemde zorlu 
bir sınav verecektir. Takdir ettiğiniz gibi bu dönem, isabetli kararların alınmasını zorunlu kılmakta
dır. İstihdamı daraltıcı politikalar yerine özendirici önlemlerin alınması yaşamsal önem taşımaktadır. 
Krizden en az zarar ile çıkılması için (B) planı hazırlanırken toplumsal uzlaşma zemininin zorlanması 
başarıyı artıracaktır. 

Bu gelişmelere paralel olarak, pek çok alanda, uluslararası gelişmelere uyum açısından da önem 
taşıyan ve ekonomik yaşamı yakından ilgilendiren yasal düzenlemelerin, yaşam bulması söz konusudur. 

Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklik, Uluslararası Muhasebe Standartları, Basel 
II gibi muhasebe/denetim mesleğini yeniden yapılandıran düzenlemelerin yanı sıra sosyal güvenlik 
reformu gibi yine uygulamada işleyişi etkileyecek ve değiştirecek yasalar söz konusudur. 

Örnekleri artırılabilecek bu yasal düzenlemeler, muhasebe mesleğinin iş yükünü bu dönemde 
ağırlaştırmaktadır. 

Siyasi erkten bağımsız olarak uzun vadeli stratejilerle üretim yapan, sanayi ve hizmet kuruluşları 
kadar önem taşıyan meslek kuruluşları, bu dönemde, eğitim faaliyetleri ve yayınlarıyla mesleği sürdü
renlere rehberlik etmekte, mesleğini ve mesleğini ve meslek mensubunu geliştirmeye çalışmaktadır. 

Muhasebe camiası, tahsilat, haksız rekabet, sürekli değişen mevzuat nedeniyle ağırlaşan iş yü
küyle baş etmeye çalışmaktadır. 
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Böylesi bir dönemde, mesleğin sorunlarına çözüm getirmekten uzak, kayıt dışıyla mücadele ru
hunu taşımayan ve bu yönleriyle beklentileri karşılamayan muhasebecilik mesleği yasasının oda
larda seçimlere birkaç gün kala değiştirilmesi kabul edilemez. (...) 

Meslek örgütleri, demokratik işleyişin vazgeçilmezi olan sivil toplumun da temel taşıdırlar ve 
varlık nedenleri gereği özerk olmak durumundadır. 

Ekonomik ve sosyal yaşamda işleyişi yakından ilgilendiren sorunlarla boğuşan, Gelir İdaresinin 
doğal müttefiki konumundaki, 74 bin kişilik büyük ve güçlü bir aileyi temsil eden muhasebeci, mali 
müşavirlerin, kendi çalışma alanları düzenlenirken söz haklan olduğunu düşünüyoruz. 

Hükümetin de oda seçimlerinden çok mesleki sorunları masaya yatırma ortamı yaratmasının 
gerektiği kanısındayız. 

Yakın dönemde fonksiyonu artacak olan muhasebe/denetim mesleği, aynı koşullardaki iki şirketin 
kredilendirilmesi sürecinde, şeffaflık doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkin olacaktır. 

Ekonomi için yaşamsal önem taşıyan konularda, sorunlara taraftarıyla çözüm aranması gerek
tiğine inanıyoruz. Bu yolla, verimli çalışma ortamının sağlanması için isabetli kararlar alınarak ba
şarıya ulaşılacaktır. 

Aksi takdirde, odalarda iktidarın seçim zaferi, ekonomide kayıp anlamına gelecektir. 
Katkımız alınmadan hazırlanan ve beklentileri karşılamaktan uzak 3568 sayılı Yasa'da değişik

lik hakkındaki tasarının yeniden ele alınması yönündeki hassasiyetimize destek olacağınızı umuyor, 
sağduyunuza inanıyoruz." diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz aylarda burada Futbol Federasyonu Yasası 'nı görüştük. Orada 
isim de vermek suretiyle "Bu yasa tasarısı falancanın Federasyon Başkanlığına getirilme yasasıdır." 
demiştim, "Gelin, bu yüce Meclisi bu tür işlere alet etmeyin." demiştim, sonucun ne olduğunu hepi
niz biliyorsunuz. Yasa tasarısı üzerindeki itirazlarımız dikkate alınmadan kanunlaştı, söyledikleri
miz aynen çıktı. O falanca da başkanlığa seçildi, o falancayı başkan yapmak için kulüp başkanları ile 
yaşanan diyalogları da hepiniz takip ettiniz. 

Değerli milletvekilleri, AKP bu yasa tasarısı ile de aynı hatayı bir kez daha tekrarlamaktadır. 
Ekonominin içinde bulunduğu hassas dönemde mesleğin sorunlarına çözüm getirmekten uzak, kayıt 
dışıyla mücadele ruhu taşımayan, bu yönleri ile beklentileri karşılamayan, muhasebecilik mesleği 
yasasını odalarda seçimlere birkaç gün kala değiştirmeye çalışmasını kabul edebilir miyiz? Futbolda 
İktidarın seçim zaferi uzun vadede Türk futbolunda kayıp anlamına gelmiştir, odalarda da İktidarın 
seçim zaferi ekonomide kayıp anlamına gelecektir. 

Bütün bu nedenlerle tasarı geri çekilmelidir. Tasarı TÜRMOB'un ve yetmiş sekiz meslek oda
sının katkılarıyla yeniden ele alınmalı ve zenginleştirilmelidir. Seçimler öncesi kaos yaratılmamalı-
dır. Türk milletinin temsilcileri olan bizlerin de tasarıyı inceleme ve değerlendirme yapabilmemize 
imkân tanınacak bir sürede Meclis gündemine tekrar getirilmelidir diyor, yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. 
Adalet ve Kalkınma Partisinden talep yok. 
Şahıslar adına, Sivas Milletvekili Sayın Mehmet Mustafa Açıkalın. 
Buyurun Sayın Açıkalın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bilindiği üzere bu tasarı, yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, aşağı yukarı yirmi yıla yakın 
bir süre geçmiş olmasına rağmen ilk defa bir değişikliğe konu olmaktadır. Bu tasarı, bir taraftan üye
lerin statülerinin iç mevzuata uydurulması, diğer taraftan uluslararası standartlara getirilmesi istika
metinde düzenlemeler yapmakta; aynı şekilde, üyelerin odada temsillerine ilişkin değişiklikler 
içermekte; bir taraftan da odaların ve birlik organlarının teşekkülü, çalışma süreleri hakkında deği
şiklikler getirmektedir. 

Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekirse, 3568 sayılı Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar geçen süre içerisinde, meslek mensuplarının yaptığı çalışmalar sayesinde vergi sahasında 
önemli iyileşmelere, değişikliklere konu olmuştur. Başlıca, bu meslek mensuplarının gayreti saye
sinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mesafe alınmıştır, dolaylı olarak vergi tahsilatlarının artı
rılmasında mesafe kazanılmıştır. Aynı şekilde, Maliye Bakanlığı ve kamu üzerindeki vergi inceleme 
yükünün bu elemanlar tarafından yerine getirilmesi sayesinde azalma olmuştur. Diğer yandan, bu 
meslek mensuplarının yerine getirdikleri önemli görevlerden bir tanesi, tam tasdik yanında, ihracatta 
katma değer vergisi iadesi olması hasebiyle, Türkiye'de ihracatın önemli ölçüde gelişmesine de kat
kıda bulunmuştur. Aynı şekilde, bu meslek mensuplarının yerine getirdiği görevler sayesinde, mali 
tabloların uluslararası standartlara uygun hâle getirilmesi, karşılaştırılabilir olması, fiilî durumu yan
sıtması, şeffaf olması sayesinde, Türk işletmelerinin uluslararası işletmeler tarafından satın alınma
sında veya bu işletmelerin uluslararası işletmelerle birleşmesinde kolaylık olmuştur, daha doğrusu bu 
işletmelerin uluslararası düzeyde satılabilir hâle gelmesinde bir standart oluşmuştur. 

Başlangıçta ifade ettiğim üzere, üyelere ilişkin düzenlemeler iç mevzuatta daha önce yapılmış 
bulunan ve hâlen yapılmakta olan düzenlemelere adapte edilme mahiyetindedir. Bunlardan birincisi: 
Türk Ceza Kanunu'nda geçmiş dönemde önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır. Muhtelif kanunlarda 
Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerini içeren değişiklikler bir paket hâlinde yine geçen Meclis döne
minde buradan geçirilmiştir. Bu tasarıda da meslek mensuplarının, meslek mensubu olabilmeye iliş
kin Türk Ceza Kanunu'nda yapılmış bulunan değişikliğe adapte olması anlamında 2'nci maddede bir 
değişiklik yapılmıştır. 

Aynı şekilde, Türk Ticaret Kanunu komisyonlardan geçmiştir, Meclis Genel Kurulu gündemine 
gelmeyi beklemektedir. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılmış bulunan değişiklikler meslek mensupları 
açısından önemli gelişmeleri içermektedir. Bu çerçevede üç ayrı statüden serbest muhasebecilik sta
tüsü kaldırılmakta, Basel-II standardına ulaşmak amacıyla bu tasarıya hükümler konulmuş bulun
maktadır. 

Odada temsile ilişkin olarak getirilmiş bulunan değişiklikler: Daha önce de ifade edildiği üzere, 
Birlik organlarının ve oda organlarının seçim süreleri eşitlenmiştir, standart hâle getirilmiştir, üç yıl 
olarak belirlenmiştir. Bunların oda organlarında temsil edilebilmeleri için, üye olabilmeleri için hiz
meti fiilen yerine getirmeleri, kayıtlı olmak dışında ayrıca hizmeti fiilî olarak yerine getirmeleri şartı 
konmuş bulunmaktadır. 

Diğer yandan, staj süresi tasarıda uzatılmıştır ve eğitim mecburi hâle getirilmiştir. Bu da Türk 
Ticaret Kanunu'ndaki gerekliliğe uymak amacıyla getirilmiş bir değişikliktir. Odada adaletli ve nispi 
temsili sağlamak amacıyla delege sayısı -hem de pratik olmak adına- azaltılmıştır. TOBB'la muka
yese edildiğinde, çok daha büyük sayıda temsilciye sahip, delegeye sahip olan TOBB'la mukayese 
edilmeyecek derecede ortaya çıkan bu oda ve birliklerdeki temsilcilik yapısı yeniden düzeltilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
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MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemi
zin gelişmiş idari yapısındaki dağınıklığa paralel olarak ilçelerde de oda kurulmasına imkân veren dü
zenleme getirilmiştir. 100 adet oda mensubunun mevcudiyeti hâlinde ve bunların yazılı müracaatı 
hâlinde ilçeler de oda kurulabilir duruma gelmiştir. 

Ayrıca, oda kurmak için gerekli delege sayısı azaltılmıştır. Aynı şekilde, temsilci sayısı konu
sunda, biraz önce ifade ettiğim üzere, standart olarak 3 ve her 75 üye için de 1 delege seçilmesi stan
dart hâle getirilmiş, ancak, tasarıda, bu ilk seçimde bu geçici olarak, geçici madde hükmüyle 60 olarak 
belirlenmiştir. 

Üye mensuplarının uluslararası standartlara uygun hâle getirilmesinde Basel-II kriterleri ile mük
tesep hakların korunması arasında bir denge kurulmuştur. 

Sürem sona erdiği için sözlerime son veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Açıkalın. 
Şahsı adına ikinci söz Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kinay'da. 
Buyurun Sayın Kinay. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 216 sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase

beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Evet, 72 bin civarında meslek mensubunu ilgilendiren önemli bir yasayı görüşüyoruz. Hangi 
vesileyle gelirse gelsin, bu tasarıda ihtiva eden düzenlemeler elbette ki değerli meslek mensuplarını 
memnun edecektir. 

Biraz evvel de ifade edildiği gibi, aradan yaklaşık on dokuz yıl geçmiş olmasına rağmen bu 
3568 sayılı Yasa dışında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yani bu Yasa'nın, meslek mensup
larını on dokuz yıldan beri, gelişmesine rağmen, uluslararası muhasebe standartları gelişmesine rağ
men, çok sayıda, mevzuatta değişiklik olmasına rağmen bu anlamda herhangi bir düzenleme 
yapılmadığı için bu gecikmeyle birlikte artık ele alınması bir zaruri hâl hâline gelmiştir. 

Maliye Bakanlığımız yasanın hazırlanması yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Bu meyanda 
gerek TÜRMOB gerekse diğer ilgili kuruluşlar nezdinde birçok temasta bulunmuştur. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda gerek komisyon çalışmalarında gerekse bu anlamda yasaya biraz daha katkı sağla
mak için daha detaylı bir çalışmaya imkân vermek için özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu 
çalışma grubunda tüm siyasi partilerimize mensup milletvekili arkadaşlarımız görev almışlardır ve 
yasayı bugün görüştüğümüz rapora bağlamışlardır. 

Değerli arkadaşlar, çalışma hayatımın önemli bir bölümünü meslek kuruluşlarında gerek yöne
tici gerekse temsil sıfatıyla çalışarak geçirdim. Bu nedenle, bu yasanın, bundan önceki 3568 sayılı Ya
sa'nın gerek Birlik Genel Kurulu gerekse oda ve diğer yönetim ve denetim organlarının çalışma ve 
işleyişine çok daha fazla katkı sağlayacağına, çok daha fazla işlerlik getireceğine yürekten inanıyorum. 

Özellikle şu anda mevcut seçim sisteminde Birlik delege sayısının 2.800 civarında olması başlı ba
şına bu tür çalışmaların yapılmasını engeller bir noktaya çıkmıştır. Tabii ki geçmişte meslek mensubu 
sayısının azlığı nedeniyle o gün 25 oda üyesine 1 delege imkânı getirilmiştir, ancak bu rakam -biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi- Birlik çalışmalarını, özellikle Genel Kurul çalışmalarını neredeyse imkân
sız hâle getirecek bir boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle de bu sayıyı 75 rakamına çıkarmış bulunuyoruz. 

Tabii ki burada söz almış olan değerli milletvekili arkadaşlarımız, meslek mensuplarıyla ilgili, 
özellikle Maliye Bakanlığıyla birlikte yürütülen çalışmalarına, bu noktaya, bu fonksiyonlarına sürekli 
işaret ettiler. Ancak muhasebe alanı, özellikle benim de içinden geldiğim iş dünyasının çok önem 
verdiği bir alandır. Ben de müsaadenizle, bu noktada, muhasebecilik alanının iş dünyasıyla ilişkileri 
noktasına değinmek istiyorum. 
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Bugün çok sayıda işletme, muhasebeyle ilgili mali tabloların ve kendisine muhasebe alanından ge
tirilecek birçok bilginin işletmesini başarıya ulaştırabilecek önemli bir faktör olduğunu bilir. Eğer işlet
mesi başansız noktada ise, firmalar başarısız noktada ise, çoğu zaman muhasebesini yeteri kadar iyi 
yönetemediği için bu noktaya gelmiştir. Örneğin, eğer bir ürünün fiyatını belirliyorsanız derhâl maliyet 
muhasebesine yönelmek zorundasınız. Maliyet muhasebesiyle ilgili gerekli bilgileri eğer oluşturacak 
imkânı vermiyorsa muhasebe yönetiminiz, o hâlde, siz, doğru düzgün bir fiyat dahi oluşturamazsınız. Bu 
nedenle, meslek mensuplarımızın üstlenmiş olduğu fonksiyon, sadece Maliye Bakanlığımızla olan iliş
kileriyle değil, iş dünyasıyla olan ilişkileri açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Evet, bu yasayla birlikte gerek Birlik organlarının gerekse oda yönetim ve disiplin kurullarının 
daha demokratik bir seçim süreciyle şekilleneceğini düşünüyoruz. Yasanın meslek mensuplarına ha
yırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kinay. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
1 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1-
BAŞKAN - 1 'inci madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okuta

cağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve birinci maddesi ile 3568 sayılı kanunun 1 inci madde

sinin birinci fıkrasının sonuna eklenen cümlede geçen "kısa adı" ibaresinin "adının kısaltılması" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Mustafa Özyürek Ahmet Küçük Tayfur Süner 
İstanbul Çanakkale Antalya 

Mevlüt Coşkuner Ali Rıza Ertemür Muharrem İnce 
İsparta Denizli Yalova 

Madde 1- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü
şavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı "Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu" olarak, Kanunda geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibareleri "Maliye Bakanlığı", "Ma
liye ve Gümrük Bakanı" ibareleri ise "Maliye Bakanı", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" iba
relerinin "Mali Müşavir" olarak değiştirilmiş ve Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Özyürek konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önergemizin ge

rekçesini açıklamak üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, bu yasanın adı çok uzun: "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Tasarısı." TURMOB'un adı da "Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği." Telaffuzu bile zor olan bir şey. 

Biz diyoruz ki, burada, önergemizde yapmaya çalıştığımız şu: Serbest muhasebecilik kaldırıl
dığına göre "serbest muhasebeci mali müşavir" unvanını "mali müşavir" şeklinde değiştirelim. Çünkü 
günlük yaşamda herkes "Sizin göreviniz ne, mesleğiniz ne?" denildiği zaman "Mali müşavir." der. 
Bunun başına "serbest muhasebeci mali müşavir" ibaresinin konulması yani "serbest muhasebecilik" 
ibaresinin konulmasına gerek yok. Eğer bu yapılabilirse, kanunun adı "Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu" olacak. "Serbest muhasebeci mali müşavirlik" unvanı da "mali müşavir" 
şeklinde olacak. Bu bir kısaltmadır. Hem günlük hayatta kolaylık sağlayacaktır hem yazışmalarda ko
laylık sağlayacaktır. 

1989'da yasa çıkarken her türlü ilave yapılmaya çalışılmıştır. "Serbest muhasebeci..." Zaten 
muhasebeci, "serbesf'ini niye koyuyorsunuz? Böyle bir yöntem izlenmiş. Şimdi artık buna gerek 
yok diye düşünüyorum. "Serbest muhasebeci mali müşavir"lerin unvanının "mali müşavir" olarak 
kısaltılmasını önerdik; kabul etmenizi diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim de önergem vardı. Bu grup önergesi. Millet

vekilleri iki önerge veriyor. Bir de benim verdiğim önerge var. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kamer, otur yerine! 
BAŞKAN - Önergeler geliş sırasına göre alındığı için, sizinki geç geldiğinden işleme alama

dık Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, efendim, geç olmaz... Şimdi, bakın... 
BAŞKAN - Bu konu daha evvel de tartışılmıştı Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, tartışma meselesi değil... 
BAŞKAN - Evet, diğer önergeyi okutuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bunlar, sunulan, grup önergesi. Kişisel önerge... 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve birinci maddesi ile 3568 sayılı kanunun 1 inci madde

sinin birinci fıkrasının sonuna eklenen cümlede geçen "kısa adı" ibaresinin "adının kısaltılması" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahibi... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tekniği açısından uygun görülmüştür. 
BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, siz diyorsunuz ki: "Önerge geç gelmiş." Şimdi, 

önerge geç gelmiş var mı efendim? 
Şimdi, Sayın Özyürek ve arkadaşlarının verdiği, CHP adına verilen önerge, grup adına verilen 

önerge. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Aynı şeyi tekrarlıyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Genç, sizinle bunu daha evvel de yaptık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, efendim, rica ederim... 
BAŞKAN - Bununla ilgili bir usul tartışması da açtım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, usul tartışması değil... 
BAŞKAN - Hatırlayın, yani bunları biz daha evvel konuştuk. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, bir şey söyleyeyim, yani... 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuştuk... Konuştuk... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, 91 'inci maddede grupların birer önerge verme hakkı var, mil

letvekilinin de iki önerge verme hakkı var. Şimdi, grubun birisi önerge verdi.... 
BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, Sayın Başkan, böyle keyfi Meclis yönetilmez ki yani! Böyle 

olmaz yani! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeye geçiyoruz. 
2'nci madde üzerinde iki önerge vardır. Geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına 

göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen "geçmiş olsa" ibaresinin "dolmuş olsa" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden 
"milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" tümcesinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek Hakkı Süha Okay Hüsnü Çöllü 
İstanbul Ankara Antalya 

İsa Gök Kemal Anadol 
Mersin İzmir ,.. „>. s. 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Okay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Önergelerin hepsini okutun, ondan sonra işleme koyun. 
BAŞKAN - Efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli)- İki önergeyi okutun, ondan sonra işleme koyun. 
BAŞKAN - Öbür önergeyi okuduk Sayın Genç, en aykırısından da başladık. 
Buyurun Sayın Okay. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Önergemizin içeriğinde "millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar" ibaresinin 

çıkarılmasını öneriyoruz. 
Hatırlarsanız bundan üç ay kadar önce temel ceza kanunlarına uyumla ilgili olarak, Bazı Ka

nunlarda ve Ceza Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun grupların da ortak çalışma
sıyla Parlamentoda kabul edilmiş ve yasalaşmıştı. Bu yasa çalışması içerisinde, bazı meslek odalarının 
ve mensuplarının seçimiyle ilgili ve mesleğe girişle ilgili, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, dev
let sırrına karşı işlenen suçların, bazı suçların mahiyeti ve ceza süreleri itibarıyla bir yıldan daha kısa 
süreli suçlar olduğu için bunların, bu madde içerisinden bu bölümlerin çıkarılmasını önermiştik ve 
bu çalışma sırasında Sayın Adalet Komisyonu adına söz alan Başkan Vekili bu düzenlemenin ye
rinde olduğunu, doğru olduğunu, ancak tekriri müzakere ile bunların değiştirilmesinin mümkün ola
bileceğini söyledi ve o yasa çalışması devam ederken, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'nda, Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda, bu 
mesleklerde millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlarla ilgili ibare yasa metninden 
çıkarılmıştı. 

Şimdi, zaten yasa metninin içerisinde bir yıl gibi bir ceza süresi var ancak Türk Ceza Ka-
nunu'nun altıncı bölümünün ve yedinci bölümünün madde başlıkları bu metnin içerisine alındığı için 
"millî savunmaya karşı işlenen suçlar" dediğinizde, "seferberlikle ilgili görev ihmali." Türk Ceza 
Kanunu'nun 324'üncü maddesi: Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevini ihmal eden altı ay hapis 
cezasına uğrar. Yani, askere çağrıldı, gitmedi, altı ay hapis cezası alacak. Altı ay hapis cezasının 
önemi yok ama bu cezayı aldıktan sonra affa uğramış olsa bile bir daha ne muhasebecilik yapabilir 
ne mali müşavirlik yapabilir ve bu meslekten olacak. Böylece yaşam hakkını elinden almış olacağız. 
Eğer bu bölümlerin başlığı değil de madde olarak alınsa çok daha kısa süreli hapis cezaları var: Bir 
aylar var. Onun için, çok büyük bir haksızlık yapacağız . Bu konuda Temel Ceza Kanunlarına Uyum 
Yasası'nda yaptığımız bazı mesleklerle ilgili düzenlemede olduğu gibi ve bu düzenleme bu Parla
mentodan bazı meslek bölümlerinde de geçmiş olduğuna göre, şimdi, muhasebeci ve mali müşavir
lerle ilgili görüşmekte olduğumuz bu yasada, uyum yasasındaki gibi bu düzenlemeyle bunu 
bütünleştirmemizin doğru olacağını düşünüyorum ve de insanların ceza sürelerinin bir yıldan yukarı 
olması hâlinde de zaten bunun yapılamayacağı, yapamayacakları yasada açıkça belli. O hâlde, çok 
daha kısa süreli bir cezadan, hapis cezasından dolayı birisinin bundan sonraki yaşamını elinden al
manın, mesleki faaliyetini elinden almanın, onun çalışma hakkını elinden almanın çok büyük yan
lışlık olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu önergeyi verdik. Destekleyeceğinize inanıyorum. 
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Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen "geçmiş olsa" ibaresinin "dolmuş olsa" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
t-ı. Konya 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? ^ 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - İktidar katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tekniği açısından uygun görülmüştür. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra 

aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, burada bir uygulamanız vardı, temel kanunlarda 

grupların birer önerge hakkı vardı, milletvekillerinin de iki önerge verme hakkı vardı, şimdi o uy
gulamanızdan döndünüz. 

BAŞKAN - Dönmedik. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, şimdi CHP'nin verdiği önerge grup adına, yani 

Grup Başkan Vekilinin imzası var, onun için grup adına. 
BAŞKAN - Sayın Genç, daha evvel bunu konuştuk, onun için müsaade edin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim de önergem var. 
BAŞKAN - Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

5 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde geçen "üç yıl" ibaresinin "iki yıl" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

5 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde geçen "en az üç yıl" ibaresinin "iki yıl" olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Müezzinoğlu 
İstanbul 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Staj süresinin düşürülmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

5 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde geçen "üç yıl" ibaresinin "iki yıl" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Katılmıyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Staj süresinin düşürülmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 

• 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.15 

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

« 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum. 

216 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
4'üncü madde üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Çağla Aktemur Özyavuz Ayşe Türkmenoğlu 
Şanlıurfa Konya 

"b) 4059 sayıl Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun uyannca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip ola
rak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
uyannca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 6 ncı maddesinin birinci fıkranın son cümlesi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentlerin 
eklenmesi ve müteakip bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Unakıtan 
Maliye Bakanı 

"İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde 
bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır." 

"b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkesine sahip ola
rak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri," 

"d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun uyannca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip 
Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri," 

"e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontro
lörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri," 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4. Maddesine aşağıdaki (ı) bendinin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Recep Taner Mustafa Kalaycı Erkan Akçay 

Aydın Konya Manisa 
Süleyman Latif Yunusoğlu Hüseyin Yıldız 

Trabzon Antalya 
"i) Türkiye genelinde, kamu veya özel sektörde muhasebe denetimi veya mali denetim yapan Ba

kanlık Merkez Denetim elemanlarının bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bu görevlerde geçen süreleri." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 4. Maddesi 
ile değiştirilen 6. Maddesinde yer alan "staj merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aş
mayan süreler, staj süresinden sayılır" ibaresinin "staj merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve 
altı ayı aşmayan süreler ile iki yıllık staj süresinden sonra başlayacak Serbest Muhasebeci Mali Mü
şavir yeterlilik sınavlarında geçen ve altı ayı aşmayan süreler staj süresinden sayılır" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Dr. Hasan Erçelebi Hüseyin Mert 
Denizli İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hüseyin Mert. 
HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi şahsım ve De

mokratik Sol Parti arkadaşlarım adına selamlıyorum. 
Her şeyden önce, yarınki 1 Mayısın, emekçi ve işçi arkadaşlarımıza kutlu olmasını da diliyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu 216 sıra sayılı yasa, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ya-

sası'nda birtakım değişiklikler getiriyor hepiniz bildiğiniz gibi. Tasarı, genel olarak meslek mensubu 
olabilmenin genel ve özel şartlarıyla, işte geçici hükümlerini içeriyor. Serbest muhasebecilik kavra
mını ortadan kaldırıyor ve serbest muhasebeci arkadaşlarımıza, serbest muhasebeci mali müşavir 
olma olanağı getiriyor. Ancak, daha çok maddesi de, Birlik ve oda kurullarının seçimleriyle ilgili. 

Şimdi böyle bir yasaya gerek var mı? Şüphesiz ki var. 1989 yılından bu yana bu Yasa yürürlükte 
ve tabii, o günden bugüne kadar da çok şey değişti, ülkemizde değişti, dünyada değişti. Şüphesiz ki, 
değişecek çok madde var, özellikle dünyanın küreselleşmesi, işletmelerin dilinin muhasebe olması 
çok sayıda değişikliğe neden oluyor. Bu bağlamda, en azından, "Basel II" kriterlerine uymamız açı
sından, yeni çıkarılacak olan Türk ticaret yasasına uyum sağlayabilmemiz açısından birtakım deği
şiklikler gerekmekte. Ancak, bu yasa yetişsin diye dün bu Meclis sabahladı. Bu kadar da acele 
olmaması gerekir diye düşünüyorum burada getirilmekte olan hükümlerin. Şayet bu yasa, halkımıza, 
doğrudan kendini ilgilendirecek, cebini ilgilendirecek birtakım şeyler getirseydi ya da Gelir İdaresine 
çok önemli katkılar getirecek, örneğin gelir ve servetlerle harcamalar düzeyi arasında bir bağ oluş
turacak kontrol mekanizmasını içeren bir yasa olsaydı, vergi muafiyet ve istisnalarını düzen altına al
saydı, beyan dışı kalan gelirlerin takip edilmesini kolaylaştıran bir yasa olsaydı; vergi dışı ekonomiyi 
vergi içerisine çekmeye çalışan, düzenleyen bir yasa olsaydı; büyümeyi teşvik eden, yatırımları teş
vik eden, üretimi teşvik eden, birtakım vergi uygulamalarını getiren bir yasa olsaydı; vergi uygula
malarını, vergi ceza yasalarını basitleştiren hepimizin çok rahatlıkla algılayıp uygulayabileceği bir 
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hâle gelebilecek yasa teklifi olsaydı -bunun gibi birçok şey daha sayılabilir- bunun yanı sıra meslekle 
ilgili, meslekte haksız rekabeti önleyecek, yetki karmaşasını ortadan kaldıracak, tahsilat sorununu çö
zecek -ki bu çok önemli, meslekteki arkadaşlarımız biliyorlar, neredeyse çaycılardan daha sonra ge
liyor listedeki sıralamamız- meslek mensubunu daha verimli çalıştıracak düzenlemeler içerseydi 
şüphesiz ki hepimiz gönülden destek verecektik ve bir an önce yasalaşmasını isteyecektik. Ancak gö
rüyorsunuz, buradaki konuşmalarda konu üzerinde ne Mecliste ne Hükümetle Birlik arasında bir an
laşma sağlanabilmiş değil. Bunu Meclis olarak biz biliyoruz. 

Kamuoyunun da bilgilendirilmesi açısından, bugün gazetelere çeşitli meslek kuruluşları, oda ve 
birliklerin altında imzası olan ve Sayın Cumhurbaşkanına hitaben bir yazı yayınlandı. Bunun altına 
imza atan değerli birlik ve oda yöneticilerine dikkatinizi çekmek isterim. Kim bunlar? TÜRMOB, Ba
rolar Birliği, Tabipler Odası, Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Diş He
kimleri Birliği, Veteriner Hekimleri Birliği ve dikkat ederseniz, bütün bu saydığım birlik ve odalar 
Türkiye'nin en aydın, en çağdaş, en çok kabul gören meslekleri ve onların oda ve birlikleri. 

Görüyorsunuz, hepsinin bir şikâyeti var. Lütfen... Bu şikâyete kulak vermenizi istiyoruz. Niçin bu 
şikâyet ediliyor? Az önce saydıklarım dışında, demek ki geriye bir tek şey kalıyor; Adalet ve Kalkınma 
Partisi ve Hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapmış olduğu, neredeyse tamamlamış olduğu 
kadrolaşma çalışmasından sonra, şimdi de oda ve birliklerin, sivil toplum örgütlerinin yönetimlerini 
ele geçirme çabası içerisine girmiştir ve bu çalışmaya da TÜRMOB'dan başlanmak istenmektedir. 

Bakın bu yasa, çok değil iki gün sonra başlayacak olan odaların seçimlerini doğrudan ilgilendi
riyor, yakinen ilgilendiriyor ve oda seçimlerinde uygulamaya konulacak ve bu yasanın üst yargı mer
cileri tarafından Anayasa'ya uygunluğu dahi denetlemeden icraya geçilecek ve tahmin ediyorum çok 
büyük kaoslara neden olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
HÜSEYİN MERT (Devamla) - Verdiğimiz önergeye gelince, kısaca şöyle özetleyeyim: İki yıl

lık staj süresi üç yıla çıkartılmakta bu yasayla. Bu üç yılı, Avrupa Birliğine uyum amacıyla geliştiri
len... Bu iki yıldan üç yıla çıkan staj süresi yine Avrupa Birliğine eş değer olacak şekilde, süresi altı 
ayı geçmeyecek... Staj merkezlerinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan sürelere ila
veten, iki yıllık stajdan sonraki geçecek olan mali müşavirlik yeterlik sınavlarındaki altı ayı geçme
yen süreler de buna eklenecek ve bununla, meslek mensuplarının, Avrupa Birliğindeki karşıtlarıyla 
rekabet edebilir pozisyona geleceğini düşünüyoruz. 

Önergemize destek vereceğinizi umuyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mert. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Karar yeter sayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 
Elektronik cihazla oylama yapacağım. 
İki dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.30 
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SEKİZİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.40 

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

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Seki

zinci Oturumunu açıyorum. 
216 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter 

sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Oylama için iki dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4. Maddesine aşağıdaki (ı) bendinin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Recep Taner (Aydın) ve arkadaşları 

"ı) Türkiye genelinde, kamu veya özel sektörde muhasebe denetimi veya mali denetim yapan Ba
kanlık Merkez Denetim elemanlarının bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bu görevlerde geçen süreleri." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılmıyor. 
Sayın Şandır, gerekçeyi mi okutayım? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun efendim. «> 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde ile Türkiye genelinde gerek kamu sektörü gerekse özel sektörde muhasebe denetimi 

yapan veya Türkiye genelinde mali denetim yapan Bakanlık denetim elemanlarına bu meslekte geçen 
sürelerinin stajdan sayılmaktadır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentlerin 
eklenmesi ve müteakip bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Unakıtan 
Maliye Bakanı 
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"İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde 
bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır." 

"b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun uyannca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip ola
rak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
uyannca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri," 

"d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun uyannca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip 
Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri," 

"e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontro
lörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri," 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra

kıyoruz. 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümetin önergesi olduğu için size sormuyorum. 
Gerekçeyi mi okutalım? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Evet, gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulü Hakkında Kanun uyarınca denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişleri, 4059 sayılı Ha
zine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun uyannca Hazine 
Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim ele
manlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyannca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kont
rolörleri ve Millî Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinde sayılması amaç
lanmaktadır. 

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

Sayın milletvekilleri, biraz önce kabul edilen önergeyle (b) bendi tümüyle değiştirilmiş oldu
ğundan son önergeyi işleme koyma imkânı kalmamıştır. Bu nedenle önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

5'inci madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 
9 uncu maddesinin son fıkrasında geçen "alabilmeleri" ibaresinin "almaya hak kazanabilmeleri" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5. maddesinin birinci fıkrasında geçen "ek

lenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." ibaresinin "eklenmiştir" şeklinde de
ğiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

AkifAkkuş Mustafa Kalaycı Mustafa Enöz 
Mersin Konya Manisa 

Necati Özensoy Kemalettin Nalcı 
Bursa Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı"nın 
çerçeve 5 inci madde çerçevesinde yer alan "eklenmiş" ibaresinin "eklenmiştir" olarak değiştirilme
sini ve "ve maddenin son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır" ifadesinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek M. Akif Hamzaçebi Muharrem İnce 
İstanbul Trabzon Yalova 

Ahmet Küçük Tayfur Süner Ali Rıza Ertemür 
Çanakkale Antalya Denizli 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında bizim bütün maddelerde önergelerimiz var 

ama siz bunu ifade edin. Yani "Şu kadar önerge var..." Muhalefetin önergelerini işleme koymamak 
için... Hiç olmazsa "Şu kadar önerge var." deyin. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, Sayın Başkan, bunları ifade etmek sizi neden rahatsız ediyor? 

Her maddede benim önergem var. 
BAŞKAN - Sayın Genç, Sayın Özyürek'in zamanı işliyor; konuşsun, sonra sizi dinleyeceğim 

tekrar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, siz tarafsız başkan vekilliği yapın. Yani her maddede 

benim önergem var, hiçbirisini ifade etmiyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergemizle mük

tesep hakların korunmasını istiyoruz. 
Şu andaki uygulamaya göre, vergi denetimi yapan ve yeterlik sınavını vermiş olanlar, doğrudan, 

sınavsız yeminli mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedirler, tabii on yılı tamamlamış olmak şartıyla. 
Şimdi, burada getirilen düzenlemeyle hesap uzmanı, maliye müfettişleri, vergi kontrolörleri, vergi de-
netmenleri gibi yeterlik sınavını vermiş, vergi inceleme yetkisi de bulunan kimseler, arkadaşlanmıza 
şimdi deniliyor ki: "Sen yeterlik sınavını verdin ama tekrar yeminli mali müşavirlik sınavına girmek 
zorundasın." 
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Şimdi, bu, kazanılmış haklara açıkça aykırıdır. Bundan sonra henüz yeterlik sınavını vermemiş 
olanlar, henüz hesap uzmanı, maliye müfettişi gibi vergi inceleme yetkisine sahip, mesleğe girmemiş 
olanlar elbette yeni sınava girebilir, böyle bir zorunluluk getirilebilir. Ama öyle bir kamu görevlisi 
düşünün ki sınavını vermiş ve dokuz buçuk yıldır da bu görevi yapıyor. On yılını doldurmuş olsaydı, 
sınavsız ona yeminli mali müşavirlik ruhsatı verecektiniz. Ama şimdi on yılını doldurmadığı için, ye
terlik sınavını vermiş olsa bile tekrar onu sınava almak istiyorsunuz. Bu, hukukun kazanılmış hak
larla ilgili bölümüne çok açıkça aykırılık teşkil eder ve bu düzenleme eğer bu şekliyle kabul edilirse 
Anayasa Mahkemesinden döner. 

Ayrıca, olaya biraz da şöyle bakmak lazım: Ben, her zaman, bu mesleğe sınavla girilmesinden 
yana oldum, bu görüşü savundum. Ancak bu görüşte olmak, herkesin kazanılmış haklarını yok sayma 
anlamına gelmez. Kazanılmış hakları korumamız gerekiyor. Kaldı ki hesap uzmanları gibi, maliye 
müfettişleri gibi, gelirler kontrolörleri gibi, vergi denetmenleri gibi vergi denetim elemanlarının tabi 
oldukları yeterlik sınavı çok ağır bir sınavdır, üç yıllık bir staj döneminden sonra verilen bir sınav
dır. Bu sınavda başarılı olmuş insanların yeminli mali müşavirlik ruhsatı alma hakkını elinden al
mamız son derece yanlıştır, kazanılmış haklara aykırıdır, hukukun temel niteliklerine aykırıdır. 

Burada arkadaşlarımız sık sık, Cumhuriyet Halk Partisinin durmadan Anayasa Mahkemesine 
gittiğinden şikâyet ederler ama siz, bir meslek grubunun kazanılmış hakkını elinden alırsanız, bu hu
kuksuzluğu, bu kazanılmış hak ihlalini Anayasa Mahkemesine götürmek Cumhuriyet Halk Partisi için 
bir görev ve bir sorumluluk anlamına gelir. Onun için doğru kanun yapmamız lazım, hukuka uygun 
düzenlemeler yapmamız lazım ki bunlar kalıcı olsun. 

O nedenle, bu yanlış karardan dönülmesini diliyoruz. Bu amaçla verilmiş bir önergedir yani ka
zanılmış haklara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla verdiğimiz bir önergedir. 

Kabul etmenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5. maddesinin birinci fıkrasında geçen "ek

lenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." ibaresinin "eklenmiştir" şeklinde de
ğiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Akif Akkuş (Mersin) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Kalaycı konuşacaklar. 
BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, buyurun. 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 216 

sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 5'inci maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında konuşmak 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

5'inci madde ile 3568 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde değişikler yapılmaktadır. Şöyle ki 
9'uncu maddenin üçüncü fıkrasında: "Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki ye
terlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için 
sınav şartı aranmaz." hükmü değiştirilmekte, sınav şartı aranır hâle getirilmektedir. 
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Türk vergi denetim sisteminde yeminli mali müşavirlik mesleğinin ihdas edilmesinin amacı, iş
letmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet so
nuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu 
ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve ödenmesi gereken verginin 
doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Yeminli mali müşavirlik Maliye Bakanlığının 
bir nevi ön inceleme görevini Yasa'dan aldığı yetkiyle yerine getiren ve kamu hizmeti görevini ifa 
eden önemli bir hizmet birimidir. 

3568 sayılı Yasa'nın genel gerekçesinde güçlü bir şekilde vurgulandığı üzere ve Kanun'un 12'nci 
maddesinde açıkça belirtildiği üzere, yeminli mali müşavirlik müessesesi esas itibarıyla vergi dene
tim elemanları tarafından yürütülmekte olan kamusal görevlerin fiilî imkânsızlıklar ve idareye ko
laylıklar sağlama amacıyla yetki almış meslek mensuplarına devredilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 
Yeminli mali müşavirlerce yapılan tasdik işlemleri tasdike tabi evrakı kamu idaresinin yetkili me
murlarınca incelenmiş belgeler statüsüne getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, yeminli mali müşavirlik 
mesleği, esas itibarıyla Maliye Bakanlığının yetkili personeli tarafından yürütülmesi gereken görev
lerin vergi denetimi konusundaki ağır yükü hafifletmek, vergi sisteminin yozlaşmasına mâni olmak, 
vergicilik, işletmecilik sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek ve vergi ka
nunlarının uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları en az düzeye indirebilmek amaçlarıyla yetki 
almış meslek mensupları tarafından da yapılabilmesi için ihdas edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, yeminli mali müşavirlerce yapılan tasdik işlemleri sadece vergi denetim ele
manları tarafından aksine bir durum ortaya konulana kadar geçerli kabul edilmekte, vergi denetim ele
manlarının yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen mali tablo ve beyannameler üzerinde sonradan 
inceleme yapma yetkilerini hiçbir şekilde bertaraf etmemektedir. 

Kısacası, vergi denetim elemanlarının yürüttüğü inceleme işlemleri asıl fonksiyonu teşkil et
mekte, yeminli mali müşavirler denetim elemanlarının yapacakları işe yardımcı olmak üzere kanunla 
kendilerine verilmiş olan bu yetkiyi kullanmaktadır. 

Bilindiği üzere, merkezî denetim elemanları çok önemli sınav aşamalarından geçerek bu mes
leklere alınmaktadır. Bu mesleklere girmek için başvuran üniversite mezunu gençlerin en başarılıla
rının öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilk 200 kişi arasına girmeleri beklenmekte, 
ardından kurumlar tarafından yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan zorlu bir mesleğe giriş sınavıyla de
netim elemanlığına kabul edilmektedir. Merkezî denetim elemanları yetişme sürecinde, gerek ye
minli mali müşavirlerin eğitiminde gerekse sınavlarında sorumlu oldukları mevzuat da dâhil olmak 
üzere, daha kapsamlı ve çok ayrıntılı, üç yıl süren teorik ve pratik mevzuat eğitimine tabi tutulmak
tadır. Maliye müfettiş ve hesap uzman yardımcıları ve stajyer gelirler kontrolörleri yetişme dönemi
nin sonunda, yeminli mali müşavirlik sınav konularını da kapsayan, dört gün yazılı ve bir gün de 
sözlü olmak üzere beş günlük bir yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadır. Söz konusu mesleki yeterli
lik sınavına sadece bir kez girme hakkı olan müfettiş, hesap uzmanı ve gelirler kontrolörleri, sınavda 
başarılı olamadıkları takdirde meslekte yeterli görülmediklerinden bakanlıkta uygun bir kadroda is
tihdam edilmektedir. 

Bu derece sıkı bir süreçten başarıyla geçen merkezî denetim elemanlarını on yıllık meslek tec
rübesinin üstüne sınava tabi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
...tutmak, bu kişilerin yetkinliğinin, dolayısıyla vergi incelemelerinin etkinliğinin ve verimlili

ğinin sorgulanmasına neden olacaktır. 
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Hakeza Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetim elemanları, Sayıştay denetim eleman
ları aynı süreçten, yeterlilik sınavı sürecinden geçmekte, o zorlu süreçten geçmekte. Burada çalışan 
arkadaşlarımızın da bu sınavları, yeminli mali müşavirlik sınavı yerine geçmekteydi. Yalnız getiri
len düzenlemeyle bu hak kaldırılmakta, yeminli mali müşavirlik sınavına tabi olmaları öngörülmek
tedir. Bu hakları elinden alınmaktadır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

9 uncu maddesinin son fıkrasında geçen "alabilmeleri" ibaresinin "almaya hak kazanabilmeleri" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Karar yeter sayısı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Gerekçeyi mi okutalım? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tekniği ve anlam netliği açısından uygun görülmüştür. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter 

sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6'ncı maddede üç önerge vardır, sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 S. Sayılı kanun tasarısının 6. Maddesinin 3. fıkrasındaki "iktisat" ifa

desinin "ekonomi" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Ahmet Orhan Cemaleddin Uslu Hasan Özdemir 

Manisa Edirne Gaziantep 
Mustafa Enöz Hüseyin Yıldız 

Manisa Antalya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Ayşe Türkmenoğlu Çağla Aktemur Özyavuz 
Konya Şanlıurfa 
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"Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve 
üyeleri; dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca 
önerilecek iki aday arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tara
fından seçilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın çer
çeve 6 ncı Maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek Ahmet Küçük Tayfur Süner 
İstanbul Çanakkale Antalya 

Muharrem İnce Mevlüt Coşkuner Ali Rıza Ertemür 
Yalova İsparta Denizli 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, gerekçeyi mi okutalım? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, öncelikle ik

tidar partisi grubunun bu konuda bir önergesi var ve bizim bir önergemiz var. 
Şimdi, şu anda TÜRMOB bünyesinde bir sınav komisyonu var. Bunlar yeminli mali müşavir

lik sınavlarını yaparlar, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarını yaparlar. Burada Maliye Ba
kanlığının temsilcileri vardır, ki onları Maliye Bakanı seçer; YÖK'ün temsilcileri vardır, YÖK 5 aday 
gönderir, onların içinden yine Maliye Bakanı seçer ve TÜRMOB'un temsilcileri vardır, TÜRMOB 
4 kişi belirler, onun içinden yine Maliye Bakanı belirler. Yani bütünüyle, sınav komisyonunu oluş
turma yetkisi Maliye Bakanına verilmiştir. 

Şimdi, burada getirilen bir değişiklikle deniliyor ki: Bütünüyle, Maliye Bakanının atadığı sınav 
komisyonunun çalışmalarında Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir 
şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

Şimdi, bu, Anayasa'mızın 135'inci maddesine göre özerk, organları üyeleri tarafından seçilmiş 
olan bir kuruma tam anlamıyla güvensizlik ifade etmektir. Zaten Maliye Bakanı bütün üyeleri belir
lemiş. Bir de bu komisyonun çalışmasını Maliye Bakanlığı niye denetleyecek, nasıl denetleyecek? 
Diyebilirsiniz ki, Maliye Bakanı atamıştır ama onlar usulsüzlük yapabilirler. Bununla ilgili zaten de
netim yetkisi var Maliye Bakanlığının. Bu şikâyetler olursa o denetim yetkisini kullanır. 

Değerli arkadaşlarım, başta da ifade ettim, seçilmiş organlara, sivil toplum örgütlerine bu kadar 
güvensizlik, bir demokrasi anlayışıyla, demokratik bir anlayışla bağdaşmaz. Bu anlayış, demokrasi 
dışı rejimlerin anlayışıdır değerli arkadaşlarım. Demokraside, binlerce üyenin seçtiği yönetime gü-
venemem ama benim Maliyeden göndereceğim 2 tane bürokratın denetimine güvenirim... Bu anla
yış, anlayış değildir. Bu anlayışı demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Bu anlayışı hukukla 
bağdaştırmak mümkün değildir. 
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Şimdi, iktidar partisine mensup arkadaşlarımızın önergesinde de TÜRMOB'un önerdiği kim
selerin sayısı azaltılıyor, yani TÜRMOB'un etkisi burada azaltılıyor, YÖK'ün etkisi burada azaltılı
yor. Hadi eski YÖK olsa güvensizliğinizi anlayacağım da YÖK'ün başına zaten bir memurunuzu 
getirdiniz, oturttunuz. Onun göstereceği adaylara da mı güvenmiyorsunuz? 

Bu meslek ciddi bir meslektir. Bu meslek bir kariyer mesleğidir. Kariyer mesleğinde sınav ko
misyonunda elbette akademisyenlerin, profesörlerin ağırlıklı olması lazım, ama iktidar partisinin bu 
önerisi akademisyenlerin sayısını azaltıyor, Maliye bürokratlarının sayısını artırıyor. Bu, gerçekten, 
Maliye dışında, Hükümet dışında hiç kimseye bu İktidarın güvenmediğini gösteriyor. TÜRMOB'a 
güvenmiyor, YÖK'e güvenmiyor, kime güveniyorsunuz? Yani bu kadar tekelci, bu kadar demokrasi 
dışı... Dilim varmıyor bazı sıfatları ifade etmeye, ama gerçekten bu demokrasi dışıdır, bu hukuk dı
şıdır, bu son derece yanlış bir anlayıştır. Bu anlayışı, bu güvensiz, bu kimseye güvenmeyen, her şeyi 
tekelci anlayışla yöneten bu anlayışı kınıyorum ve protesto ediyorum değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
III.- Y O K L A M A 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi yoklama isteyen arkadaşların isimlerini tespit edeceğim. 
Sayın Hamzaçebi, Sayın Okay, Sayın Tamaylıgil, Sayın Köse, Sayın Bingöl, Sayın Baytok, 

Sayın Gök, Sayın Süner, Sayın Emek, Sayın Güner, Sayın Özyürek, Sayın Yazar, Sayın Mengü, Sayın 
Aydoğan, Sayın Özkan, Sayın Demirel, Sayın Köktürk, Sayın Yıldız, Sayın Özer, Sayın Karaibrahim. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

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

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2. - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı: 216) (Devam) 

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

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi gereğince, temel kanun olarak görüşülen ta
sarı ve tekliflerin maddelerinin görüşülmesi sırasında milletvekilleri, esas komisyon veya hükümet 
değişiklik önergeleri verebilir. Milletvekilleri tarafından Anayasa'ya aykırılık önergeleri dâhil madde 
üzerinde iki önerge verilebilir. Ancak, her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge 
verme hakkı saklıdır. Maddenin gerekçesinde, "Madde üzerindeki önerge hakkının bir siyasi parti gru
buna mensup milletvekillerince kullanılmaması hâlinde, diğer siyasi parti grubuna mensup olanlarla, 
bağımsız sayılan milletvekillerince ancak iki önerge verilebilecektir. Siyasi parti gruplarına mensup 
milletvekillerince madde üzerinde önerge verilmemesi hâlinde, bağımsız sayılan milletvekillerince 
de iki önerge verilebilecektir." denilmektedir. Bu konudaki uygulamaya ilişkin daha önceki birle
şimlerde de açıklama yapılmıştır. 

Uygulamayı tekrar bilgilerinize sunuyorum: Maddeler üzerindeki önergeler geliş sırasına göre 
tarih ve saat itibarıyla işleme alınmaktadır. Temel kanun olarak görüşülmesine karar verilen tasarı ve 
tekliflerin maddelerine ilişkin olarak ilk iki önerge siyasi parti gruplarına mensup milletvekilleri ta-
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rafından verilmişse bağımsız veya grubu olmayan milletvekilleri tarafından daha sonra, yani üçüncü 
veya dördüncü sırada verilen önergeler işleme alınmamaktadır. İç Tüzük'teki hüküm gereği, grup
lara mensup milletvekillerinin birer önerge verme haklan saklı olduğundan, onların önergeleri iş
leme alınmaktadır. Ancak madde gerekçesinde, açıkça, siyasi parti gruplarına mensup 
milletvekillerince madde üzerinde önerge verilmemesi hâlinde, bağımsız sayılan milletvekillerince 
iki önerge verilebileceği yazılmasına rağmen, eğer veriliş tarihi ve saati itibarıyla ilk iki önerge ba
ğımsız veya grubu olmayan siyasi partilere mensup milletvekillerince verilmişse o önergeler işleme 
alınmaktadır, uygulama bu yöndedir. 

Şu anda görüştüğümüz tasarının maddeleri üzerinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç 
de dâhil olmak üzere milletvekilleri tarafından verilmiş çok sayıda önerge vardır. Ancak İç Tüzük ge
reği, veriliş sırasına göre ilk iki önergeyle, varsa siyasi parti gruplarına mensup milletvekillerince 
verilmiş önergeler işleme alınmaktadır. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, açıklamanız için teşekkür ediyorum. Yalnız, siz 

diyorsunuz ki: "Madde üzerinde iki önerge var." Bunu demeyin. "Bu madde üzerinde şu kadar önerge 
var, ama AKP İktidarı, muhalefet partisi milletvekillerinin önergelerini işleme koymamak için bu 
kadar önerge vermiş" deyin yani. Gayet normal bir şey. Yani sizin tarafsızlığınıza da gölge düşürmez. 
Bu arkadaşlarımız bizi konuşturmamak için böyle korsan önergeler veriyorlar. Kendilerini tebrik edi
yorum. Bu memleketi bunlar felakete götürecektir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 

"Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve 
üyeleri; dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca 
önerilecek iki aday arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tara
fından seçilir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra

kıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılıyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sınavın daha objektif koşullarda yapılmasını teminen Maliye Bakanlığının sınav komisyonun

daki üye sayısı artırılmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 S. Sayılı kanun tasarısının 6. Maddesinin 3. fıkrasındaki "iktisat" ifa

desinin "ekonomi" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Ahmet Orhan (Manisa) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılamıyoruz. 
ÜMİT ŞAFAK (İstanbul) - Cemaleddin Uslu konuşacak. 
BAŞKAN - Edirne Milletvekili Sayın Cemaleddin Uslu. 
Buyurun Sayın Uslu. (MHP sıralarından alkışlar) 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 6'ncı maddesiyle il

gili verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 6'ncı madde ile yeminli mali müşavirlik sınavı, sınav komisyonu ve ko
misyon üyelikleriyle ilgili şartlara ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, sınav Maliye 
Bakanlığının gözetiminde Birlik tarafından yazılı olarak yapılacak ve diğer hususlar Maliye Bakan
lığının uygun görüşü ile Birlikçe çıkarılacak yönetmeliklerde belirlenecektir. Ayrıca, Birliğin üye sa
yısı 2'den 3'e çıkarılmaktadır. 

Burada, eski düzenlemeden farklı olarak yeminli mali müşavirlik sınavının yapılması Maliye Ba
kanlığının gözetimine bırakılmaktadır. Yine, sınav komisyonu hukuk, iktisat, maliye, işletme, mu
hasebe, bankacılık veya idari bilimler dallarından lisans, lisansüstü ve en az on beş yıl tecrübe ve 
öğretim üyeliği yapmış olan kişiler arasından oluşturulur şeklinde ifade edilmiştir.Yine, sınav ko
misyonu 7 üyeden oluşmaktadır. Bunlar fevkalade düzgün, uygun düzenlemeler gerçekten. Ancak bu
rada dikkatimizi çeken husus, bu sınav komisyonunun üyeliklerinin de Maliye Bakanı tarafından 
seçileceğine göre, komisyonun sınavda yapacağı değerlendirmenin objektifliği üzerinde, bunun et
kilenmesine yönelik bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Yine, mesleki kuruluşların üyelerinin mesleki yükselmelerinin mesleğin gerektirdiği nitelikler 
uyarınca ve objektif kriterler gözetilerek düzenlenmesinin bu kuruluşların özerk yapısının bir gereği 
olduğunu düşünmekteyiz. 

Önergemizi bu bilgilerle bilgilerinize sunuyorum. Saygılar sunuyorum efendim. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kâtip Üyeler anlaşamadığından elektronik cihazla oylama yapacağım. 
Oylama için bir dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, başka pusula almayın. 
BAŞKAN - Önerge reddedilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Maddeyi kabul edilmiş önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
7'nci maddede iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "250" ibarelerinin "200" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7. maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 15. maddesinin birinci fıkrasında geçen "100" ibaresinin "50" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Orhan Mustafa Kalaycı AkifAkkuş 

Manisa Konya Mersin 
Recep Taner Alim Işık Necati Özensoy 

Aydın Kütahya Bursa 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
ÜMİT ŞAFAK (İstanbul) - Sayın Akkuş, konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Akkuş, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, sayın üyeler; 216 sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili MHP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, biz burada diyoruz ki yani 7'nci maddede diyor ki: 250 adet mes
lek mensubu bulunan ilçelerde oda kurulması uygundur. Yani bir yerde, eğer bir ilçede 250 tane mes
lek mensubu bir araya gelebiliyorsa bunların bir oda kurmasına müsaade ediliyor. Ancak, bu, tabii, 
her ilçede oluyor mu? Büyükşehir içerisindeki ilçelerde bu olmuyor. 

Meslek mensupları, kongrelerinde veya diğer işlerinde il merkezine gidip gelmekte. Dolayı
sıyla, bunun yanında, TESMER eğitimi alan stajyerler yine illere gidip gelmekte. Tabii, bu iller çok 
yakın değil. Mesela, bizim Anamur'la Mersin'i düşündüğümüz zaman, Anamur Mersin'e aşağı yu
karı 225 kilometre. Ancak, bu 225 kilometre, dört beş saatte gidilebilen bir yol. Yolların bozukluğunu 
da burada dile getirmiş oluyoruz tabii. Bunların iş yoğunlukları arasında hem zaman hem para ve ay
rıca belirttiğim gibi yolların kötü durumda olmasından dolayı birçok da risk almalarına sebep ol
maktadır. Bu bakımdan, bu ilçelerde odaların kurulması uygun bir şey. 

Burada, yine bu yasayla -belki bu maddede değil doğrudan doğruya ama- meslek mensuplarına 
bir sınav mecburiyeti getiriliyor. Ancak, bu sınavların 5 defa gibi bir girişi söz konusu yani bir sı
nırlama bulunmakta. Bu sınırın konmasına bence gerek yok diyorum. Yani meslek mensupları iste
diği zaman, istediği kadar sınava girip, başarılı olanlar istenen şartları yerine getirdiklerinde bunlar 
bu odaların üyesi olabilmeli, bu odaların kuruluşunda yer alabilmelidir. 

Tabii, bir başka durum, bu kanunun çıkarılmasının ana amacının serbest muhasebecilere "ser
best muhasebeci mali müşavir" unvanı verilmesi olarak gösterilmesine rağmen, esas amacın, yapı
lacak olan TÜRMOB seçimlerinde yandaşların yönetime gelmelerinin temin edilmesi olduğu 
anlaşılmaktadır diyoruz. 

Malumunuz, dün gece saat beşe kadar çalıştık. Bu yasa taslağının alelacele gündeme taşınması, 
önümüzdeki pazar günü yapılacak Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimlerine 
yetiştirmek için olsa gerek diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir başka özellik, şimdi, geçtiğimiz hafta, bu hafta için başka yasalar gö
rüşeceğiz diye belirtildi, getirildi, ama bir de baktık ki onlar rafa kalktı. Bunu anlamak mümkün 
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değil. Yani aklıma şu geldi bunun sonucunda da: Diyorum ki, acaba bizim yüce Meclisten geçecek 
olan, yüce Meclise gelen yasalar hakkında birtakım olumlu katkılarımızın olması önlenmek mi iste
niyor? Çünkü salı günü geliyoruz, bir de bakıyoruz ki önümüze, bu hafta görüşülecek yasa taslakları 
değişmiş. Yani bizim üzerinde az da olsa çalışma fırsatı bulduğumuz, çalışma imkânı bulduğumuz 
yasa taslakları ortadan kalkmış. Bu bakımdan bunun da pek uygun bir tarz, metot, yol olmadığı ka
naatindeyim. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Akkuş. 
Buyurun. -" 
AKİF AKKUŞ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Tabii, biz burada ne istiyoruz? Dedik ki: "250 meslek mensubu bir oda kurabilir." Ancak, tabii, 

odanın kurulması kendiliğinden olan bir şey değil, birkaç meslek mensubunun, meslek erbabının bir 
araya gelmesi ve bunların bir oda kurma teşebbüsüne girmesi gerekiyor. Bunun için bu yasada ilçe
ler için "O ilçede en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır." deniliyor. Biz diyoruz ki: 
"Mademki bu başvuru hemen kabul edilen, gerçekleşen bir şey değil, bu sayının 50'ye düşürülme
sini istiyoruz." Eğer bu önergemize katılırsanız memnun oluruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkuş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 15 inci 

maddesinin birinci fıkrasında geçen "250" ibarelerinin "200" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kerim Özkul 

Konya 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sayının azaltılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8'inci maddeye bağlı 16'ncı madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 3568 sayılı kanunun 16 ncı maddesi

nin sonuna eklenen fıkrada geçen "elli" ibaresinin "altmış" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kerim Özkul 

Konya 
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TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 S. Sayılı kanun tasarısının 8. maddesinin 3. fıkrasındaki "yıllık üye ai

datlarını yüzde elli indirimli olarak öderler." ifadesinin "yıllık üye aidatlarını yüzde altmış indirimli 
olarak öderler." şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ahmet Orhan Cemaleddin Uslu Hüseyin Yıldız 
Manisa Edirne Antalya 

Beytullah Asil AkifAkkuş Necati Özensoy 
Eskişehir Mersin Bursa 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Asil, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

216 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 8'inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi 
üzerinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüde gerek şahsım gerekse milletvekili arkadaşlarım defalarca dile 
getirdik. Yasa tasarıları komisyondan geçtikten sonra milletvekillerinin inceleme, değerlendirme ve 
araştırma yapabilmeleri için makul süre verilmesi konusunda uyarılarda bulunduk, rica ettik, bu işin 
gereği budur dedik. Fakat aynı ısrar bu yasa tasarısında da görüldü. Bu yasa tasarısında da aynısı 
oldu; Komisyondan geçti, grup önerisi olarak öne aldınız, bugün ise Genel Kurula indirdiniz. 

Değerli milletvekilleri, odaların görüşleri bu tasarı hazırlanırken alınmadı, bu odaların üst bir
liği olan TÜRMOB'un görüşü alınmadı. Milletvekillerinin katkı sağlaması için gerekli süreleri mil
letvekillerine vermiyorsunuz. Türk milletinden gizlenen, gizlenmek istenen nedir? Kamuoyunun 
takdirine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hafta sonu başlayacak olan oda seçimlerine yetiştirmek gayesiyle alela
cele hazırlanmış bu yasa tasarısı, meslek mensuplarının kayıt dışı muhasebecilik, haksız rekabet gibi 
sorunlarına çözüm bulmamaktadır, hak kayıplarına neden olmaktadır. Anayasa'mız ile teminat altına 
alınmış olan eşitlik ilkesine aykırı hükümler içermektedir. Zorlu bir sınav sürecini başarıyla geçerek 
devleti temsil etme görev ve yetkisi tanınan denetim elemanlarının görevleriyle ilgili konularda tek
rar sınava tabi tutularak denetim elemanlarının mesleki yeterlilikleri sorgulanır hâle getirilmektedir. 
Alelacele hazırlanarak, bugün itibarıyla 74 bin civarında meslek mensubunun yaşadığı sorunlara 
çözüm getirecek hükümler ihtiva etmeyen bu yasa tasarısı, mutlaka yeniden düzenlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 8'inci maddeyle düzenlenen "Meslek mensuplarından kamu kurum ve 
kuruşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını 
yüzde 50 indirimli olarak öderler." ibaresinin "Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş aidatı, ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde 
60 indirimli olarak öderler." şeklinde değiştirmek amacıyla vermiş olduğumuz bu yasa değişiklik 
önergesini destekleyeceğinizi umuyor, bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısını arayacağım: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 3568 sayılı kanunun 16 ncı maddesi
nin sonuna eklenen fıkrada geçen "elli" ibaresinin "altmış" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kerim Özkul 
Konya 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDrN (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Oranın yükseltilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Madde 8'e bağlı 16'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 8'e bağlı 22'nci madde hakkında iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Kanu

nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hükümle
rine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar", "üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış 
olanlar" ibaresinin "üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş 
olanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Çağla Aktemur Özyavuz Ayşe Türkmenoğlu 
Şanlıurfa Konya 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 8. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 
3568 sayılı Kanunun "Seçilme Yeterliliği" başlıklı 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olanlar" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek R. Kerim Özkan 
Trabzon İstanbul Burdur 

Muharrem İnce Ali Rıza Ertemür Mevlüt Coşkuner 
Yalova Denizli İsparta 

Tayfur Süner Hakkı Süha Okay 
Antalya Ankara 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Okay, buyurun. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz yasayla ilgili hemen hemen her maddeye ilişkin 

değişiklik önergesi sonrasında karar yeter sayısı veya toplantı yeter sayısı talep ediyoruz. Merak edi
yor musunuz niçin bu kadar çok koşturuyorsunuz kulislerden içeri? Bunun temelinde güven buna
lımı yatıyor. (AK Parti sıralarından "Kaç kişisiniz?" sesi) 

Cevap vermeye gerek görmeyeceğim, dinleyeceksin. Sen burada oturmaya mecbursun kardeşim. 
Çünkü, şu var: Bu konu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş. Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
rüşülürken, siyasi partiler, Hükümet, Komisyon birlikte bir mutabakata varmışlar. Çünkü, bu yasa, 
sadece ve sadece muhasebeci ve mali müşavirlerin seçimleri için getirilmiş olan bir yasa. Taraflar bir 
konsensüse ulaşmışlar. O ulaştıkları konsensüsle de Komisyonda kabul edilen biçimiyle yasa Parla
mentoya gelmiş. Ama ne enteresandır ki, yasa Parlamentoya geldikten sonra uzlaşan Komisyon, uz
laşan Hükümet, talimat nereden geldiyse, bir anda Meclis çalışmalarında seçime ilişkin bölümü 
değiştiriyor. Bu bir ahde vefasızlıktır, bu bir güven bunalımıdır. Parlamento çalışmasında birlikte ça
lışan kadroların birbirine güven esasıyla da ortak bir yasayı çıkartması düşünülebilir. Ama dün başka 
şey söyleyeceksiniz, bugün başka şey söyleyeceksiniz, bunu söylerken de antidemokratik bir yöntemi 
TÜRMOB'a dayatacaksınız! 

Aslında 23'üncü Dönem Parlamentosunda büyük bir beceriyle yapılan şu: Kadrolaşmak için 
yasa çıkartmak. Kadrolaşmak için, kuşatmak için yasa çıkartmak. 

Çok enteresan, Anayasa Mahkemesinden dönen birçok yasayı günlerce sabahlara kadar çalıştı
rarak buradan geçirttiniz. Buradan geçen yasalara bakıyoruz: Sağlık Bakanlığında şef, şef muavini, 
139 tane şef, şef muavini için; Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nu getirdiniz, 99 hâkim adayı için; Fut
bol Federasyonunu getirdiniz, Futbol Federasyonunu ele geçirmek için. 

Arkadaşlanm, bunlar sivil örgütlenmeler, sivil örgütlenmeler. Millî Eğitim Bakanlığı değil, Sağ
lık Bakanlığı değil. Tüm sivil örgütlenmeleri, her tarafı ele geçirmek... Akın akın burada oy vermek 
için koştuğunuz gibi, Türkiye'yi de akın akın Parlamento gücüyle nasıl ele geçireceğiz? Bu, çoğulcu 
demokrasi anlayışı da değil, katılımcı demokrasi anlayışı da değil. Demokrasi anlayışınızı yeniden 
gözden geçirmeniz lazım. Demokrasi anlayışıyla birlikte ahde vefayı da gözden geçirmeniz lazım. 

Bir yerlerde anlaşacaksınız, uzlaşacaksınız, asgari müşterekleri bulacaksınız, ondan sonra da 
Maliye bürokratlarını çekeceksiniz büfenin önüne, orada "Aman, şunu bir daha değiştirelim.", 
"Aman, şu yasayı değiştirirken şurayı nasıl zapt ederiz." bunun hesabını yapacaksınız; şık olmuyor. 
Yapılanlar, bilesiniz ki Anayasa'ya da aykırı, eşitliğe de aykırı, seçme seçilme hakkına da aykırı. 

Sistemle bu kadar oynamayın. Türkiye'nin çivisini çıkartmaya çalışmayın, sistemi zorlamayın. 
Bırakın, demokratik tercihleriyle, odalar, kendi içerisinde seçim yapabilsin. Ama "Hayır kardeşim, 
onun da bir kenarını burkayım, öbürünün de bir tarafını..." Bu Parlamento böyle çalışmaz. Hazin-
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dir, AKP Grubundan arkadaşın bir tanesi önerge veriyor; Komisyon katılmıyor, Hükümet katılmıyor; 
"gerekçe" diyor ve siz o önergeyi reddediyorsunuz. Bu nasıl demokratik katılım! Sayın Genc'in öner
geleri de onun için konuşulmuyor. Bu Parlamentoyu bu hâlde çalıştırmanın ve böylesine güven bu
nalımını yaratan bir sürece hep beraber ortak olmanın çok ciddi vebali var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Okay, bir dakika ekliyorum. 
Buyurun. 
HAKKI SÜHA OKAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ben, bu konuda AKP Grubunun kendi durumunu yeniden gözden geçireceğine inanıyorum. Tür

kiye'de her tarafı ele geçirmek arzusundan vazgeçin, bırakın meslek odaları, sivil toplum örgütleri 
kendi koşullarında seçim yapsın diyorum ve saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.47 
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DOKUZUNCU OTURUM 
Açılma Saati: 21.59 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97'nci Birleşiminin Doku
zuncu Oturumunu açıyorum. 

216 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Ankara Milletvekili Sayın Hakkı Süha Okay ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter 

sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yeter sayı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Kanu

nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hükümle
rine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar", "üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış 
olanlar" ibaresinin "üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş 
olanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Takdire bırakı

yoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılıyoruz. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddede yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresiyle "üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı 

yapmış olanlar" ibaresine açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
8'inci maddeye bağlı 22'nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 
Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon met

ninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilme
sini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak 
görüşme açılacağı İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle, önergeyi 
okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılırsa, önerge üzerinde, yeni bir 
madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi iş
lemden kaldıracağım. 
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Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
TBMM Genel Kurul Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Nevzat Korkmaz 
Konya Manisa İsparta 

Akif Akkuş Recep Taner 
Mersin Aydın 

Madde 9.- 3568 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
f) Bütçeyi ve kesin hesaplan tasdik etmek. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, daha önce buna benzer uygulamalarımız vardı. Şimdi 

bu 9'uncu maddenin 25'inci maddesine bir fıkra eklemek istiyoruz önergeyle. Yani bu ancak 87'nci 
maddeye göre, görüşülmekte olan bir kanun tasarısının başka bir maddesinin görüşülmesiyle ilgili 
olarak bir önerge verilirse... Yani bununla ilgisi var efendim. Onun için salt çoğunluğa gerek yok. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne alakası var? Yeni bir madde ihdası var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Var efendim. Yani Sosyal Sigortalar Kanunu'nda bunun çok uy

gulamasını yaptık. Ben hatta itiraz ettim, dedim ki bu maddede... Yani tasarının 10 tane fıkrası var, 
1 fıkrası komisyon metninde vardı. Ama o gelen metinde olmayan fıkrada başka bir değişiklik yapı
lıyordu. Burada hiç çoğunluk aranmadan uygulama yapıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama sizin arkanızdaki bürokratlar hep yanlış bilgi veriyorlar. Lüt

fen, onları dinlemeyin. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, salt çoğunluğu aramaya gerek yok. 
BAŞKAN - Aynı manada bir önerge daha vardır, önergeyi okutuyorum: 

TBMM Genel Kurul Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Nevzat Korkmaz 
Konya Manisa İsparta 

Akif Akkuş Recep Taner 
Mersin Aydın 

Madde 9 - 3568 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Genel Kurul 3 yılda bir defa mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündem

deki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır." 
BAŞKAN - Komisyon salt çoğunlukla katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kal

dırıyorum. 
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9'uncu maddede üç önerge var, sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka
nunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hü
kümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Ayşe Türkmenoğlu Çağla Aktemur Özyavuz 
Konya Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9. maddesi ile değiştirilen, 3568 sayılı Ka

nunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında geçen "olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen ça
lışanlar" ibaresinin "üyeler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Mehmet Şandır Mustafa Kalaycı Cemaleddin Uslu 
Mersin Konya Edirne 

Mustafa Enöz Hasan Özdemir Ümit Şafak 
Manisa Gaziantep İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 9. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 

3568 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "olup serbest veya bir iş yerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olanlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek R. Kerim Özkan 
Trabzon İstanbul Burdur 
İsa Gök Muharrem İnce Mevlüt Coşkuner 
Mersin Yalova İsparta 

Tayfur Süner 
Antalya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - İsa Gök. 
BAŞKAN - Sayın İsa Gök, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Arkadaşlar, biraz geçmişe gitmenizi istiyorum: 12 Eylül 1980. 12 Eylül darbesinden sonra ilk 

etki nereye yapılmıştı? Sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına. Sendikaların ai
datları kesilmeye çalışıldı, meslek odalarında yönetimler budanmaya çalışıldı. Mesela bizim barolarda 
kamu avukatlarının baroya kayıt zorunluluğu kaldırıldı, bir sürü engel getirildi. Çünkü çağdaş top
lum örgütlü toplumdur. Bu, 12 Eylül faşist zihniyetinin bir dışa vurumuydu. 

Size bir haber vermek istiyorum. Çünkü aranızda eski solcu arkadaşlarımız da var. Bu zihni
yet. .. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, haberi dinleyin. 
...tekrar hortladı. Çünkü 3568 sayılı Yasa'nın adı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu. 20 maddenin değişikliği isteniyor. Arkadaş-

- 7 8 3 -



TBMM B:97 30 . 4 . 2008 O: 9 

lar, 20 maddenin 9 tanesi bu meslek kuruluşunun oda yönetimi seçimine ilişkindir. Şimdi bana der
seniz ki "Yeni Ticaret Kanunu Tasarısı gereği veya Basel II sözleşmeleri gereği serbest muhasebeci 
mali müşavirlerin yeni sisteme uyarlanması" kabul ederim. Ama 20 maddenin 9 tanesi oda seçimini 
düzenliyorsa ve üstelik de bu seçimlere ilişkin daha önce sınanmış birtakım eylemlere karşı... Yani, 
yine Hükümetinizce esnaf ve sanatkâr odalarına karşı yapılan iki dönemden fazla başkanlık yapıla
mayacağı hükmünü Anayasa Mahkemesi iptal etti. Aynı hükmü 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na 
eklemiştiniz. Baktınız ki Anayasa Mahkemesi iptal etti, geri adım attınız. Yani madara olmayalım 
diye -amiyane tabirle- hükmü değiştirdiniz, engeli kaldırdınız, şimdi bakıyoruz ki arkadaşlar, bu ta
sarıyla yine aynı yasaklar geliyor: İki dönem üst üste seçilme engeli, ondan sonra ara verme, fiilî ça
lışma zorunluluğu... Bizim Avukatlık Kanunu 63'te hüküm vardır. Yirmi yıl avukatlık yaptınız. 
Büronuzu kapayabilirsiniz. Maliye kaydını sildirebilirsiniz. O unvanı taşımak dahi bir şereftir. Yalnızca 
avukat unvanıyla yaşayabilirsiniz. Seçme-seçilme hakkı en demokratik, en anayasal haktır. Bu hakkı 
kimse sizden alamaz. Bu hakkı da alıyorsunuz. Serbest muhasebeci mali müşavirler için, yeminli mali 
müşavirler için bu hakları alıyorsunuz. Kardeş mesleğimiz. Alıyorsunuz. Neye göre alıyorsunuz? 

Şimdi bakın arkadaşlar, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bu, yalnızca maharet 
değil, bir de onurdur. Bu Kanun'un -ki, her kanunun bir getiriliş, ihdas amacı vardır- ihdas amacı ne? 
Bunu biraz düşünmek lazım. Eğer ki 20 maddenin 9 maddesi oda seçimi ise ve asıl niyetinizi ortaya 
koyacak olan madde çerçeve 15'inci madde ise... Yani nispi temsil, yani direnen meslek odalarını, 
sivil toplum kuruluşlarını ele geçirme harekâtının yeni aşaması çerçeve 15'inci madde. Asıl niyeti
nizi o madde ortaya koyacak. O zaman şunu yüreklice deyin: "Ey ahali, biz, birtakım meslek odala
rını, baroları, Barolar Birliğini, TÜRMOB'u, Tabipler Odasını ele geçiremedik, geçiremiyoruz. İşte 
onun için de yasal dayanaklar yaratmaya çalışıyoruz." Mesela, bizim barolarda Çağrı Grubu var, Hü
kümetinize çok yakın bir grup. Siyaseten aynı şeyi savunuyorsunuz. Bir türlü bu grup iktidara gele
miyor, seçim kazanamıyor. Aynı şekilde, TÜRMOB içinde de Meslekte Birlik Grubu var, yine 
iktidarınıza çok yakın siyaset yapan bir grup. Ama, bunların da oranı yüzde 10, 15, 20. Gelemiyor 
iktidara. Ne olacak o zaman? İşte bu Kanun'un asıl destekçisi ve asıl hazırlayıcısı olan Meslekte Bir
lik Grubunun dediği gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSA GÖK (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Kendi meslek yasalarında yapılacak olan değişiklikle iktidara gelebileceklerini söylüyorlar. Şu 

anda da iktidarda bulunan partileri, Meslekte Birlik Grubunun iktidarı için yasal değişiklik yapıyor. 
Bu kanunun ihdası, amacı, herhangi bir sorunu gidermek değil, ele geçirmek, TÜRMOB'u ele ge
çirmeyi başarmak nispi temsil yöntemiyle. Bunu yarın barolara da getirmek isteyeceksiniz. Amacı
nız bu. Bir şey söyleyeyim mi? Amacınızı mertçe söyleyin, kamuoyuyla paylaşın, eyvallah, ama 
amacınızı gizleyip, bu türden değişikliklerle meslek odalarının direnişini, onurlu direnişini kırmaya 
çalışmak nafile, nafile, nafile. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gök. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9. maddesi ile değiştirilen, 3568 sayılı Ka

nunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında geçen "olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen ça
lışanlar" ibaresinin "üyeler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Mehmet Şandır (Mersin) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Manisa Milletvekili Sayın Enöz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 216 sıra 

sayılı, 3568'de değişiklik yapan Kanun Tasarısı'nın 9'uncu maddesindeki değişiklik önergesi üzerine 
söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3568 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında 
"Disiplin Kurulu üyeleri kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup, serbest veya bir 
işyerine bağlı olarak fiilen çalışanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda 
üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir." denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 3568 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen ".. .olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "üyeler" şeklinde değiştirilmesini 
bu önerge ile arz ve teklif etmekteyiz. Bu önergedeki amacımız disiplin kuruluna seçilme hakkının 
engellenmemesi amaçlanmakta, fiilen çalışma şartı kaldırılmamakta, en az üç yıl üye olmak yeterli 
görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, esasen 3568 sayılı Yasa aceleye getirilmiştir. Bunun sebebi de mayıs ve 
haziran aylarında yapılacak olan kongrelerdir. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa bir kısım odalar yeni ta
sarıya göre kongrelerini yapacaklar ve üst birliklerini seçeceklerdir. Bu da odalar arasında bir eşit
sizliğe sebep olacaktır. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi bu yasayı Anayasaya aykırı bulacaktır. 216 
sıra sayılı Tasarı'nın 9'uncu maddesinde de bir adaletsizlik vardır. Odaya üç yıl üye olmak disiplin 
kurulu üyeliği için yeterli bir şart olmalıdır. Serbest bir iş yerine bağlı olarak fiilen çalışma şartı di
siplin kurulu üyeliği için aranmamalıdır diye düşünmekteyiz. Bu amaçla vermiş olduğumuz önergeyi 
desteklemenizi bekliyor ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Enöz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hü
kümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Takdire bırakı

yoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Gerekçe okunmadı Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddede yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresine açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç, bir şey dediniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Gerekçeyi okutmadan önce sorun Sayın Başkan, önerge sahibi konuşur. 
BAŞKAN - Ama konuşmamayı tercih ettiler. 
Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
10'uncu maddede üç önerge vardır, okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hü
kümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Ayşe Türkmenoğlu Çağla Aktemur Özyavuz 
. Konya Şanlıurfa 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 S. Sayılı kanun tasarısının 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Ayrıca bir 

yedek üye seçilir." ifadesinin "Ayrıca iki yedek üye seçilir." olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Ahmet Orhan Mustafa Enöz Akif Akkuş 

Manisa Manisa Mersin 
Kemalettin Nalcı Necati Özensoy Beytullah Asil 

Tekirdağ Bursa Eskişehir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 10. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 
3568 sayılı Kanunun 27. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olup serbest veya bir işyerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olanlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek R. Kerim Özkan 
Trabzon İstanbul Burdur 

Muharrem înce Mevlüt Coşkuner Tayfur Süner 
Yalova İsparta Antalya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarı ile 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 27. Maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 
Mevcut uygulamada, Oda yönetim kurulu üyelerinin Odaya kayıtlı en az beş yıl kıdemli Üye

ler arasından seçileceği hükmü bulunmaktadır. Birlik yönetim kuruluna seçilebilmek için ise, Birlik 
delegesi olmak yeterlidir. Birlik delegesi olabilmek için Oda üyesi olmak yeterlidir. Fiilen çalışmak 
bir başka deyişle "çalışanlar listesi"ne kaydolmak şart değildir. 
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Bu çerçevede, mevcut düzenlemede "seçme" ve "seçilme" hakkı bakımından bir "ayrımcılık" söz 
konusu değilken bu defa, Anayasa'nın "eşitlik" ilkesine aykırı olarak ve "hukuki güvenlik" ilkesine 
uygun olmayan tarzda çalışanlar listesine kayıtlı olmayan ancak Oda üyesi olarak aidat ödeyen mes
lek mensuplarının seçilme haklan ellerinden alınmaktadır. Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan Oda 
üyelerinin bir bölümü yasal unvanları ile "bağımsız denetim şirketleri"nde mesleki faaliyet ifa eder
ken bir bölümü de endüstri de mesleki faaliyette bulunmaktadır. 

Getirilen düzenleme seçilme hakkını kullanan bağımlı meslek mensupları bakımından "yasakla
yıcı" bir sonuç doğurmaktadır. Bu durum, "hukuki" olmadığı gibi "demokratik" de değildir. Böyle bir dü
zenlemede "kamu yaran" olmadığı gibi "meslek hukuku" bakımından da bir fayda söz konusu değildir. 

Meslek icrasına hak kazanan "Serbest Muhasebeci" "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ve "Ye
minli Mali Müşavirlerin" hangi unvan altında olursa olsun meslek örgütlerinde yönetici olarak görev 
yapmaları için fiilen çalışma şartı öngörülmesi, dahası önceki unvanlarında geçen sürelerin dikkate 
alınmaması "seçme ve seçilme hakkı" bakımından bir kısıtlamaya yol açar niteliktedir. Böyle bir dü
zenleme, Anayasa'nın 135 inci maddesi uyarınca teşekkül etmiş bir "meslek" statüsü içinde "seçme" 
ve "seçilme" haklarının orantısız biçimde kısıtlanması bağlamında Anayasa'nın 2, 11 ve 13 üncü 
maddelerine de aykırıdır. Yukarıda sıralanan gerekçeler ışığında değişiklik öngörülmektedir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 216 S. Sayılı kanun tasarısının 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Ayrıca bir 
yedek üye seçilir." ifadesinin "Ayrıca iki yedek üye seçilir." olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Ahmet Orhan (Manisa) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Kemalettin Nalcı. 
BAŞKAN - Sayın Nalcı, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

216 sıra sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşa
virlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı'nın 10'uncu maddesi üzerinde ver
miş olduğumuz önerge hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısının çıkartıldığı sırada TÜRMOB'dan görüş 
alınmadığı... Bu tasarı serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin sorunlarını değil, sadece 
bu hafta sonu seçimleri başlayacak olan TÜRMOB seçimlerinde mevcut yönetimin seçim hakları 
elinden alınarak, kendilerine yakın bir yönetim getirerek TÜRMOB yönetimini ele geçirmek için 
yapılan bir düzenlemedir. 

Sayın milletvekilleri, 3568 sayılı Yasa'nın çıkartılması esnasında asıl dikkat edilmesi gereken, 
sorunların ortadan kaldırılması. "Bu sorunlar ne?" derseniz: 

1) Tahsilat sorunu. 
2) Haksız rekabet. 
3) Yeminlilerle serbest müşavirler arasındaki unvan kargaşası. 
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4) Tamamen sorumlulukla donatılan meslek mensuplarının kanun önünde yaptırıma yönelik hiç
bir yetkilerinin bulunmayışı. 

Kanunun sadece Maliye Bakanlığının vesayeti altında bulunması. Bunun böyle olmayıp vergi 
ile birlikte işlem yapan serbest muhasebe mali müşavirlerinin Türk Ticaret Kanunu'yla da ilgili bağ
lanması gerekmektedir. 

Vergi daireleri kendi yapmaları gereken birçok işlemi muhasebeciler üzerine yıkmaktadır. "Bs" 
formları yıllık verilirken aylık verilmesine çevrilmektedir. Zaten kırtasiye yükü ağır bulunan muha
sebecilerin bu yeni düzenlemeyle yükü daha da artırılmıştır. 

Büyük işletmelerde yeminli mali müşavirler olmasından dolayı mali müşavir ve muhasebeciler 
yeterli itibarı ve ücreti alamamaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada olması gereken, mali müşavirler bu basit usulde 
ikinci sınıf defterler varken serbest muhasebeci mali müşavirler nasıl görev yapacak? 

Küresel anlamda dünya standartlarına uymaya çalışan TÜRMOB bu konuda yalnız bırakılmı
yor mu? Kaliteli denetim ve inceleme yapılacaksa uluslararası muhasebe uygulamasında TÜRMOB 
var gücüyle boğuşurken iktidar ne yapmakta? 

Sayın milletvekilleri, iktidar, sorunlar yerine seçimlere yönelik bir tasarıyı Genel Kurula geti
rerek bu mesleği icra eden kişileri rencide etmektedir ve kamuoyunun beklentilerinden çok uzaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, önergemize destek vermeniz dileğiyle herkesi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nalcı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresinin "bu Kanun hü
kümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAÎL ÖZGÜN (Balıkesir) - Takdire bırakı

yoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyormu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılıyoruz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Maddede yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresine açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
11 'nci maddede üç önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 11 inci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "yetmişbeşte" ibaresinin "seksenbeşte" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11. maddesi ile değiştirilen, 3568 sayılı 

Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "üyelerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "sayısı 1.000'den az olan odalarda 25'te bir, 1.000'den fazla olan odalarda" ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Cemaleddin Uslu Mustafa Kalaycı Kadir Ural 
Edirne Konya Mersin 

Beytullah Asil AkifAkkuş 
Eskişehir Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın çer
çeve 11 inci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek Ahmet Küçük Muharrem İnce 
İstanbul Çanakkale Yalova 

Tayfun Süner Ali Rıza Ertemür Mevlüt Coşkuner 
Antalya Denizli İsparta 

Mehmet Akif Hamzaçeb i 
Trabzon 

"Madde 11- 3568 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin elli de 
biri oranında temsilci ve aynı sayıda yedek temsilci seçer." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; TÜRMOB'un delege 

yapısını değiştiren bir madde bu. Burada, önce Hükümet tasarısında "100 üye için 1 delege seçilir." 
denilmişti. Şu andaki yürürlükte olan yasada bu, "25 üye için 1 delege seçilir." şeklindedir. TÜRMOB'un, 
odaların, camianın önerisi ise ellide 1 'dir. Şimdi, bir kuruluş en demokratik temsil sayısı olarak el
lide 1 'i önermişse, Bakanlık, Hükümet niçin vesayetçi bir anlayışla bunu önce yüzde 1 'e, daha sonra 
yetmiş beşte 1 'e getirir? Bu mantığı anlamak mümkün değildir. 

Demokrasi olabildiği kadar geniş katılımla sağlanan bir rejimdir. Şimdi, yirmi beşte l'in belki 
sayısal olarak toplanmasında bazı sorunlar yaşanıyor olabilir, ama o zaman ellide 1 'e getiriniz, niçin 
yetmiş beşte 1 'e getiriyorsunuz? Bizim itirazımız bunadır ve getirdiğimiz öneri ellide 1 'dir. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce konuşan arkadaşlarımızın da belirttiği gibi bu tasarının esas amacı 
mesleğin temel sorunlarını çözmek değil, mesleğin kalitesini yükseltmek değil, bu camianın, odaların 
ve TÜRMOB'un seçim yöntemlerini değiştirmek, seçilecek kişilerle ilgili şartlar ileri sürmektir. 

Şimdi, demokratik bir şekilde bir temsil öngörülmüştür. Bu temsili niçin bu kadar daraltıyorsu
nuz? Tabii, yetmiş beşte l'e düşürdüğünüz zaman bazı az sayılı odalarda neredeyse delege çıkara
mazsınız. Onu telafi etmek üzere Hükümet tasarısında, her odaya öncelikle 5 delege verelim, üstüne 

- 7 8 9 -



TBMM B:97 30 . 4 . 2008 O: 9 

yetmiş beşte 1 denilmişti. Bu daha sonra 3'e düşürüldü. Yani her odanın asgari 3 delegesi olacak, onun 
üstüne de 75 üye için birer delege seçilecek. Bu 75 sayısının yüksek olduğunu ifade ediyoruz, bunun 
50 olarak değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Daha demokratik, daha katılımcı bir yöntemi öneri
yoruz. Bu katılımcı yöntemi reddetmek, ona karşılık indi, hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmayan, 
sadece AKP Hükümetinin, Bakanlığın öngördüğü, takdir ettiği keyfi bir rakamı dayatmak gerçekten 
anlaşılabilir bir mantık değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce aramızda sohbet ederken şakalaşıyorduk. Yani buraya bir 
madde getirelim, "Maliye Bakanlığı TÜRMOB yönetimini de atar, odaların yönetimlerini de tayin 
eder, denetim kurulunu da tayin eder, disiplin kurulunu da tayin eder." diyelim, üyeleri eziyetten kur
taralım! Sonunda o hâle getiren tanımlar içinde bir düzenleme yapıyorsunuz ve sonuç itibarıyla aynı 
noktaya varmaya çalışıyorsunuz. Bu demokratik değil, bu hukuki değil, bu doğru bir düzenleme değil 
değerli arkadaşlar. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, müdahale etseniz de hatibi dinlesek. Dinlemiyor
lar konuşmacıyı, Sayın Bakan dinlemiyor. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Çok alışığız bu yöntemlere. Bakanlarımız burada hatipleri 
dinlemek yerine bazı milletvekilleriyle iş görüşmesi yapmayı tercih ederler. Onun için, alıştık, al
dırmıyoruz, alınmıyoruz. Ama, bu, bize saygı değil; bu, burada konuşmakta olan Mustafa Özyürek'e 
saygı değil; bu, Parlamentoya saygıdır değerli arkadaşlar. Siz burada bir kanun tasarısı getirmişsiniz. 
Bu kanun tasarısı üzerinde bir görüşme cereyan ederse, burada bakanın görevi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika vereceğim, bir saniye. 
Sayın milletvekilleri, lütfen daha sükûnet içerisinde hatibi dinleyelim. 
Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bu tasarının burada görüşülmesi, işte "hatiplerin ne söy

leyeceği, muhalefetin ne söyleyeceği bellidir, biz onları zaten kale almayız" mantığı demokratik 
değil, doğru değil ve Parlamentoya saygısızlıktır değerli arkadaşlar. Onun için, çok alıştık biz bu 
yöntemlere. Başbakan buraya gelse, bakanlar buraya gelse -şu anda tabii hiçbir bakan yok- bütün 
AKP milletvekilleri orada. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ben burada
yım Sayın Özyürek. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bakanların odasına giremiyor musunuz değerli arkadaş
larım? Nedir bu iş? Yani, özel kalemi mi aşamıyorsunuz, sekreterleri mi aşamıyorsunuz? Burada 
görür görmez hemen iş görüşmesi yapıyorsunuz. Bu doğru değil, bu ahlaki değil, bu demokratik değil 
değerli arkadaşlarım. Bunlar yanlıştır. Parlamentoya saygı göstermek hepimizin görevidir, hepimizin 
sorumluluğudur. Siz Parlamentoya saygı göstermezseniz, millet de Parlamentoya saygı göstermez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11. maddesi ile değiştirilen, 3568 sayılı 

Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "üyelerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "sayısı 1.000'den az olan odalarda 25'te bir, 1,000'den fazla olan odalarda" ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Cemaleddin Uslu (Edirne) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Akif Akkuş. 
BAŞKAN - Sayın Akkuş, Mersin Milletvekili. 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 216 sıra sayılı Kanun Tasarı-

sı'nın 11'inci maddesinde yapılmasını istediğimiz değişiklik önergesiyle ilgili olarak MHP Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasayla, TÜRMOB mensuplarının meselelerinin ele alınması ve bu 
meselelere çözümler getirilmesi daha uygun olacaktı, ancak mesleki sorunları odağına almak yerine 
ağırlıklı olarak seçimlere dönük maddelerle donatılan bu meslek yasa tasarısının beklenen faydayı 
sağlamayacağını düşünmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, muhasebe camiasının iktidardan beklediği, kronikleşmiş meslek sorun
larını birlikte ele almak ve çözüm üretmektir. Kimi, ne zaman ve nasıl seçeceğine meslek grubu men
suplarının kendileri karar vermelidir diye düşünüyorum. Oda ve Birlik seçimlerinde iktidar destekli 
kazanımlar ekonomide kayıp anlamına geleceği gibi, meslek mensuplarının moral değerlerini de al
tüst edecek ve sosyal barışı, mesleki dayanışmayı olumsuz olarak etkileyecektir. Kısaca, demek ki, 
yasanın bu seçimlere müdahaleden kaçınır vaziyette düzenlenmesi ve doğrudan doğruya da kaçın
ması gerekir diye belirtebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, iktidarların görevi sosyal barışı ve sosyal dengeleri bozmak değil, çünkü 
bu şekilde müdahaleler -dediğim gibi- sosyal barışı bozduğu gibi, sosyal dengeleri de altüst edecek
tir. Onları standart üstü seviyeye taşıyarak mutlu, güler yüzlü, karnı tok, sırtı pek vatandaşlar hâline 
getirmektir. İktidarların görevi, demek ki vatandaşını mutlu edecek, vatandaşı o mutluluktan dolayı 
güler yüzlü olacak ve karnı tok, sırtı da pek olacak ama bu müdahaleler bunların ortaya çıkmasına 
sanki engel olacak gibi görünüyor, engel olacak gibi geliyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tarif ettiği kesimi nispi temsille oda yönetimine sokmanın for
mülünü yasa hükmü hâline getiriyor. Hâlbuki yakın bir geçmişte, ülkemiz, gerek siyasi parti gerek 
sendika ya da meslek kuruluşu olsun, sivil toplum örgütlerine müdahalenin bedelini ağır bir şekilde 
ödemiştir. Bunların ne olduğunu söylemeye, hangileri olduğunu söylemeye hiç gerek yok sanıyo
rum. 12 Eylül öncesini şöyle bir düşünün. Herkes değişik açıdan ele alıyor 12 Eylül öncesini ve or
taya koyuyor ama burada esas olan orada birtakım müdahalelerin yapılmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Kısaca, sivil toplum örgütlerine müdahaleden kaçınalım ve onları meslek er
baplarının hür iradelerine bırakalım diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu önerge ile üye sayısı binden az olan odalarda yirmi beşte 1 oranında 
temsilci seçilmesini arzu etmekteyiz. Binde 75 gibi... Pardon... 

AHMET YENİ (Samsun) - Hesabı sonra yap. 
AKİF AKKUŞ (Devamla) -Neyse... Peki, hesabı sonra yapalım, arkadaşımız öyle dedi, hesabı 

sonra yapacağız. 
Böylece, temsilde adalet daha adil bir şekilde ortaya çıkacaktır diyorum ve ayrıca, bir de mesaj 

vermek istiyorum Konyalı hemşehrilerime: Pazar günü ilk kongrelerini yapacak olan Konya TÜRMOB 
mensubu mali müşavir ve muhasebeci arkadaşlarımızın hür iradeleriyle oda ve birliklerine sahip çık
malarını bekliyor, bütün oda mensuplarına saygılarımı sunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun Sayın Akkuş. 
AKİF AKKUŞ (Devamla) - Evet efendim. 
Tabii, niçin Mersin'i değil de Konya'yı burada söz konusu ediyoruz? Çünkü pazar günü ilk 

seçim Konya'da yapılacak, bunun için belirtiyorum. 
Değerli milletvekilleri, bütün bunlardan dolayı bu önergeye destek vermenizi istiyor, yüce Mec

lisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkuş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
216 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 11 inci maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı kanunun 

32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "yetmişbeşte" ibaresinin "seksenbeşte" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sayının artırılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12'nci maddede iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışan" ibaresinin "bu Kanun hüküm
lerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan", "üst üste iki dönem Birlik Yönetim Kurulu başkanlığı 
yapmış olanlar" ibaresinin "üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlı
ğına seçilmiş olanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Çağla Aktemur Özyavuz Ayşe Türkmenoğlu 
Şanlıurfa Konya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 12. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 
3568 sayılı Kanunun 35. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olup serbest veya bir işyerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek Mevlüt Coşkuner 
Trabzon İstanbul İsparta 

Muharrem İnce R. Kerim Özkan Tayfur Süner 
Yalova Burdur Antalya 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Ramazan Kerim Özkan konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge hak

kında söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım. 
Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı odayı vesayet altına almak istiyor bu yasayla. Sivil top

lum örgütleri anlamında çalışan, Türkiye'de gerçekten önder olmuş bir kuruluşu, TÜRMOB'u ayak
lar altına almak istiyor. Bizde bir tabir vardır: Kedi yavrusunu yiyeceği zaman küle beler yermiş. 

Sayın Bakanım, bu TÜRMOB'u lütfen küle belemeyin. 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Nasıl yani? 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bununla, küle beler yermiş, tanıyamadım dermiş 

sonra. Yavrusunu yermiş kedi, tanıyamadım, ne yazık ki yavrummuş dermiş. 
Bu kurum, gerçekten yıllarını vermiş, Türkiye'de isim olmuş, illerde abide gibi binalarda kurum 

olarak çalışan, muhasebecileri, serbest muhasebecileri, mali müşavirleri kanatlarının altına almış, 
gerçekten ciddi bir kurum olarak çalışıyor, örnek bir oda. Bunu, önümüzdeki süreçte elinizin altında 
tutmak, kanatlarınızın altında tutmak adı altında ayaklar altına alıyorsunuz Sayın Bakanım. Bunu 
lütfen yapmayın, yasayı geri çekin. Yasayı geri çekin çünkü bu mali müşavirler olmasa gerçekten bu 
ülkede vergi toplayamazsınız, muhasebeciler yeminli. Benim yeminli mali müşavirim vardı. Ben ve
teriner hekim olarak iki yüz suni tohumlama yapardım -o zaman böyle teşvik filan da yoktu, gerçi o 
teşvikleri de kaldırdınız ama- iki yüz suni tohumlamanın yirmisini, otuzunu gösterirdik. Gösteren
lerden biri de bendim, hiç kimse göstermezdi. Ama, benim o yeminli müşavirim: "Yanlış yapıyor
sun..." 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - İtiraf ediyorsun! 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Tabii ki itiraf yapıyorum, verdim çünkü, verdiğim 

için derdi... 
MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Hakaret oluyor! 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - "Sayın veterinerim, biz çalışıyoruz, kazanıyoruz. 

Bu ülke yol yapıyor, köprü yapıyor, okul yapıyor. Veren el, alan elden her zaman üstündür. Vergi ve
relim." Uyarırdı ve biz de vergimizi öderdik. Bu şekilde bu devlet ayakta kalıyor. 

O mali müşavirlerin, muhasebecilerin hakları gerçekten ödenmez. Vesayet altında tutacağız diye 
bir uğraş veriyoruz. Üç yıl fiilen çalışmış olmak gerekir diyoruz bu yasayla. Bu doğru değildir de
ğerli arkadaşlarım. Mesleği temsil etmek, mesleki unvanı almakla olur. Çalışmak şartı zorunluluk 
olmamalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin üst üste iki defadan fazla seçilmesinin önünü kapatmakla 
doğru bir iş yapmıyoruz. Eğer gerçekten iyi hizmet yapıyorsa, yararlı oluyorsa, işinin ehliyse o baş
kan devam etmelidir. Böyle kurumlarımız var. Bunlardan birine örnek TÜRMOB'dur. 

AHMET YENİ (Samsun) - Biri de Baykal. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Biraz önce Sayın Başkan da belirtti, üyelerin yet

miş beşte 1 'i oranında temsilci seçilmesi de demokratik değildir. Ne kadar geniş üyeyle oda seçimi 
yapılırsa o kadar demokratik olur, tercihler daha iyi yansır, hakların kullanımı tabana yayılmış olur. 
Demokrasinin gereği de budur. 
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Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin yetkilerini artırmak gere
kir. Muhasebeci ve mali müşavirlerin yetkisini artırarak ve bu çerçevede vergi mükelleflerine yol 
göstererek vergi hasılatında etkinlik sağlanır. Maliye Bakanlığı, mükellefi cezalandırmak yoluyla 
vergi toplamaya çalışıyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Baskı yoluyla veya korkutarak, ceza tehdidiyle ver
gilemede etkinlik sağlanmaz. Mükellefe yardımcı olmak, yol göstermek gerekir. Bunu da mali mü
şavirler aracılığıyla yapabiliriz. Vergi bilincini geliştirmek gerekir. Maliye Bakanlığı herkesi 
potansiyel suçlu olarak görüyor. Vergi inceleme sonuçlarına bakarsak bunu görüyoruz. 

Mükellefe yol göstermek gerekir, vergi bilincini artırmak gerekir. Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanları, ilköğretim okullarında, vergi bilincini artırmak için teşebbüse geçmelidir. Bir teşebbüs oluştu, 
Bakanlık Nasrettin Hoca'yı kullanarak ilköğretim okullarında vergi bilincini artırma programı yaptı, 
çocuklara "bilgisayar" adı altında... KDV olarak fiş kullanıyorduk, fişi kaldırdınız. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Fişi kaldırmadık, fiş duruyor. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bizim AKP'li sözcülerimiz "Vergi tabana yayıl-

malıdır." diyor, ama siz vergiyi, tabana yayılan vergiyi, o fiş almayı kaldırarak kayıt dışılığa ittiniz, 
kimse şu anda fış toplamıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, bir dakika veriyorum, lütfen tamamlayın. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ancak ilkokul çocuklarına "Bilgisayar vereceğiz kurayla, fotoğraf makinesi vereceğiz." diyerek 

fiş toplattırıyoruz. Kayıt dişilik arttı, kimse artık fiş almıyor. Hâlbuki, oturduğumuz, kullandığımız, 
çalıştığımız, para vererek yemek yediğimiz yerlerde geçmişte fış alınırdı, ama şu anda hiç kimse bu 
vatandaşlık görevini artık sanki lüks olmuş gibi yerine getirmiyor. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Meclis kürsüsünden bunları dile getirmek doğru değil. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bunlar çok doğru şeyler. Bu kayıt dişilik gittikçe 

arttı, tabana yaymaktan vazgeçtiniz. 
Bu yasanın geri çekilmesini öneriyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Bakacağım Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... Kabul etme

yenler. .. (CHP sıralarından "Yok, yok." sesleri) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Dört dakika bekleyelim, arkadaşların gelişini bekleyelim. 
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, on dakika kadar beklerseniz yorulmayacaklar. Ko

şuyorlar arkadaşlar. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir. 
Arkadaşlara spor yaptırıyorum Sayın Mengü. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiilen çalışan" ibaresinin "bu Kanun hüküm
lerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan", "üst üste iki dönem Birlik Yönetim Kurulu başkanlığı 
yapmış olanlar" ibaresinin "üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlı
ğına seçilmiş olanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

- 7 9 4 -



TBMM B:97 30.4 .2008 0 : 9 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Canikli? 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Maddede yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresiyle "üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı 

yapmış olanlar" ibaresine açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
13'üncü maddeye geçiyoruz. 
Üç önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Kanu

nun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "fiilen çalışan" ibaresinin "bu Kanun 
hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Abdullah Çalışkan Mikail Arslan 
Giresun Kırşehir Kırşehir 

Ayşe Türkmenoğlu Çağla Aktemur Özyavuz 
Konya Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 13. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 

3568 sayılı Kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olup serbest veya bir işyerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Müvlüt Coşkuner Mustafa Özyürek 
Trabzon İsparta İstanbul 

Muharrem İnce R. Kerim Özkan Tayfur Süner 
Yalova Burdur Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13. maddesi ile değiştirilen 3568 sayılı Ka

nunun 38. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen "olup serbest veya bir işyerine 
bağlı olarak fiilen çalışan" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Recep Taner Mustafa Enöz Mustafa Kalaycı 

Aydın Manisa Konya 
Ümit Şafak Erkan Akçay Cemaleddin Uslu 

İstanbul Manisa Edirne 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Üyelerin seçilme hakkının ellerinden alınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. En az üç yıl 

üye olmak, seçilme için yeterli görülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 216 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 13. maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 

3568 sayılı Kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olup serbest veya bir işyerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar" ibaresinin "olan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın hatip konuşmaya başlamadan evvel, bu maddenin bitimine kadar çalışma süresinin uza

tılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 madde

den oluşan tasarının toplam 9 maddesi, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları, yeminli mali 
müşavirler odaları ve bunların üst birliği olan TÜRMOB'un seçimlerini düzenlemektedir ve tasarı
nın getirilişinin temel gerekçesi bu seçimlerin İktidarın arzu ettiği bir şekilde şekillenmesidir. 

Görüştüğümüz tasarının 8, 9 ve 10'uncu maddeleri odaların yönetim, denetleme ve disiplin ku
rulu üyeliklerine ilişkin seçimleri düzenliyordu ve orada kısıtlayıcı birtakım şartlar getirilmişti. Şimdi 
görüştüğümüz 13'üncü madde, biraz önce kabul edilen 12'nci madde ve daha sonra görüşülecek olan 
14'üncü maddede, TÜRMOB'un yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliklerine yapılacak se
çimlere ilişkin olarak yine birtakım kısıtlamalar getirmektedir. 

Getirilen kısıtlamalar şudur: TÜRMOB'un Genel Kurul üyeleri arasında saydığım organlara se
çilebilmek açısından bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım şudur: TÜRMOB'un saydığım organlarına 
seçilebilmek için mevcut yasada sadece delege olmak, yani Genel Kurul üyesi olmak yeterliyken, ta
sarıyla, buna ilave olarak en az üç yıl kıdemli olma şartı ve bunun yanında ayrıca fiilen bu mesleği 
yapıyor olma şartı getirilmektedir. 

Üyeler arasında seçilme yönünden, seçilme hakkı yönünden bir ayrım yapılmasını, üyelerin iki 
gruba ayrılmasını Anayasa'nın eşitlik ilkesi açısından doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu 
ayrım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim tarafımızdan, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesine götürülecektir. Bu ayrımı yapmamanızı ben sizlerin takdirine sunuyorum. 
Bu ayrımı yapıyor olmak, Anayasa'nm açık ve net bazı ilkeleri karşısında ona aykırı düzenlemeleri 
yapıyor olmak, maalesef yargı sürecinin önemli ölçüde uzamasına neden oluyor ve yargı kararları so
nucunda Hükümetin yapacağı uygulamalar, çıkaracağı yasalar da çok uzun bir zamana yayılıyor. 

Bakın, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülecek olan bir tasarı 
var, yabancıların Türkiye'de taşınmaz iktisabını düzenleyen bir tasarı. Hatırlayacaksınız, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Hükümeti, hükümet olduğunun ilk yıllarında bir yasa çıkarmak suretiyle, bu konuda, 
Köy Kanunu da dâhil olmak üzere, mevcut yasalanmızda var olan bazı sınırlamalan kaldırmıştı. Bunun 
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doğru olmadığını ifade etmiştik. Avrupa Birliği ülkelerinde dahi bu tip sınırlamaların olduğunu ifade 
etmiştik. Köylerin yabancılara, tarımsal arazinin yabancılara açılmasının doğru olmadığını ifade et
miştik ama, ısrarlar üzerine bu yasa geçmişti. Daha sonra Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuru 
üzerine, Anayasa Mahkemesi bu konuda iptal kararı vermişti. Bu iptal kararı üzerine yapılan düzen
leme de birtakım sakıncalar içeriyordu. Prensip olarak yabancıların Türkiye'de taşınmaz iktisabı, şüp
hesiz, karşılıklılık esasına dayalı olmak şartıyla serbest olmalıdır, bunda herhangi bir problem 
olmamalıdır, ancak her ülkenin kendine yönelik birtakım sınırlamaları vardır, ama buna rağmen on
lara uyulmadı ve Anayasa Mahkemesi, yine, sınırlı olmakla birlikte bir iki konuda iptal kararı verdi. 
Şimdi, yarın, öyle anlaşılıyor ki, bu iptal kararına uyularak yapılmış olan bir başka düzenleme, yapıl
dığı gerekçesiyle getirilmiş olan bir düzenleme Adalet Komisyonunda görüşülecektir. Bu da aynı şe
kildedir değerli arkadaşlar. Üyeler arasında seçilme hakkı yönünden bir ayrım yapmak, üyeleri iki 
gruba ayırmak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır, bunu dikkatlerinize sunmak için söz aldım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı Kanu

nun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "fiilen çalışan" ibaresinin "bu Kanun 
hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Maddede yer alan "fiilen çalışanlar" ibaresine açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Bir redaksiyon 

talebimiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Tasarının çer

çeve 4'üncü maddesinde 6'ncı maddeyle düzenlenen maddenin ikinci fıkrasında "bentte" kelimesi
nin "bentlerde" olarak düzeltilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Not edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Mayıs 2008 Perşembe günü, alınan karar 

gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.03 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, Datça Hükümet Konağı ve adliye binasının depreme karşı 

güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Hakanı sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

* ' ( ) 
Fevzi TOPUZ 

Muğla Milletvekili 

Muğla ili Datça ilçesinde, Hükümet Binası ve 6 katlı Adliye Bölümünün, üökova Körfezi 
merkezli depremde ağır hasar gördüğü bilinmektedir. Söz konusu binada, Kylül 2004 yılında 
Pamukkalc Üniversitesince hazırlanan "Depremsellik inceleme ve güçlendirme" raporunda; 
A,B,C,D bloklarından oluşan Datça hükümet binasının deprem bakımından güvensizliği ve 
yapının depremin olması halinde ağır hasar ve yıkılma riski taşıdığına ilişkin bilgiler 
kamuoyunda tartışılmaktadır. 

Yerel basınımızda yer alan bilgilere göre; ikinci kez hazırlanan hasar tespit raporunda ise, 
binanın güçlendirilerek kullanılmasının mümkün olduğu ifade edilmiş, ancak güçlendirmeye 
ilişkin rapor, bilgi belgeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkililerince yeterli görülmeyerek 
işleme konulmamıştır.( Yarımada'mn sesi, 20.02.2008). 

Yıkımı ve güçlendirme işlemi gerçekleşmeyen hasarlı adliye binası ne yazık ki kullanılmaya 
devam etmektedir. Hasarlı binada yüzlerce kamu görevlisi çalışmakta ve adliye ile işi olan 
yurttaşlarımızın her gün bu binaya girmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Hükümet konağında taşıyıcı kolon ve sütunlardaki çatlaklar ve çok katlı adliye 
binasının kullanılamayacağına ilişkin ilk raporun hasıraltı edildiği iddiaları doğru 
mudur? 

2- %96'sı deprem tehdidi altında bulunan ve her gün deprem senaryolarının yazıldığı 
ülkemizde, depremden ağır hasar raporu almış binanın hizmet vermeye devam etme 
talimatı hangi kurum ve kuruluşlarca verilmiştir? 

3- Söz konusu binanın güçlendirilme çalışmalarının geciktirilmesinin haklı bir nedeni var 
mıdır? 

4- Binanın taşıdığı risk ve tehlike Adliye binasında çalışan ve adliye binasında çalışan işi 
olana yurttaşlarımıza bildirilmiş midir? 

5- Bu yapıların güçlendirilmesi için yürütülen bir plan ve çalışma var mıdır? Varsa, bu 
çalışmalar hangi aşamadadır? 
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25/04/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 03/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-3987 sayılı yazı, 

b) 13/03/2008 tarihli ve 598/337 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Fevzi Topuz tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2124 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK; 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Fevzi TOPUZ 
Muğla Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2124 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 09/04/2008 tarihli ve B.07.0.MEG.0. 
10-3132-0.2008/19222 sayılı yazısıyla; 

Muğla İli Datça İlçesi Hükümet Konağının kullanılamayacağına ilişkin ilk rapor üzerine, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının teknik elemanlarınca yerinde ayrı ayrı 
incelemeler yapıldığı ve Maliye Bakanlığının teknik elemanlarınca düzenlenen rapor üzerine, söz 
konusu Hükümet Konağının güçlendirme ve onarılması yerine yıkılması ve yerine yenisinin 
yapılmasının daha ekonomik olacağına karar verildiği; 

Rapor doğrultusunda, anılan Hükümet Konağı yapım projesinin yıl içinde Maliye 
Bakanlığı Yatırım Programına eklenmesi için çalışmaların devam ettiği; 

Bildirilmiştir. 
Öte yandan, soru önergesinde ifade edilen konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığından istenilen bilgi Bakanlığımıza ulaştırıldığında ayrıca bildirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ ^ Ü K ^ ^ A 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'in, Ulusal Yargı Ağı Projesine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2172) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.26.02.2008 

Erkan AKÇAY 
MHP Manisa Milletvekili 

1. Adalet Bakanlığı tarafından yargısal faaliyete hız kazandırılması, istatistiksel 
verilerin daha sağlıklı toplanması, yargısal tüm bilgilerin tek elde toplanması 
gibi amaçlarla oluşturulan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)'ne projenin 
başlangıcından bu güne kadar yapılan tüm harcamaların Amerikan Doları ve 
YTL cinsinden tutarı nedir? 

2. Projeye harcanan tüm bedel göz önüne alındığında proje tam anlamıyla 
bitirilip hizmete girmiş midir? Bundan sonra proje için toplu veya düzenli olarak 
ödenecek bedel var mıdır, varsa bununla ilgili tahmini ödeme tutarı YTL 
cinsinden nedir? 

3. Projeyi gerçekleştiren firmalar hangileridir, bunların yargısal faaliyetle ilgili 
bilgi ve birikiminin düzeyi ne derecededir? 

4. Bu proje baştan ve yoktan oluşturulup geliştirilen bir yazılıma mı 
dayanmaktadır, yoksa başka bir kurum veya kuruluş için oluşturulan programın 
yargısal faaliyete uyarlanmasıyla mı geliştirilmiştir? 

5. Aradan geçen zaman ve ödenen bedellere göre bu gün için bu projenin 
sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyip yargısal faaliyeti hızlandırdığı 
söylenebilmekte midir? 

6. Proje amacına ulaşmış ise istatistiksel verilere göre proje öncesinde hukuk, 
ceza ve idare mahkemelerinde bir davanın görülme süresiyle proje sonrasında 
görülme süresi arasında ne gibi bir fark oluşmuştur? Aynı biçimde adli yargıda 
duruşmaların icrasına bu projenin uygulanmasıyla ne derecede katkıda 
bulunulmuş, duruşma süreleri hangi oranda kısalmıştır? 

7. UYAP'a bağlı olarak çalışan yargısal birimler herhangi bir bağlantı hatası, 
kopma, yavaşlama gibi sanal ortam sorunlarıyla ne ölçüde karşılaşmaktadırlar, 
bu sorunların tekrarlanma sıklığı nedir? 
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8. Son bir ay içerisinde dava açmak, harç yatırmak, tevzi yaptırmak, yargılama 
gideri yatırmak, temyiz işlemi gerçekleştirmek için başvuruda bulunan 
vatandaşların ve avukatların saatlerce ve hatta günlerce adliye içerisinde 
beklediklerine ilişkin adaiet bakanlığına yazılı veya sözlü şikayetler ulaşmış 
mıdır, ulaşan şikayetlere ne tür cevaplar verilmiştir, şikayet konuları giderilmiş 
midir, mesai saati bitimine kadar temyiz harcı alınamaması nedeniyle temyiz 
sürelerinin kaçırılmaması adına el yazısıyla tutanak düzenlenme işlemleri 
yapılmış mıdır? 

9. Projeye bağlanarak işlem yürütmek isteyen adli ve idari yargı mensupları ile 
hakim-savcılara yoğunluk olmaması bakımından mesai saatleri içerisinde 
bağlantı yapmamaları için yazılı veya sözlü olarak verilen bir talimat ya da bilgi 
var mıdır? 

10. Yargısal faaliyette bilgi sahibi olan kişilerden oluşturulan ve projenin 
yürütülmesinde bilgilerinden yararlanılan komisyonlar var mıdır, kimlerden 
oluşmuştur, bu komisyonların verdiği bilgilerin ve önerilerinin tamamı 
gözetilmiş ve değerlendirilmiş midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 25/04/2008 

Bakan 
ÜCS/' 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-4082 sayılı yazı, 

b) 18/03/2008 tarihli ve 649/360 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2172 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ ^ 
EK: Mehmet Ali ŞAHIN 
Soru önergesi cevabı Bakan ' 
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Sayın Erkan AKÇAY 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip, yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2172 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur 

I- Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) başlangıcından bugüne kadar yapılan sermaye 
harcamalarının toplamı 150.000.000 YTL'ye ve carî harcamaların toplamı 50.000.000 YTL'ye 
yaklaşmıştır. 

II- Adalet Bakanlığı, mevzuatla kendisine verilen görevlerin gereği olarak, yargı 
bağımsızlığı ve bilgi güvenliği ilkelerini de gözeterek UYAP'ı uygulamaya koymuştur. 

UYAP'ın iç otomasyonu kapsamındaki Bakanlık teşkilâtı ile yargı ve yargı destek 
birimlerinin % 98'i işletime alınmış bulunmaktadır. 2008 yılı içinde diğer birimler de işletime 
alınarak UYAP'ın ülke genelinde %100 uygulanması sağlanacaktır. 

UYAP işletimine alınan birimlerde yargısal ve idari, işlem ve karar süreçlerinin tamamı 
UYAP'ta elektronik ortamda yapılabilmektedir. 

UYAP kapsamında bulunan Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) aracılığıyla avukatlara 
internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar, Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığınca kendilerine verilen sertifikalan (bugüne kadar UYAP sistemini kullanmak amacıyla 
başvuran 35.000'i aşkın avukat için güvenlik sertifikası üretilerek kendilerine ulaştırılmıştır.) ile 
internet üzerinden, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti 
bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan 
suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava 
dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. 

UYAP kapsamında bulunan Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) ile internet 
üzerinden vatandaşlara da on-line yargı hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlar internet aracılığıyla 
T.C kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adlî ve idarî yargı birimlerinde görülmekte 
olan dava dosyalarının konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi 
aşamada olduğunu, kararın kabul veya red, mahkûmiyet veya beraat olup olmadığını ve dosyanın 
Yargıtay'dan dönüp dönmediği gibi belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler. 

UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegrasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede entegrasyon sağlanan Adlî Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü-Adlî Sicil Bilgi Sistemi'nden sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü-MERNİS'tcn nüfus kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü-POLNET'ten sürücü belgesi 
kayıtlan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)'ten tapu ve kadastro kayıtları ve Merkez 
Bankasından döviz kurları sistem üzerinden otomatik olarak alınabilmektedir. Belirtilen kayıtların 
sistemden otomatik ve anlık sürelerde alınmasıyla yargı sürecine hız kazandırılmış, insan 
unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş, emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan 
tasarruf sağlanmıştır. UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile 
temyiz edilen dosyalann sistem üzerinden Yargıtay'a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmıştır. 
Ayrıca, yargı birimlerinin bilgi alış-verişi ilişkisinin bulunduğu diğer yüksek yargı organlan, 
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Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye 
Noterler Birliği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının otomasyon sistemleri ile entegrasyonlar 
yapılarak bilgi alış-verişinin elektronik ortama taşınması çalışmaları devam etmektedir. 

Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek 
UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel haliyle ve yine hukukî 
makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç 
duydukları bilgiler hâkim ve savcılar ile diğer yargı personeli ve vatandaşların hizmetine 
sunulmuştur. Mevzuat, günlük olarak Resmî Gazete takip edilmek suretiyle güncellenmektedir. 
Yeni çıkan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri mevzuat ile 
bunlarla ilgili değişiklikler Bilgi Bankasına atılmaktadır. Diğer taraftan, yüksek yargı organlarının 
içtihatları da takip edilerek Bilgi Bankasına aktarılmaktadır. Bilgi Bankasında olduğu gibi 
güncellenen bu UYAP Mevzuat ve içtihat Programı, Bilgi Bankasından farklı olarak lokal 
bilgisayarlara indirilebilmekte ve bağımsız çalışabilmektedir. Programın bu özelliği sayesinde 
mevzuata, içtihatlara ve diğer bilgilere ulaşmada zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır. Ayrıca 
hâkim ve savcıların mevzuat ve içtihat ihtiyaçlarını karşılamada alternatif kaynaklar oluşturmak 
için Meşe ve Akip mevzuat firmaları ile anlaşma yapılarak, bu programların, hâkim ve savcılar 
tarafından ücretsiz olarak edinmeleri sağlanmıştır. 

UYAP'ın en önemli hedeflerinden birisi de e-imza kullanımına geçilmesidir. 2008 yılı 
içinde UYAP'ta e-imza kullanımına geçilmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 

UYAP'ta 2008 yılında yaygınlaştırmanın tamamlanması ve e-imza kullanımına geçilmesi 
ile kendisinden beklenen faydalan vermeye başlayacaktır. Ancak ideal hedefin yargının bilgi 
alış-verişinde bulunduğu tüm birimlerin merkezî yapıda ve doküman yönetim sistemlerini 
kurmaları ve UYAP ile entegrasyonlarını sağlamaları ile olacaktır. Bu ise devam eden bir süreçtir. 

UYAP, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personelinin ve avukatların gece 
gündüz demeden üstün gayret ve fedakârlıkları sonucu uluslararası boyutta başarılı bir c-devlet 
projesi haline gelmiştir. UYAP bilişim sistemleri içerisinde ülkemizde en başta gelen bir sistem 
olduğu gibi, gelişmiş AB ülkeleri tarafından da takdirle izlenilen bir sistemdir. 

UYAP'ın yargıya sağladığı katkılar yukarıda kısaca belirtilmiştir. Bu katkılar dikkate 
alındığında Bakanlığımız teşkilâtı ve yargı birimlerinin, UYAP ile çok büyük imkânlar elde 
ettikleri görülmektedir. 

UYAP'ta artık bilinmeyenlerin kalmadığı bir aşamaya geçilmiştir. Bundan sonra yapılması 
gereken; sistemin her açıdan güçlendirilmesi, uygulamanın iyileştirilmesi, sadeleştirilmesi, 
pratikleştirilmcsi, kullanıcı dostu haline getirilmesi, estetik eksikliklerinin tamamlanması ve 
fonksiyonlarının geliştirilmesi, bakım ve idamesinin sağlanması, eskiyen ve kullanım ömrünü 
dolduran donanımlarının yenilenmesidir. Bu kaynak, UYAP ile elde edilen tasarruf ve getiriler 
karşısında oldukça küçük bir kaynak olacaktır. Kaldı ki, UYAP'ın bazı fonksiyonlarından kaynak 
elde etmek de mümkündür. 

III- UYAP'ın uygulamaya geçirilmesi için her aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu ve 
sivil kurumlar için bilişim ve savunma sistemleri alanlarında güncel teknolojileri kullanarak 
entegre çözümler üreten ve yüksek güvenlik önlemlerini uygulayan ve %98'i Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait olan Havelsan A.Ş. ile çalışılmaktadır. Havelsan A.Ş., 
AQAP 160, AQAP 2110, SW CMM Seviye 3, TS-EN-ISO 9001: 2000 ve AS91000 güvenlik ve 
kalite belgelerine sahiptir. Yüklenici firma Havelsan A.Ş.'de çalışan teknik personel çok kritik 
askerî projelerde de görev alabilecek nitelikte olup UYAP sisteminde görev alan Havelsan A.Ş. 
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mühendislerinden kritik görevde çalışanların birçoğu askerî projelerde, Yargıtay, Yüksek Seçim 
Kurulu ve Adlî Sicil Genel Müdürlüğü projelerinde görev almışlardır. 

UYAP uygulama yazılımlarının kod geliştirme safhasına geçilmeden önce UYAP'ın içi 
otomasyonu kapsamındaki tüm Bakanlık ve yargı birimlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
işlem ve karar süreçleri incelenerek binlerce sayfadan oluşan analizler yapılmış ve arkasından 
gerekli tasarımlar yapılarak kod geliştirmeye başlanmıştır. 

UYAP geliştirilirken analiz, tasarım ve kodlama aşamalarında; bilgisayardan ne 
bekleyeceğini bilen adalet müfettişi, adlî ve idarî yargıdan hâkim, savcı, savcılık yazı işleri 
müdürü, ceza mahkemeleri yazı işleri müdürü, hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü, icra 
müdürü, cezaevi müdürü, adlî tıp doktoru gibi unvanı olan ve alanlarında uzman olan kişilerden 
ekipler oluşturulmuştur. Bu kişiler UYAP geliştirme ortamlarında analiz aşamasından itibaren 
görevlendirilmişlerdir. Havelsan A.Ş. mühendisleri ve programcıları da görevlendirilen bu kişilerle 
birlikte çalışmışlardır. 

Yine sisteme katılması talep edilen veya uygulamada tereddüt doğuracağı şüphesi oluşan 
konulan değerlendirmek üzere Bakan onayıyla "Hukuk Kesinleştirme Kurulu", "Ceza 
Kesinleştirme Kurulu", "İdari Yargı Kesinleştirme Kurulu", "İdari İşler Kesinleştirme Kurulu" 
kurulmuştur. Bu kurullarda da, alanlarında uzman, bilgisayardan ne bekleyeceğini bilen, adlî 
yargıdan hâkimler, Cumhuriyet savcıları (CMK'nun 250 maddesiyle yetkili mahkemeler dâhil) ve 
yazı işleri müdürleri ile idarî yargıdan bölge idare mahkemesi başkanı, idare mahkemesi 
başkanları, vergi mahkemesi başkanları, hâkimler ve yazı işleri müdürleri görev almıştır. 

Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapan bilgisayar programcılığı bölümü 
mezunu veya kişisel olarak bilişim teknolojisi ve yazılımlarına özel ilgi duyan, tüm Türkiye'deki 
yargı birimlerinden seçilerek alınan hâkimler ile yargı personeli projede Havelsan A.Ş. 
mühendisleriyle birlikte aktif bir şekilde çalışmışlardır. 

Dış kurumlarla entegrasyonlar için de ilgili kurumların yetkilileriyle ve yine Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığında görevli ve gerektiğinde diğer bakanlık ve yargı birimlerinden hâkim, savcı 
ve diğer yargı personelinin katılımı ile toplantılar yapılmış, çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Havelsan mühendis ve teknik personeli her aşamada bahsi geçen hâkim, savcı ve diğer 
yargı personeli ile oluşturulan ekip ve kesinleştirme kurullarıyla birlikte çalışmışlardır. 

UYAP yazılımları, 2003 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Yazılım geliştiririni 
tamamlandıktan sonra, sahadaki uzman kullanıcılarının geliştirme ortamında kullanımına ve 
eleştirilerine açılmıştır. Gerçek kullanıcılarla laboratuar ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun 
testlerden geçirildikten sonra pilot ve test birimlerinde gerçek ortamda bir yıllık teste tâbi 
tutulmuştur. Bu aşamalardan sonra UYAP'ın yaygınlaştırılmasına başlanmıştır. 

IV- UYAP tamamen Türk hâkim ve savcılarıyla, diğer yargı personeli ve mühendislerinin 
birlikte çalışması neticesinde sıfırdan geliştirilmiş özgün bir yazılımdır. UYAP'ın lisansı 
Bakanlığımıza aittir. 

V- UYAP'ın bugün için sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve yargısal faaliyetleri 
hızlandırdığını söylemek mümkündür. Bununla beraber, UYAP'ın yargısal faaliyetleri hızlandırıp 
hızlandırmadığını hususunun değerlendirmesi için henüz erkendir. Zira, UYAP'ın bu etkisini 
göstermesi tüm Türkiye'de yaygınlaşmasına, e-imza kullanımına ve kullanıcıların UYAP'ı 
benimseyerek etkin bir şekilde kullanmalarına ve tüm işlerini UYAP'tan yapmalarına, kağıt 
ortamının mümkün olduğu kadar terk edilmesine ve geçiş sürecinin tamamlanmasına bağlıdır. 
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Reform niteliğindeki uygulamaların dirençle karşılaşması ise genellikle karşılaşılan bir 
durumdur. UYAP'ta da bu dirençle her aşamada karşılaşılmıştır. Bununla birlikte, Ülkemizdeki 
bilişim okur yazarlığı, bilişim teknolojilerini kullanım seviyeleri dikkate alındığında; UYAP 
üzerinden tüm yargı faaliyetlerinin yürütülmesi için aradan geçen zamanın, makul olduğunu 
söylemek mümkündür. 

UYAP'a kadar bilişim teknolojilerine çok fazla ilgisi olmayan yargı çalışanlarının UYAP'ı 
öğrenmeleri, kabullenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları, yargının ağır iş yükü de dikkate 
alındığında doğal olarak zaman almaktadır. 

Öte yandan UYAP'la, yargıda, kağıt ortamından elektronik ortama geçilmektedir. Bu geçiş 
sürecinde kağıt ortamı ile elektronik ortamın paralel yürütülmesi zorunluluğu karşısında yargı 
personeli aynı işi iki defa yapmaktadır. 

VI- Bakanlığımızca geliştirilen ve lisansı Bakanlığımıza ait olan UYAP Editör Programı, 
UYAP kapsamında bulunan tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde 
önceden tanımlanan belge, yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan 
verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler 
yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da dokümanın hazırlanmasına imkân 
vermekte ve ayrıca UYAP uygulamalarından bağımsız bir şekilde lokalde bir bilgisayarda da 
çalışabilmektedir. UYAP ve Editör Programı sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde 
standart sağlanmıştır. Bu çerçevede, UYAP'ta verilerin bir kez girilmesine ve bu verilerin 
kullanımına ilişkin açıklamalar göz önüne alındığında, duruşma sürelerinin kısaldığını söylemek 
mümkündür. UYAP'm kullanılmasından sonra yargı faaliyetlerinde meydana gelen kısalmalarla 
ilgili tablo ise ilişikte sunulmuştur. 

VII- UYAP sistem merkezinin gücünün üstünde, sistemden çok yoğun bir şekilde bilgi 
talebinde bulunulması sebebiyle 2007 yılı sonları ile 2008 yılı başlarında UYAP sisteminde kesinti, 
donma ve yavaşlıklar yaşanmıştır. 

UYAP sistem merkezi 2005 yılında 30.000 iç kullanıcı ve 40.000 dış kullanıcıya (avukat 
ve vatandaş) göre tasarlanmıştı. 2008 yılında yaygınlaşmaya ve kullanımdaki derinleşmeye paralel 
olarak sistemin büyütülmesi plânlanmıştı. Ancak, 2007 yılı sonlarında yaygınlaşmaya paralel 
olarak 2008 yılı başlarında UYAP'm sadece iç kullanıcı sayısının 40.000'i aşması ile sistem 
merkezine gelen yoğun bilgi talebi, sistem yoğunluk sebeplerinden bir tanesidir. 

Diğer yandan, UYAP uygulamalarının bütün fonksiyonlarının kullanıcılar tarafından 
öğrenilmesi ile etkin bir şekilde kullanılması da UYAP'ta bilgi talebini artırmıştır. 

Ayrıca yıl sonu olması nedeniyle mahkeme, savcılık ve icra dairelerince yapılan devir 
işlemleri için alınan raporlar ve yargı birimlerinin çok yoğun çalışması da sistemde büyük yük 
oluşturmuştur. 

UYAP uygulama yazılımlarının kendi fonksiyonlarının da sistemde mevcut bilgilerin 
uygulamalar sırasında birçok alanda uyarı ya da kontrol mekanizması olarak kullanılmasını 
gerektirdiğinden sistemde bilgi talebini artırmakta idi. Örneğin bir dava açıldığında tevzi 
yapılmadan önce açılan davanın tarafları, konusu ve değeri kontrol edilerek (kötü niyetli 
müdahalelerin önlenmesi ve yargıya olan güven arttırılması hedeflenmekte) daha önce açılmış bir 
dava olduğu belirlenirse, bunun aynı mahkemeye gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu prosedür, gün 
içinde açılan 10.000'lerce dosyaya uygulanmaktadır. 
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Yine bir mahkemece UYAP üzerinden UYAP Editör ile duruşma zaptı düzenlenirken, 
önceki duruşma zaptına gidilerek mahkeme hâkiminin değişip değişmediği kontrol edilmekte, 
değişiklik varsa hâkimin geçmiş zabıtlan okuması ve tutanağa geçinnesi konusunda 
uyarılmaktadır. Duruşmaya başlandığında, açık mı gizli olması gerektiği sistem tarafından kontrol 
edilmekte, sanıkların yaşı 18'dcn küçük ise gizlilik kararının alınıp alınmadığı, alınmamışsa 
alınması konusunda uyarmakta, duruşmaya katılanlar hakkında sistem genelinde tarama yapılarak 
bilgi vermekte, varsa yakalama emri veya gıyabî tevkif kararları konusunda uyarı vermektedir. 
Sistemin tamamında bunun gibi şu an için aktif çalışan ve her gün artan 2.397 akıllı uyarı 
mevcuttur. Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, icralar, ceza ve tutukevleri tevzi birimleri, 
vezneler ve diğer birimlerin rutin fonksiyonlar kapsamında aldıkları sorgulama, raporlama, icmal, 
defler ve diğer bilgi talepleri yanında bu akıllı karar destek sistemleri fonksiyonları, yoğun bilgi 
talebi oluşturmaktadır. 

Bu bilgi talebi yoğunluğundan dolayı sistem merkezine gele aşırı yükün ve bilgi 
taleplerinin zamanında karşılanabilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi, kullanıcı 
fonksiyonalitelerinde bilgiye ulaşmada bazı düzenlemeler yapılarak sistemde bugün belirlenmiş 
genel sorgulamalarla ilgili ilgisiz çok fazla bilgiye ulaşma yerine birkaç adımda talep 
somutlaştırılarak istenilen bilgiye ulaşılabilmesi ve sistemde oluşacak yükün azaltılmasıdır. Bu, 
aynı zamanda yargılama süreçlerinin UYAP ile paralel olarak gözden geçirilmesi ve yargılama 
süreçlerinin reorganize edilmesini kapsamaktadır ki bu yöntem, zaten UYAP'ın başından beri hiç 
kesilmeden kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. 

Bir diğeri ise, mevcut karar destek sistemlerinden vazgeçilmesidir. Ancak bu, UYAP'ı 
kayıt amaçlı basit bir otomasyon sistemine dönüştüreceğinden hiç düşünülmemiştir. 

UYAP'ta sistemin her halükârda mevcut yapısı ve yetenekleriyle birlikte hizmet vermeye 
devam ederek yaşanan bu sorunun aşılması için, öncelikle Apachi Serverler katmanında, daha 
sonra Application Serverler katmanında kapasitesi belirli havuzlar oluşturulmuş, bu havuzların 
kapasitesi kadar talebin anlık olarak veri tabanı sunucularına aktarılmasına izin verilmiştir. Bunun 
sonucu olarak, kapasiteyi aşan kullanıcı taleplerine verilen cevap ya yavaş olarak geri dönmüş ya 
da zaman aşımına uğrayarak kullanıcı tarafından tekrar talep edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu 
tedbirler ile gelen bilgi taleplerinin miktarı sistemin kapasitesine uygun hale getirilmiş ve veri 
tabanının tutarlı ve kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi sağlanmıştır. Bu durum 
kullanıcılarımızın bazısına bütün işlemleri normal olarak yapması olarak yansırken, havuz dışında 
sırada bekleyen kullanıcılarımıza ise yavaşlama, donma ve zaman aşımı olarak yansımıştır. 

Ayrıca sistem konfıgürasyon optimizasyonları, SQL iyileştirmeleri hiç kesintiye 
uğramadan devamlı yapılmaktadır. 

Avukatlar ve vatandaşların sistemi kullanma saatlerinde kısıtlama yoluna gidilmiş, UYAP 
iç kullanıcılarının yoğun kullandığı 09:00-12:00, 13:30-17:00 saatleri arasında sisteme girişleri ve 
mesai saatlerinde sistem üzerinde bir yük oluşturmaları engellenmiştir. Bu düzenleme sonucunda 
avukatlar ve vatandaşlar UYAP'ı internet üzerinden 17:00-09:00 ile 12:00-13:30 arasında 
kullanabilmiştir. 

UYAP Sistem Merkezi Donanım alt yapısının güçlendirilmesi için ihtiyaç belirlemesi ve 
alım süreçlerine 2007 yılı ortalarında başlanılmıştır. Ancak, bütün çabalara rağmen bütçe 
imkânlan, alım prosedürleri, bürokratik yapılar, sistem merkezi güçlendirmesi için gerekli 
donanımlann yurt dışından getirtilmesi ve yapılacak operasyonun canlı ve sürekli üzerinde 
çalışılan bir sistemde yapılması nedeniyle kurulum ve test süreçlerinin zaman alması gibi 
sebeplerle 25/02/2008 tarihi itibariyle UYAP Sistem Merkezi güçlendirme çalışmaları ancak 
tamamlanarak, UYAP'ta yaşanan kesinti, donma ve yavaşlık gibi sorunlar çözülebilmiştir. 
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UYAP'ta bundan sonra da kısa sürede giderilecek, geçici ve çok kısa süreli kesintilerin ve 
arızaların meydana gelmesi mümkündür. Ancak, bundan sonra bu tür kesinti ve arızalar kısa sürede 
giderilecektir. 

VIII- UYAP'ta son bir ay içinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığımıza yazılı ve 
sözlü şikâyetler ulaşmıştır. Bu şikâyetlerin içeriğine göre gerekli cevaplar verilmiştir. Mutlaka 
UYAP'tan yapılması gereken işlemlerin, UYAP'ta yaşanan kesinti ve yavaşlık gibi sebeplerle 
yapılmaması gibi durumlarda, kişilerin elinde olmayan bu sebepleri belgelemek ve hak kayıplarına 
sebebiyet vermemek için tutanaklar tutulduğu bilinmektedir. 

Öte yandan, 01/01/2008 ila 29/02/2008 tarihleri baz alınarak Bakanlığımız Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün vatandaşların talep ve şikâyetlerinin değerlendirildiği Muhabere Bürosu 
kayıtlarında yapılan incelemede; UYAP sisteminin çalışmaması sebebiyle Kartal Adliyesinde 
e-takip uygulamalarına ilişkin başvuruyu kapsayan bir avukatın şikâyeti üzerine açılan dosyada ve 
benzer mahiyetteki İstanbul ticaret mahkemelerinde dava açılamadığına dair başvuruyu içeren bir 
avukatın şikâyeti üzerine açılan dosyada keyfiyetin Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 
bildirildiği, sonucun ilgili birimden takibinin yapılmasının istendiği, 

Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Şikâyet Bürosu kayıtlarında yapılan incelemede ise; 
yargıya başvuran avukatların UYAP sebebiyle davaların gecikmesi ve duruşma salonunun önünde 
saatlerce bekletilme iddialarına ilişkin olarak, Ankara'da sulh hukuk hâkimlerinden birisi hakkında 
yapılan şikâyet üzerine açılan ve istanbul ağır ceza mahkemesi heyetlerinden biri hakkında yapılan 
şikâyet üzerine açılan dosyaların derdest olduğu; İstanbul İcra Mahkemesi hâkimlerinden birisi 
hakkında yapılan şikâyet üzerine açılan dosyanın ise 27/02/2008 tarihli Bakanlık Olur'u ile 
şikâyetin işleme konulmamasına dair karar verilerek sonuçlandırıldığı, kararın şikâyetçiye tebliğ 
edildiği, 

Tespit edilmiştir. 

IX- UYAP üzerinden işlem yürütmek isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı 
personeline; yoğunluğun azaltılması için mesai saatleri dâhilinde bağlantı yapılmamasına dair 
yazılı ya da sözlü olarak verilmiş herhangi bir talimat bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ali ŞAHIN 

Bakan 1 

3. - İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, yerel medyanın sorunlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2338) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 05/03/2008 

Ulusal ve yerel medyanın iç içe geçmiş önemli sorunları bulunmaktadır, özellikle yerel medya, 
demokrasinin, çoksesliliğin, basın özgürlüğünün çok önemli bir eksenini teşkil etmekle birlikte, 
ülkemizde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Yerel medya toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Üstlendikleri önemli işlevlerle, kentlerin gözü ve kulağıdırlar. Kentteki, yöredeki 
dikkat çeken ya da çekilmesi gereken olayları ilgililere, kent insanına, yöre insanına aktarmakta, 
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gerekenlerin yapılması hususunda itici ve denetleyici bir güç olmaktadırlar. Ayrıca, yöre halkının, 
idarecilerini takip etmesini, hatalarını ve doğrularını görmesini sağlayarak demokratikleşmeyi ve 
katılımcılığı artırmaktadırlar. Bu çerçevede, demokrasimizin kökleşmesi için yerel medyaya gereken 
önem verilmelidir. Günümüzde yerel medya ekonomik sıkıntı içerisinde bulunmaktadır. Resmi ilan 
pastasından yeterince pay alamamakta, ticari ilan ve reklam yetersizliği bu sıkıntıyı daha da 
artırmaktadır. Bu olumsuzlukların yanı sıra, karşılaşılan tiraj sorunu ve devletin yerel medyayı yeteri 
kadar desteklememesi, yerel basının ayakta durmasını zorlaştırmaktadır. 

1-) Türkiye'nin kalkınmasında, demokratikleşmesinde gerçekten büyük bir rol almış yerel 
medyamızın sorunları neden göz ardı edilmektedir? 

2-) Yerel medyanın yıllardır çözümlenmeyi bekleyen önemli sorunları bulunmaktadır, özellikle, 
ekonomik sıkıntılar yerel medyayı giderek zayıflatmaktadır. Yerel medyanın ekonomik olarak ayakta 
kalabilmesini sağlayacak düzenlemeler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3-) Yerel televizyonların ulusal reklam pastasından aldıkları pay son derece kısıtlıdır. Yerel 
televizyonlardan ulusal televizyonlarla aynı oranda %5 eğitime katkı payı ile %5 RTÜK payı 
kesilmektedir. Yerel televizyonlardan bu payların alınmaması veya daha az oranda alınması yönünde 
bir girişiminiz olacak mıdır? 

4-) Yerel televizyonların, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, Türk Telekomun, RTÜK'ün, 
Anadolu Ajansının, Meclis TV'nin ve bu gibi pek çok devlet kuruluşunun imkanlarından indirimli 
olarak yararlandırılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/00730 

Konu : 24 /04 /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 14.04.2008 tarih ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-7/2338-442I/95I2 sayılı yazı. 
b) 24.04.2008 tarih ve B.02.I.BYE.0.11-610-375-2138 sayılı yazı. 
c) 21.04.2008 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.02.03/4894 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'a ait 7/2338 esas nolıı 
yazılı soru önergesine, Bakanlığım bağlı kuruluşu Basın-Yayın ve Enformasyon Oenel 
Mikiiirlügüniin ilgi (b) yazısı ile Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üsl 
Kurulunun ilgi (e) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b) ve (c) yazılar. , 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.BYE.0.11-610- 3 7 5 - 2 1 3 8 2H /04/ 2008 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN) 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından tevcih edilen 2338 sayılı 
yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek hususlar aşağıda sunulmuştur: 

1. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yerel medyanın 
demokratikleşme, ifade özgürlüğü ve yerel sorunların merkeze aktarılması 
konularında çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Özelikle günümüzde tüm 
kurumların merkezi bir karakter göstermesi ve küreselleşme sonucunda, yerel 
sorunların kamuoyuna aktarılması ve çözüm yolları aranması hususunda yerel 
medyanın vazgeçilmez bir yeri olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Kaldı ki bilindiği 
gibi Kurtuluş Savaşının kazanılmasında ve genç cumhuriyetimizin toplum tarafından 
benimsenmesinde dönemin yerel basınının katkıları çok büyük olmuştur. 

Hükümetimiz ve Bakanlığımız, tüm bunların bilinciyle yerel basının nitelik ve nicelik 
olarak gelişmesini teminen çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bakanlığıma bağlı Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan bu çalışmalar, yerel 
basınımızın güçlenmesi ve demokrasimizin tüm kurallarıyla işlemesine zemin 
oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

2. Yerel basının en önemli gelir kaynağı olarak gösterilen resmi ilanlar konusunda 
yapılan düzenlemeler, bu gelir kaynağının daha objektif kriterlere göre dağıtılmasını 
temin amacına yöneliktir. Basın ilan Kurumu aracılığıyla yapılan bu düzenlemelerin 
oluşturulmasında, içinde yerel basın meslek örgütlerinin de bulunduğu çok sayıda 
kurumun olumlu görüşü alınmıştır. 

Kaldı ki, yerel basın için resmi ilanların tek gelir kaynağı olarak gösterilmesi, yerel 
basının gerçek işlevinden uzaklaşması anlamına gelir. Bu nedenle, söz konusu gelir 
kaynağının yanı sıra yerel medyaya diğer bazı katkıların sunulmasının da yerel basını 
güçlendirici önemli bir destek olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Basın- Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan çalışmaların başlıcaları şunlardır: 

-Yerel basının en önemli sorunlarından biri olan yetişmiş insan gücü konusunda, 
yurdun çeşitli yerlerinde, değişik zamanlarda eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde 15.'si Erzurum'da düzenlenen yerel medya eğitim seminerleriyle, 
yaygın basının birikimli mensupları, yerel basının temsilcileri veya görevini yerel 
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şartlarda gerçekleştiren gazeteciler arasında karşılıklı bilgi alışverişini sağlamayı, 
mesleğini yerel düzeyde yapan medya mensuplarının bilgi birikimlerini artırmayı 
amaçlamaktadır. Bu seminerlerde, haber, fotoğraf, sayfa düzeni, röportaj teknikleri 
gibi mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik konular yanında; yaygın medya 
mevzuatımız, yasalar, yönetmelikler; yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri gibi 
konular işlenmektedir. 

-Anadolu Basınına, hem haber kaynağı oluşturmak hem de bölgeler arasında haber 
ve bilgi akışını sağlamak amacıyla, internet üzerinden kullanıcı ve şifre vererek ANKA 
Haber Ajansının haberlerini anında ücretsiz olarak izleme ve kullanma fırsatı 
sunulmaktadır. 

-Yerli haber ajanslarından derlenmek suretiyle hazırlanan "Anadolu'ya Haberler 
Bülteni" internet sitemizde günlük olarak yayımlanmaktadır, istek halinde 
arşivimizdeki fotoğraflar Anadolu Basını'nın hizmetine sunulmaktadır. Özellikle yerel 
medya tarafından ilgiyle takip edilen "Anadolu'nun Sesi" adlı gazete 
yayımlanmaktadır. Yine internet sayfasında Anadolu Basınına ait künye bilgileri ve 
link bağlantılarına yer verilerek tüm kamuoyuna ve birbirlerine erişimleri 
sağlanmaktadır. 

-Bakanlığımızın Anadolu Basınına yönelik etkinlikleri arasında Özendirme Yarışmaları 
da yer almaktadır. Bu yarışmalarla yurdun dört bir yanında hizmet veren yerel basın 
mensupları mesleki bilgi ve tecrübelerini ortaya koyma imkanı bulmuş, birçoğu 
ödüllendirilmiştir. Yerel basınımızın çalışmalarını teşvik etmek ve değerlendirmek 
amacıyla düzenlenen Anadolu Basınını Özendirme Yarışmalarında, yerel haber, 
makale-yorum, fotoğraf, mizanpaj, araştırma ve röportaj olmak üzere 6 (altı) dalda 
ödüller verilmektedir. 

-Tüm bunlara ek olarak Haziran 2004'de yürürlüğe giren 5187 Sayılı Basın Kanunu, 
Anadolu Basınının lehine bazı düzenlemeler getirilmesi için ayrı bir özen göstermiştir. 
Bunların başlıcaları şunlardır. 

.Süreli yayınlar, ilk kez yayın alanlarına ve etkinliklerine göre yaygın, bölgesel ve 
yerel olmak üzere üçe ayrılmış ve tanımlanmıştır. Böylece Basın Kanununa aykırılık 
fiillerine uygulanacak cezaların hakkaniyet ölçütüne uygunluğu sağlanmıştır. 

.Basın Kanunu'na aykırılık fiillerine uygulanan para cezalarında önemli indirimler 
yapılmış; "düzeltme ve cevabın yayımlanmaması" fiili hariç, para cezalarının hürriyeti 
bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

.Süreli yayınların dağıtımında tekelleşmeyi engelleyici düzenlemelere yer verilmiştir. 

Arz ederim. \ ^ J ^ C - V * ^ ^ ^ 

^ r r ^ - — : " 5a I i h" M ELEK ^ 
Genel Müdür V. ^ y 
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T.C. 
RAİ )YO VF TEI £VİZYON ÜST Ki JRU1X J 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı :A.OL1.RTÜ.0.02.03-/ 004894 21 Nisan 2008 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 16/04/2008 tarih ve B.02.0.004/00678 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız gereğince; İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AüIRBAŞ'ın Devlet 
Bakanı Sayın Prof.Dr.Mchmet AYDİN tarafından cevaplandırmasını islediği 7/2338 esas 
sayılı soru önergesine Üst Kurulumuzca verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gelirleri 3984 sayılı Kanun 4756 sayılı Kanunla 
değişik 12 nci maddesinde; 

- Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal ve radyo frekansı yıllık 
tahsis bedelleri. 
- Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden %5 oranında 
ayrılacak paylar. 
- Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer tertibinde 
yer alacak ödenek. 
- Radyo ve televizyon kuruluşlarına 33üncü madde uyarınca verilecek idari para 
cezaları, 

olarak sayılmıştır. Yasada ulusal ve yerel medya için reklam paylarında farklı bir oranın 
uygulanmasına yer verilmemiştir. Üst Kurulumuzun konu hakkındaki düşüncesi de eşitlik 
ilkesine uygun olan mevcut uygulamanın devamı yönündedir. 

Eğilime katkı payı; 4306 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi gereğince yayıncı 
kuruluşların reklam gelirlerinden Üsl Kurula ödedikleri pay kadar ayrıca hesaplanarak Üst 
Kurul tarafından toplanmakta. Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili vergi dairesine 
yatırılmaktadır. Eğitime katkı payının kaldırılması veya mevcut oranda alınmaya devam 
edilmesi konusunda Üst Kurulumuzun bir tasarrufu bulunmamakladır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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4.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, özelleştirilen Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. persone
linin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2527) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

12/03/2008 

Prof.Dr.Mtfin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Muğla, Denizli ve Aydın illerimizde TEDAŞ'a bağlı olarak faaliyet gösteren 
Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'i özelleştirilerek Aydem A.Ş.'ne 
devredilecektir. Devir ile ilgili işlemler devanı etmekte olup şirket çalışanlarının 
gerek özlük hakları, gerekse çalışanların işlerini kaybcdip-kaybctmeycceği 
konularında endişeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda; 

-657-399 sayılı yasaya tabi personelin, diğer illerdeki TEDAŞ ve bağlı 
kuruluşlara gönderilmesi durumunda personelin çalışan eşleri ve çocuklarının 
eğitimi nedeniyle büyük sıkıntıya sebep verecektir. Bu nedenle aynı il içerisinde 
diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlara geçişlerine izin veren bir düzenlemenin 
yapılması, 

-4046 Sayılı Kanununa göre istihdam edilen personelin, devir süreci aşamasında 
durdurulan TEDAŞ ve Bağlı Dağıtım Şirketlerine geçiş imkanının sağlanması, 
geçiş sürecinin belirlenmesi, geçtikten sonra da özlük haklarının korunması ile 
ilgili bir düzenlemenin yapılması, 

-Devirden sonraki süreç de Aydem A.Ş.'i ile çalışmak isteyen personelin 
memuriyet haklarının (Türk Telekom devrinde olduğu gibi) belirli bir süre ile 
korunması ve tekrar memuriyete dönüşün olması yönünde düzenlemelerin 
yapılması, 

-Devirden sonraki diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlara geçişte mevcut özlük 
haklarının ve ücretlerin korunması amacıyla geçişten sonraki düzenlemelerin 
yapılması, 

-Aslen veya vekaleten yapılan unvan ve görevlerin diğer Resmi Kurumlara ya 
da bağlı kuruluşlara geçişte aynen göz önüne alınması ile ilgili düzenlemelerin 
yapılması, 

-Özelleştirme kapsamından çıkılması nedeniyle uygulaması durdurulan 4046 
Sayılı Kanunun 4971 Sayılı Kanun ile değişik 24. maddesi uyarınca %30 emekli 
ikramiyesi fazlası alınması uygulamasının devam ettirilmesi yönünde 
düzenlemenin yapılması, 

Söz konusu kurum personelinin endişelerinin bir an evvel giderilmesi ve ileride 
sıkıntıya sebep olacak bu konuların devir işlemleri tamamlanmadan 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığınız nezdindc yapılan bir 
değerlendirme ve çalışma var mı? Var ise gerekli düzenlemeler ne şekilde 
yapılacaktır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

*\ O A ^ 2 9 Nisan 
SAYI :B.02.1.ÖtB.0.65.00.6IO/ ° ü u ° 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2527 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Muğla Denizli ve Aydın illerimizde TEDAŞ'a bağlı olarak faaliyet gösteren Menderes Elektrik 
Dağıtım A.Ş.'i özelleştirilerek AYDEM A.Ş.'ne devredilecektir. Devir ile ilgili işlemler devam 
etmekte olup şirket çalışanlarının gerek özlük hakları gerekse çalışanların işlerini kaybedip-
kaybetmeyeceği konularında endişeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda; 

— 657-399 sayılı yasaya tabi personelin, diğer illerdeki TED AŞ ve bağlı kuruluşlara gönderilmesi 
durumunda personelin çalışan eşleri ve çocuklarının eğitimi nedeniyle büyük sıkıntıya sebep 
verecektir. Bu nedenle aynı il içerisinde diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlara geçişlerine izin veren 
bir düzenlemenin yapılması, 

— 4046 sayılı Kanununa göre istihdam edilen personelin, devir süreci aşamasında durdurulan 
TEDAŞ ve Bağlı Dağıtım Şirketlerine geçiş imkânının sağlanması, geçiş sürecinin belirlenmesi, 
geçtikten sonra da özlük haklarının korunması ile ilgili bir düzenlemenin yapılması, 

— Devirden sonraki süreç de AYDEM A.Ş:'i çalışmak isteyen personelin memuriyet haklarının 
(Türk Telekom devrinde olduğu gibi) belirli bir süre ile korunması ve tekrar memuriyete dönüşün 
olması yönünde düzenlemelerin yapılması, 

— Devirden sonraki Resmi Kurum ve Kuruluşlara geçişte mevcut özlük haklarının ve ücretlerinin 
korunması amacıyla geçişten sonraki düzenlemelerin yapılması, 

— Aslen veya vekâleten yapılan unvan ve görevlerin diğer Resmi Kurumlara ya da bağlı 
kuruluşlara geçişte aynen göz önüne alınması ile ilgili düzenlemelerin yapılması, 

— Özelleştirme kapsamından çıkarılması nedeniyle uygulaması durdurulan 4046 sayılı Kanunun 
4971 Sayılı Kanun ile değişik 24. maddesi uyarınca %30 emekli ikramiyesi fazlası alınması 
uygulamasının devam ettirilmesi yönünde düzenlemenin yapılması, 

— Söz konusu kurum personelinin belirtilen endişelerinin bir an evvel giderilmesi ve ileride 
sıkıntıya sebep olacak bu konuların devir işlemleri tamamlanmadan düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bu konuda Bakanlığınız midinde yapılan bir değerlendirme ve çalışma var mı? Var ise gerekli 
düzenlemeler ne şekilde yapılacaktır? 

CEVAPLAR- Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.nin (Menderes EDAŞ) bulunduğu bölgenin özeleştirme işlemi 
3096 sayılı Kanuna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Menderes KDAŞ'ın, AYDEM A.Ş.ye (Şirket) devri aşamasında, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereğince 
görev bölgesinde çalışan işçi personel, ücret ve sosyal yardım seviyeleri ile kıdem süresi saklı kalmak üzere 
Şirkete devredilecek, memur ve sözleşmeli personel ise isteğe bağlı olarak Şirkete geçebilecektir. 
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Özelleştirme programından çıkarılan Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.de görev yapan personelin 4046 sayılı 
Yasa hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli mümkün olmamakla beraber, bu şirkette 
görev yapan memur ve sözleşmeli personelin TEDAŞ bünyesine aktarılması halinde, burada görev yapan 
personelin Denizli ilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanun'un 22'nci maddesine göre 
atanmaları mümkündür. 

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel 4046 sayılı 
Kanuıuı'nun 24'üncü maddesi uyarınca %30 fazlası ile emekli ikramiyesinden yararlanabilmektedir. 

Özelleştirme programında bulunmayan kuruluşlarda çalışanların da bu uygulamadan yararlanmasına yönelik 
herhangi bir yasal düzenleme çalışması bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, F tipi cezaevlerindeki sohbet hakkı uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2586) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. * 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Ülkemizde 8 yıldan bu yana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevleri 
uygulaması yapılmaktadır. 

Aradan geçen süre sonunda; tecride dayalı infaz modelinin yarattığı 
tahribatları azaltmak amacıyla, kabul edilebilir sayıda tutuklu ve hükümlünün gün içinde 
birbiriyle temas etmelerine imkan sağlayan, tutuklu ve hükümlülerin verdikleri dilekçelerin 
sonuçlarını takip etmelerini gerçekleştiren, infaz sürecinde yargıç güvencesini ve denetimini 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan İnfaz Yargıçlığı Kurumunu sağlıklı olarak çalıştıran, 
keyfi uygulamaları sona erdiren; insani ve hukuki bir infaz modelinin, güvenlik unsuruyla 
birlikte uygulamaya geçirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Uygulama ve fiziki şartlardan kaynaklanan mağduriyet ve hak 
ihlâllerinin kısmen önlenmesi amacıyla, aşağıdaki soruların 
cevaplandırılmasını talep ediyoruz; 

(1) Tecridin insan üzerindeki etkilerinin kırılması amacıyla Adalet Bakanlığı 
tarafından; hükümlü ve tutukluların nakil işlemleri, ortak etkinlikler, güvenlik gibi konulan 
düzenleyen 45/1 sayılı genelgenin 3. bölümünde "ortak etkinlikler" başlığı altında 
düzenlenen, hükümlü ve tutukluların birbirleriyle sosyal temas kurmasına imkan sağlayan 
"sohbet hakkını kullanma koşulları", uygulamada neden yaratılmamıştır? 
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Kamuoyu huzurunda sohbet hakkının haftada 10 saat yerine 20 saat olarak 
uygulanacağı Sn.Bakan tarafından taahhüt edilmiş olmasına rağmen, bunun gereği neden 
yapılmamıştır? 

(2) Tekirdağ I ve 2 nolu F Tipi Cezaevlerinde, Edirne F Tipi Cezaevinde, Bolu 
F Tipi Cezaevinde, Kocaeli I ve 2 nolu F Tipi Cezaevinde; 45/1 nolu genelgenin ya hiç 
uygulanmadığı ya da genelgeye uygun bir şekilde uygulanmadığı yolundaki iddia ve 
şikayetler doğru mudur? Bu cezaevlerindeki uygulamanın niteliği nedir? 

ADALET BAKANLIĞI 2 5 / 0 4 / 2 0 0 8 

Bakan 
1104/614 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-4796 sayılı yazı, 

b) 11/04/2008 tarihli ve 962/510 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2586 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Mehmet Ali SATHİN 
Soru önergesi cevabı a a n I 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2586 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 01/01/2006 tarihinde yayımlanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve 
Diğer Hükümler" konulu 45 No.lu Genelge, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak 22/01/2007 
tarihinde 45/1 No.lu Genelge olarak yeniden yayımlanmıştır. Yeniden yayımlanan Genelgenin 
eskisinden farkı, "haftada 5 saate kadar" olan sohbet faaliyeti süresinin, "haftada 10 saate kadar" 
şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. 

Bugün itibariyle, Ülkemizde bulunan 389 ceza infaz kurumunda, 27.000 personel ile 
95.000 hükümlü ve tutukluya hizmet verilmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, anılan 
Genelgenin "Ortak Etkinlikler" başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde icra 
edilmektedir. 
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Genelgenin; 
Söz konusu Bölümünün 1. maddesinde, "Hükümlü ve tutuklular işledikleri suçlara, 

kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılarak, güvenlik bakımından tehlike 
yaratmadığı ölçüde, kendileri için hazırlanmış iyileştirme programlan çerçevesinde eğitim, spor, 
meslek kazandırma ve çalışma ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırlar. Bu faaliyetler 
yüksek güvenlikli kurumlar ile diğer kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde on kişiyi 
aşmayacak gruplar hâlinde yürütülür. Programların süresi ve katılacak hükümlü tutuklu sayısı her 
programın özelliği, güvenlik koşulları ve kurumun olanakları dikkate alınarak idare ve gözlem 
kurulunca belirlenir, iyileştirme programlarının amaca aykırı sonuçlar verdiği tespit edilen 
hükümlü ve tutuklular yönünden bu uygulamaya son verilebilir veya gerekli değişiklikler 
yapılabilir.", 

Sohbet faaliyetlerine ilişkin 13. maddesinde, "Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı 
ölçüde, idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi 
aşmayacak gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak 
yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla 
bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüş, avukat ve ziyaretçi görüşlerini 
aksatmayacak şekilde yaptırılır.", 

14. maddesinde de, "Hücreye koyma cezası alan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları infaz 
edildikten sonra, diğer disiplin cezalarını alanlar ise cezalarının infaz koşulu aranmaksızın bu 
faaliyetlere katılır. Aynı hükümlü veya tutuklu birden çok programa katılabilir", 

Hükümleri yer almaktadır. 
Belirtilen Genelge hükümlerinden anlaşılacağı üzere, sohbet faaliyetleri; kurumun fizikî 

kapasitesi, personel sayısı, güvenlik koşulları, hükümlü ve tutukluların özellikleri dikkate alınarak 
yerine getirilmektedir. 

II- 45/1 No.lu Genelgenin bir kısım ceza infaz kurumlarında ya hiç uygulanmadığı ya da 
usulüne uygun olarak uygulanmadığı yönündeki iddia ve şikâyetler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bakanlığımız Ceza ve Tcvkifcvlcfi Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde infaz hizmetlerinin daha kaliteli hâle getirilmesi için çalışmalarını devam 
ettirmekte; sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması için gerekli her türlü çabayı göstermektedir. 
Genelge değişikliğinden sonra, özellikle F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarımızda, 
sohbet toplantıları ile sosyal ve kültürel etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklu sayısı ile katılım 
süresinin arttığı gözlemlenmektedir. 

Bakanlığımızın aynı Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen, yeniden yapılandırma 
çalışmaları çerçevesinde, bütün ceza infaz kurumlarımızda eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve 
psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Standartlar Sistemine 
geçilmiştir. 

Standartlar Sistemi; ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının her 
kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik 
esasına göre not verilerek takibini ifade eder. Bu şekilde F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 
kurumlarında gerçekleştirilen sohbet dâhil her türlü etkinliğin takibi, denetimi, geliştirilmesi ve 
varsa aksaklıklarının giderilmesi için gerekli izleme sistemi oluşturulmuştur. Her infaz kurumuna 
ait çizelgeler üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde, dönemlerin bitimini müteakip yılda dört kez 
tanzim edilerek Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali RAHİN 
Bakaıl 
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6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, TRT'deki personel alımı duyurusuna, 
TRT'deki bir yarışma programına, 
ANTENA.Ş. 'ye, 
TRT'deki bir programa, 
- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'de siyasi partilerle ilgili haberlere, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2597, 2598, 2599, 2601, 2602) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla arz ederim. 18.03.2008 

Mııharreıı 
'tiIovaMillctvckili 

TRT Genel Miklürlüğü'nün internet sitesinde TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 
İnternet yayınlarında çalıştırılmak üzere Almanca, Arapça, Arnavutça, Çince, Farsça, 
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Urduca, Yunanca dillerini çok iyi düzeyde bilen 
personel alınacağına ilişkin duyuru yayınlanmaktadır. 

1- Söz konusu personel kurumda kadrolu olarak mı istihdam edilecektir? 
2- Bu dilleri bilen kaç kişi alınacaktır? 
3- Bu personel için bir sınav yapılacak mıdır? 
4- Alınacak personel için KPSS şartı aranmakta mıdır? 
5- Kurumun internet sayfasında "Personel Alımı" bölümünde "İlk defa devlet 

memuriyetine alınacaklar için, KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girenlerden, 
açık ilan yoluyla, Kurumumuz taralından belirlenecek puanlara sahip olanlar arasında, 
Kurumca yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında veya sınavlarında başarılı olmaları 
kaydıyla personel alımı yapılır" denilmesine ve aynı hükmün TRT yönetmeliklerinde 
yer almasına karşın bu duyuruda bu niçin belirtilmemiştir? 

6- Söz konusu personelin özel bir şirkette istihdam edileceğine ilişkin iddialar doğru 
mudur? 

7- Özel şirkette çalıştırılacak olan personelin duyurusu niçin TRT'de yapılmaktadır? 
8- TRT'nin asli görevlerinin taşeron şirket personeli aracılığı ile gördüıülmesinin yasal 

dayanakları var mıdır? 
9- TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin özellikle yayın ünitelerine "Birimlerin ihtiyaç 

duyduğu personel ile bu personelde aranacak niteliklerin Genci Müdürlüğe 
bildirilmesi için bir yazı yazmış mıdır? 

10- Böyle bir yazı yazılmış ise yazının gerekçeleri ve amacı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 18.03.2008 

1- TRT'de yayınlanan Alaturka Solist yarışması programının yapımcı şirketinin adı 
nedir? 

2- Bu şirkete bölüm başına ne kadar ücret ödenmektir? 
3- Programdaki jüri üyelerine ne kadar ücret ödenmektedir? 
4- Jüri üyelerinin ücreti TRT tarafından mı, yapımcı şirket tarafından mı ödenmektedir? 
5- Yapımcı şirkete ödenen para içerisinde jüri üyelerine ödenecek para dahil midir? 

Yoksa jüri üyeleri için ayrı bir ödeme mi yapılmaktadır? 
6- TRT'nin bu programı kendi olanakları ile yapabilecek kadrosu yok mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 18.03.2008 

Muharrem 
Yalavtt-MTTletvekili 

TRT ve diğer yayın kuruluşlarının birlikte kurduğu ANTEN AŞ ile ilgili Bakanlar 
Kurulu kararının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğuna ilişkin haberler basında 
yer almıştır. Karada TRT'nin çıkarlarının korunmadığına ilişkin tespitler de yer almıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Anten AŞ'nin Şirket Sözleşmesi TRT Koordinasyon Kurulu'nda görüşülüp 
onaylanmış mıdır? 

2- Şirket Sözleşmesi hakkında TRT Hukuk Müşavirliği'nden görüş alınmış mıdır? Bu 
görüşler paralelinde sözleşmede düzenleme ve değişiklik yapılmış mıdır? 

3- ANTEN AŞ tarafından alınan kararlar TRT Genel Müdürlüğü'ne bildirilmekle midir? 
Bildiriliyorsa hangi yolla bildirilmektedir ve TRT Yönetiminin bu kararlara itiraz 
etmesi halinde bu itiraz konuları nasıl dile getirilmektedir? ANTEN AŞ tarafından 
alınan kararlar, TRT'nin hangi biriminde muhafaza edilmektedir? 

4- Anten AŞ1'ye TRT dışında kuruluş sermayesini hangi kurumlar ödemiştir, hangileri 
ödememiştir? 

5- Ödemeyenler ya da geç ödeyenler varsa bunlarla ilgili gecikme faizi de dahil yasal 
yollara gidilmiş midir? 

6- TRT'nin bu şirketteki yönetim kurulu üyeleri kuruluş sermayesini ödemeyen ortaklar 
hakkında TRT yönetimine rapor vermiş midir? 

7- ANTEN AŞ kurulduğu dönemde TRT'cle Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ümit 1 latipoğlu, söz konusu şirketle ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali 
için dava açılmasını gerekçe göstererek bu şirkete kurum taralından para aktarılması 
ile ilgili Hukuk Müşavirliği'nden görüş istemiş midir? 

8- Görüş islenmiş ise Hukuk Müşavirliği'nin görüşü ne olmuştur? 
9- TRT'nin bu şirketteki yönetim kurulu üyeleri şirket toplantılarına katıldıklarında 

yollukları, yol harcamaları ve diğer masraflarını kim ödemiştir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularınım Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 18.03.2008 

Muharrj 
'TîTova Milletvekili 

TRT'de yayınlanan Komedi Dükkanı adlı programın ilan panolarındaki tanıtım 
afişlerinde tiyatro sanatçısı Salih Kalyon da yer aldığı halde 14 Mart 2008 tarihinde 
yayınlanan programda Salih Kalyon yer almamıştır. 

1- Şirket ile yapılan ilk anlaşmada programa bölüm başına ne kadar ücret ödenmesi 
kararlaştırılmıştır? 
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2- Programın yapımcı şirketi ile yapılan anlaşma değişen bu duruma göre yenilenmiş 
midir? 

3- Komedi Dükkanı adlı programa bölüm başına ne kadar ücret ödenmektedir.? 
4- Bu ücret iki oyuncu için mi belirlenmiştir? 
5- Yalnızca tiyatro oyuncusu Tolga Çevik'in rol aldığı bölümler için ne kadar ücret 

ödenmiştir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki yer alan soruların Devlet Bakanı Mehmet Aydın 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza ÖZTÜRK 
Mersin Milletvekili 

1- TRT'de haber bültenlerinde siyasi parti haberleri hangi oranlarda 
yayınlanmaktadır? 

2- İbrahim Şahin'in TRT Genel Müdürlüğüne atanmasından sonra 
TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin haberlerinin toplam süresi 
ne kadardır? 

3- Başbakan ve diğer hükümet üyeleriyle ilgili haberler toplam ne 
kadar süre yayınlanmıştır? 

4 - 1 8 Mart 2008 tarihli TRT ana haber bülteninde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile ilgili kaç haber yayınlanmıştır? Bu haberlerin 
süreleri ne kadardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ e>t>?-L9-
Konu : 7^"/04/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi :a) 28.03.200S tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4796 sayılı yazı. 

b) 28.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1537 sayılı yazı. 
c) 25.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1535 sayılı yazı. 
d) 25.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1536 sayılı yazı. 
e) 25.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1539 sayılı yazı. 
f) 28.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1560 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Mersin Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/2602 esas nolıı yazılı soru önergesi 
ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/2597, 7/2598, JV2599, ve 7/2601, yazılı soru 
önergeleri ile ilgili olarak Bakanlığım ilişkili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ilgi (b), (c), (d), (e) ve (f) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b), (e), (d), (e) ve (I) yazılar ™ ? n * İ « ™ e t A Y D I N 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/1535 25/04/2008 
KONU : 7/2597 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 28/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00570 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/2597 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca İnternet yayınlarında çalıştırılmak üzere 
Almanca, Arapça, Arnavutça, Çince, Farsça , Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Urduca ve 
Yunanca dillerinde alınacağı ilan edilen personel, kadrolu olarak istihdam edilmeyecektir. 

Anılan dillerde yapılacak İnternet yayınlarına içerik sağlamak üzere kendilerinden hizmet 
satın alınacak kişi sayısı, toplam 58 kişidir. Kurumumuza başvuranların ilgili dilden Türkçeye, 
Türkçeden ilgili dile çeviri düzeylerini belirlemek üzere kendilerinden belirli bir metni belirli bir 
sürede çevirmeleri istenmektedir. Bu kişiler için KPSS şartı aranmamaktadır. Bu kişilerin özel 
şirkette çalıştırılması söz konusu olmayıp, kendilerinden çeviri hizmeti alınacaktır. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

25/04/2008 SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/1536 
KONU : 7/2598 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDİN) 

İlgi: 28/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00570 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/2598 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur 
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Alaturka Solist Yarışması adlı program, TRT ile Mavi Medya Prodüksiyon Tanıtım 
Danışmanlık Org. ve Tic. Ltd. Şirketi arasında ortak yapım olarak gerçekleştirilmektedir. 
Programın ilk eleme bölümü için, adı geçen firmaya 139.600 YTL. ödenmiş, 13 bölüm sürecek 
bölümleri için ise bölüm başı 170.300 YTL. ücret ödenmektedir. Programda görev alan jüri 
üyelerinin ücreti, yapımcı şirket tarafından ödenmektedir. Jüri üyelerine ödenecek ücret, yapımcı 
şirkete ödenen ücret içerisine dahil olup, TRT tarafından jüri üyelerine ayrıca bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

TRT, müzik-eğlence türündeki programlar da dahil olmak üzere, farklı tür ve içeriklerde 
programları "iç yapım" yöntemiyle kendi bünyesinde de üretebildiği gibi; "dış yapım" yoluyla 
Kurum dışından da temin edebilmekte veya Kurum dışı kişi, kurum ve kuruluşların işbirliğiyle 
"ortak yapım" olarak gerçekleştirmektedir. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 090-04/1539 
KONU : 7/2599 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDİN) 

İlgi: 28/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00570 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/2599 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anten AŞ. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 
Ek 1.maddesine istinaden kurujmuş olup, TRT, 2954 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü gereğince 
Bakanlar Kurulunun 13.02.2007 tarih, 2007/11725 sayılı kararı çerçevesinde anılan şirkete ortak 
olmuştur. Anten A.Ş'nin Şirket Ana Sözleşmesinin imzalanması hususunda Yönetim Kurulu Kararı 
ile Genel Müdüre yetki verilmiştir. Taslak sözleşme hakkında Hukuk Müşavirliğinden görüş 
alınmış olup, Yönetim Kurulunca kabul edilen sözleşmede bu görüşler kısmen dikkate alınmıştır. 

Anten A.Ş.'nin almış olduğu kararlar Kuruma gönderilmekte olup, kuruluş sermayesini 
ödeyenlerin listesi ilişikte sunulmuştur. 

- 8 2 1 -



T B M M B: 97 30 . 4 . 2008 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının iptali için açılan dava gerekçe gösterilerek bu 
şirkete Kurum tarafından para aktarılması hususunda Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmiş ve 
taahhüt edilen sermaye payının ödenmesini engelleyecek bir husus bulunmadığı görüşü alınmıştır. 

Anten A.Ş.'nin Yönetim Kurulu toplantısına Kurum adına katılan üyenin uçak bileti 
şirket, harcırahı Kurum tarafından karşılanmıştır. 

Arz ederim. / ' 

Ek:l liste. 

ANTEN A C 
ANTI.-N l'vl.l-JTMK VE ÎLKNİK I IİZAAET1..ER ANONİM ŞİRKETİ 
orvn ı -T P A S A C A ! / ı, ;:;-I:-:AI I SOKAI - . I A . I :A ; I 
LSLI.UIK fx)» lü ISI'AMIHIL 
I B . : ; ' i 2 :a>8 .şs> :>n 

İstanbul, 12.12.2007 

Sayın Dr Tahsin Ozmen 
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Ankara 

IU',ı: B.02.0.trt.O. 74.01.00/869/11 -21-10/255 sayılı ve 
27 Kasım 200/ tar ihl i Sermaye payı konulu yazınu 

Sayın Ö/ıııen 

Ortakları arasında TRT'nin de bulunduğu Anten AŞ'nin kuruluş aşamasında 21.'1.2007 
tarih ve 2007/1 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yapılan çağrıya cevap olarak TRT 
tarafından gönderilen taahhüt edilen sermaye payının dör t te bir i alınmış ve şirketin 
kuruluş sermayesine ek olarak bankaya yatırı lmıştır. Şirket ortakları için sorun 
yaratmamak için Rekabet Kurulu'na yapılan başvuru sonuçlanana şirketin çalışmaları 
yavaşlatılmış olduğundan bütün ortakların bu ödemeyi yapması için özel bir çaba da 
harcanmamıştır. 

Şirketin bir faal iyet i de olmadıijı için, şirketle i lgi l i i r t ibat noktası olarak TVYD Genel 
Merkezi kullanılmaktadır. 

Bııs;;üne kadar ortaklardan alınan ödemeler ve son durumu gösteren tablo ektedir. 

Malumunuz oldabileceçji yibi Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından da ele alınan bu 
konunun iki hafta içinde açıklık kazanması beklenmektedir. Gelişmeler tarafınıza düzenli 
olarak bi ldir i lecekt ir . 

Saygılarımla 
(imzalı) 

Nuri M. Çolakoylu 
Anten AS 

["ki : Şirket ortaklan ve ödemelerle ilgili tablo 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ° ? o .o(^ / T & 0 

KONU : 7/2601 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi : 28/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00570 sayılı yazınız. 

y&i /2008 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/2601 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Komedi Dükkanı adlı program için yapımcı firma ile yapılan ticari sözleşme gereği bölüm 
başına ücret ödenmekte olup, programa katılmayan Salih KALYON'un yerine her hafta farklı bir 
konuğun yer alacağı başka bir format oluşturulmuştur. Bu değişiklik için yeni bir anlaşma 
yapılması gerekmemiştir. Toiga ÇEVİK'in rol aldığı bölümler için ücrette herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

25/04/2008 SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 090-04/1537 
KONU : 7/2602 sayılı Soru Önergesi Cevabi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 28/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00570 sayılı yazınız. 
Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'ün vermiş olduğu 7/2602 sayılı Soru Önergesi ile 

ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

TRT haber programlarında TBMM'de grubu bulunan partilere Mecliste temsil edilme 
oranlarına ve gündeme göre yer verilmektedir. 18.03.2008 tarihinde TRT ana haber bülteninde 
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile ilgili bir haber yayınlanmış olup, süresi 1 dakika 10 
saniyedir. 

Arz ederim. 
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7.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir TRT belgeselinin yayın saatine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2765) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumunun TRT 1 kanalında her Salı günü saat 00.20 

de "Üçüncü Sayfa" adlı bir belgesel programı yayımlanmaktadır, Bu belgeselde namus 

cinayeti işleyenlerin, gasp yapanların,uyuştıırucu tacirlerinin hikayelerinin yer aldığı adli 

vakalar incelenmiş bu failleri suça iten koşullar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü sayfa haberlerinin ağırlıklı bir kısmının namus cinayetleri olduğu , Türkiye Büyük 

Millet Mcclisi'nde bu konuda kurulmuş olan Araştırma Komisyonunun önerileri ve Başbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 04.07.2007 tarihinde bu gibi olayları önlemek için 

yayımladığı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Çıkarılan Başbakanlık Genelgesi" göz önüne alındığında ; 

1. TRT 1 gibi ülkenin dört bir yanında büyük bir izleyici kitlesine sahip bir televizyon 

kanalının, bireylerin eğilimiyle çözüme yönelik ilk adımın atılacağı namus cinayeti 

sorunun ele alındığı bu belgeseli saat 00.20 de yayınlamasının sebebi nedir? 

2. Böyle eğitici bir belgeselin prime lime adı verilen, izlenme oranlarının en yüksek 

olduğu saatlere konulması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/£)o?-6£ 
Konu : Z / 7 04/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İl^i :a) 10.04.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2765-5059/10799 sayılı yazı. 
b)£**.04.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090. \&U sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği İzmir Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/2765 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

if.Dr.MchAfct AYDİN 
EK: İlgi (b) yazı Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/1534 24/4/2008 
KONU : II2765 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 10/04/2008 tarih ve B.02.0.004/00637 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'un vermiş olduğu 7/2765 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

"Üçüncü Sayfa" adlı belgesel, TRT-l'in mevcut prototipinde yerli belgesel kuşağının 
olmaması nedeniyle, Mayıs - Haziran aylarında daha uygun saatlerde ya da TRT-2'de daha erken 
ve sabit bir saatte yayını teklif edilmesine rağmen program yapımcısının belgeselin biran önce 
özellikle TRT-1 kanalında yayınını istemesi üzerine Mart ayında yayına girmiş olup, program 
yapımcısının da uygun görmesi üzerine belgesel Salı günleri Günün Ardından adlı haberlerin 
yayınından sonra saat 00:20'ye yerleştirilmiştir. Bunun nedeni de Günün Ardından adlı gece 
haberlerini daha erken saatlerde yayınlayabilmek ve diğer kanalların haber stüdyolarıyla 
çakışmasını engellemektir. 

TRT-1 kanalının, mevcut prototipinde prime time zaman diliminde yerli belgesel kuşağı 
bulunmadığından belgeselin bu saatte yayını planlanamamaktadır. 

Arz ederim. 

8.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki tarihî bir binanın restorasyonuna ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI' NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. , 

U Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Ankara İli Altındağ ilçesinde eski adı ile Demirtaş yeni adı ile Gündoğdu 
Mahallesi Dutlu Sokak No:21'deki, 2863 Sayılı Yasa uyarınca, Kültür ve Tabiat varlığı 
olarak tescilli olduğu söylenen iki yüz yıllık tarihi evin, yasalara aykırı olarak yıkıldığı 
ve yeniden inşa edildiği öne sürülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Söz konusu yer Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma kurulunca tescilli bir yapı 
mıdır? 
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2- Söz konusu yapının yıkılmadan önce röleve ve restorasyon projeleri 
hazırlanmış mıdır? 

3- Şayet bu yapının röleve ve restorasyon projeleri hazırlanmış ise, bu 
projeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca onaylanmış 
mıdır? Onaylanmış ise söz konusu yapının röleve ve restorasyon 
projesinin onay tarih ve numarası nedir? 

4- Yapılan yenileme çalışması 2863 sayılı yasa kapsamında 
gerçekleşmemişse, tarihi yapının yıkılmasına ve onaylanmamış proje ile 
yeniden yapılmasına neden olanlar hakkında Bakanlığınızca 
gerçekleştirilen bir işlem var mıdır? 

5- Bu binaya doğalgaz tesisatsı yapılmış mıdır? Böyle bir tesisatın yapılması 
mevzuata uygun mudur? 

6- Yasaya aykırı olarak restore edildiği ileri sürülen bir binanın; Kültür ve 
Turizm Bakanı ve Ankara Valisi tarafından açılışının yapılmasını doru 
mudur? Bu durum yasa dışı uygulama yapanlara cesaret vermez mi? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610~^H,33o 2.CJ /o(^/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.0.10.00.02-5029 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/2791 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ'İN 7/2791 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ankara İli Altındağ İlçesinde eski adı ile Demirtaş yeni adı ile Gündoğdu Mahallesi Dutlu 
Sokak No: 2'deki, 2863 Sayılı Yasa uyarınca, Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescilli olduğu söylenen 
iki yüz yıllık tarihi evin, yasalara aykırı olarak yıkıldığı ve yeniden inşa edildiği öne sürülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: Söz konusu yer Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescilli bir yapı 
mıdır? 

CEVAP 1: Demirtaş Mahallesi, Dutlu Sokak, No: 21 adresinde bulunan ve 62 pafta, 277 ada, 
11 parselde yer alan yapı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlunun 15/08/2003 tarih 
ve 8705 sayılı kararıyla Ankara, Merkez, Eski Kent Dokusunun Planlanması ve Korunması Projesi 
işinin 3 üncü aşama çalışmaları kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle Y-6 envanter 
numarasıyla tescil edilmiştir. 

SORU 2: Söz konusu yapının yıkılmadan önce rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış 
mıdır? 

CEVAP 2: Ankara Eski Kent Dokusunun Planlanması, Korunması ve Sağlıklaştırması 
Projesi kapsamında kalan söz konusu yapının da rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve 
Koruma Kuruluna sunulmuştur. 

SORU 3: Şayet bu yapının rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış ise, bu projeler Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca onaylanmış mıdır? Onaylanmış ise söz konusu yapının 
rölöve ve restorasyon projesinin onay tarih ve numarası nedir? 

CEVAP 3: Ankara Eski Kent Dokusunun Planlanması, Korunması ve Sağlıklaştırılması 
Projesi kapsamında 5 inci Aşama Hizmetler Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunda değerlendirilerek 16/06/2006 tarih ve 1597 sayılı kurul kararıyla "...5 inci Aşama 
Hizmetleri kapsamında hazırlanan Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Projelerinin uygun 
olduğuna,...uygulamanın Belediyesi ve proje müellifi denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonrası 
fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine" karar verilmiş, dolayısıyla söz konusu yapıya ilişkin 
projeler de bu kararla onaylanmıştır. 

SORU 4: Yapılan yenileme çalışması 2863 sayılı yasa kapsamında gerçekleşmemişse, tarihi 
yapının yıkılmasına ve onaylanmamış proje ile yeniden yapılmasına neden olanlar hakkında 
Bakanlığınızca gerçekleştirilen bir işlem var mıdır? y \ A*.'. •• 

CEVAP 4: Söz konusu yapıya ait yenileme çalışması Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 16/06/2006 tarih ve 1597 sayılı kararıyla onaylanan projeler kapsamında 
yapılmıştır. 
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SORU 5: Bu binaya doğalgaz tesisatı yapılmış mıdır? Böyle bir tesisatın yapılması mevzuata 
uygun mudur? 

CEVAP 5: Söz konusu yapıya ısınma amacıyla doğalgaz tesisatı (sıhhi tesisat) yapıldığının 
yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edildiği ve halen kullanıldığı Ankara Yenileme Alanı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bildirilmiş olup, bu konu 
ile ilgili olarak yapılan Müdürlük dosya incelemesinde de herhangi bir projeye rastlanmadığı ifade 
edilmiştir. 

Aralarında söz konusu yapının da bulunduğu, Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri 
kapsamında kalan tüm yapılarda yapılan uygulamalara ilişkin Altındağ Belediyesi'nin faaliyet 
raporunun Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirilmesi sonucunda alınan 03/08/2007 tarih ve 49 sayılı kararla "Ankara İli, Altındağ İlçesi 
tnci ve Dutlu Sokaklar Sokak Sağlıklaştırma İşinin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu'nun 16/06/2006 tarih ve 1597 sayılı kararı ile onaylanan proje doğrultusunda yapıldığı 
tespit edildiğinden konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun uygun olduğuna ve onaylanmasına" 
karar verilmiştir. 

SORU 6: Yasaya aykırı olarak restore edildiği ileri sürülen bir binanın; Kültür ve Turizm 
Bakanı ve Ankara Valisi tarafından açılışının yapılması doğru mudur? Bu durum yasa dışı uygulama 
yapanlara cesaret vermez mi? 

CEVAP 6: Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu yapının Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16/06/2006 tarih ve 1597 sayılı kararı ile onaylanan 
proje doğrultusunda usulüne uygun yapıldığı tespit edildiğinden açılışının tarafımdan ve Ankara 
Valimizce yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

9.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, gazi sayılmayıp malulen emekli edilenlere ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül 'ün cevabı (7/2805) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL tarafından ya/.ılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 26/03/2008 

Bchiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde askerlik görevini yapan vatandaşlarımızdan lerörlc 
mücadele eden ve operasyonlara katılan, ancak dost ateşiyle vurulduğu veya kaza geçirdiği 
için yaralanan ve "Gazi" statüsüne alınmayanlar vardır. Bu vatandaşlarımız Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü (Şu an Sosyal Güvenlik Kurumu olan Kurum) tarafından 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanuna göre malulen emekliye sevk edilmişlerdir. 

1- Bu durumda olan vatandaşlarımızın niçin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
statüsüne alınıp "Gazi" sayılmamaktadır? 

2- Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığınızca yeni bir düzenleme çalışması yapılması 
planlanmakta mıdır? 
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TC. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2008/7016-ED. 2 5 Nisan 2008 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 7 Nisan 2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2805-5038/10776 sayılı ve 
"Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK tarafından verilen 7/2805 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
EK-A'da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ M.Vecdi GÖNÜL 
EKİ : ^ Millî Savunma Bakanı 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin 

Cevabı) 

MERSİN MİLLETVEKİLİ BEHİÇ ÇELİK TARAFINDAN VERİLEN 

7/2805 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile sağlanan haklar, Kanunun "Malûl olanlarla aylığa 
müstehak dul ve yetimlere yardım" başlıklı 21'inci maddesinde yer almaktadır. Bu çerçevede, 
21'inci maddenin birinci fıkrasında; 

"Kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları 
kalmamış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak 
yaralanan, sakatlanan, ölen ve öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." şeklindeki amir hüküm gereğince, bu Kanun ile 
sağlanan haklara müstehak olabilmek için "terör eylemlerine muhatap" olma şartı aranmaktadır. Bu 
nedenle terör eylemi dışındaki sebeplerle yaralananlar veya sakat kalanlar, bu Kanun ile sağlanan 
haklardan istifade edememektedir. 
2. Konu ile ilgili olarak Bakanlığımca yeni bir düzenleme çalışması yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Vecdi GÖNÜL' 
Savunma Bakanı 
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10.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'in, Malazgirt Kalesi 'nin bakım ve onarımına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

H6 - V V V A D - ^ K T ^ 
M. Nuri YAMAN 

/ Muş Milletvekili 

Tarih boyunca birçok uygarlığa beşiklik yapmış olan ve Türklerin 
Anadolu'ya giriş kapısı olması dolayısıyla Türk Tarihinde de önemli bir rol işgal 
eden Malazgirt İlçesinde; M.Ö. 600 yıllarında, Urartu hakimiyetindeki Medler 
tarafından inşa edilen Malazgirt Kalesi, 1750 metreyi bulan sur uzunluğu ile 
ilçenin sembolü niteliğindedir. İç kale surları iki sıra duvarla örülü kalenin sur 
yapısı, Çin Şeddi ve Diyarbakır Surları ile benzer özelliklere sahip olup, 
insanlığın yüzyıllar önce ne tür şaheserler yarattığının bir kanıtı olarak 
karşımızda durmaktadır. 

Bilindiği üzere, geçmiş uygarlıkların gelecek nesillere bıraktığı kültür 
miraslar arasında bulunan kalelerin varlıklarını koruyabilmelerinin tek şartı, 
sürekli bir şekilde bakım ve onarım işlemine tabi tutulmalarıdır. Malazgirt 
Kalesi de inşasından beri değişik dönemlerde restore edildiğinden, günümüze 
kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir. Kalenin bundan sonra da varlığını 
sürdürebilmesinin yegane yolu, düzenli olarak bakım ve onarımının 
yapılmasıdır. 

Bu amaçla kalenin onarımı için Bakanlığınıza bağlı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünüzün ilgili yazısı ve talep formu ile "muhtelif işler 
için ödenek" konu başlıklı ödeneğin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünüzce karşılanması talep edilmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye Yönetmeliği'nin 45 inci maddesi uyarınca, gerekli olan nakdin 
ilgili İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına aktarılmasına, bu nakdin sadece talep 
formunda belirtilen iş için kullanılmasına ve belirtilen tutarın Merkez 
Müdürlüğünüzün 2005 Mali Yıl Bütçesi'nin 770.01.05-950 harcama 
kaleminden karşılanarak gider kaydedilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda Merkez Müdürlüğünüzce, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğüne, ödenek aktarımının uygun bulunduğuna dair 
12.10.2005 tarih ve 1165 sayılı karar, 14.10.2005 tarih ve 11403 sayılı yazı ile 
gönderilmiş, bu Genel Müdürlük de Muş Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne "Muş İli, Malazgirt Kalesi Onarımı" konu başlığı altında, 
01.11.2005 tarih ve 723 sayılı ilgi yazısını göndermiştir. 
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Son olarak Muş İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Malazgirt Kalesi'nin 
Onarımı" konu başlığı altında 15.11.2005 tarih ve 1340 sayı ile Malazgirt 
Belediye Başkanlığı'na ilgi yazısını göndermiştir. 

Ancak Yönetim Kurulunca alınan bu karar rağmen 12.10.2005 tarihinden 
beri ilgili birime herhangi bir ödenek aktarımı yapılmamış olup, Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğünüze konu ile ilgili bilgi almak maksadıyla 
başvurduğumda, ödenek yetersizliği gerekçesiyle 2005 Yılı Bütçesi'nin ilgili 
kaleminden herhangi bir aktarımın yapılamadığı, ayrıca söz konusu ödenek için 
2005 Yılı Bütçesinde revize işlemine gidilmediğinden, ilgili ödeneğin 2006, 
2007 ve 2008 yılı Bütçelerinde yer almadığı tarafıma bildirilmiştir. 

Yukarıda değinilen, Bakanlığınıza bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Malazgirt Kalesi'nin acilen 
ihtiyacı olan bakım ve onarımı konusunda 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~'W:K 2 8 / OM /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. 

Muş Milletvekili Sayın M. Nuri YAMAN'in 7/2845 Esas No'Iu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

> Bilgilerinizi arz ederim. 

ErtuğrulGÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN M. NURİ YAMAN'TN 7/2845 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Tarih boyunca birçok uygarlığa beşiklik yapmış olan ve Türklerin Anadolu' ya giriş 
kapısı olması dolayısıyla Türk Tarihinde de önemli bir rol işgal eden Malazgirt İlçesinde; 
M.Ö. 600 yıllarında, Urartu hakimiyetindeki Medler tarafından inşa edilen Malazgirt Kalesi, 
1750 metreyi bulan sur uzunluğu ile ilçenin sembolü niteliğindedir. İç kale surları iki sıra 
duvarla örülü kalenin sur yapısı, Çin Şeddi ve Diyarbakır Surları ile benzer özelliklere sahip 
olup, insanlığın yüzyıllar önce ne tür şaheserler yarattığının bir kanıtı olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Bilindiği üzere, geçmiş uygarlıkların gelecek nesillere bıraktığı kültür miraslar 
arasında bulunan kalelerin varlıklarını koruyabilmelerinin tek şartı, sürekli bir şekilde bakım 
ve onarım işlemine tabi tutulmalarıdır. Malazgirt Kalesi de inşasından beri değişik 
dönemlerde restore edildiğinden, günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir. Kalenin 
bundan sonra da varlığını sürdürülebilmesinin yegane yolu, düzenli olarak bakım ve 
onarımının yapılmasıdır. 

Bu amaçla kalenin onarımı için Bakanlığınıza Bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünüzün ilgili yazısı ve talep formu ile "muhtelif işler için ödenek" konu 
başlıklı ödeneğin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünüzce karşılanması talep 
edilmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği'nin 45 inci maddesi 
uyarınca, gerekli olan nakdin ilgili İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına aktarılmasına, bu nakdin 
sadece talep formunda belirtilen 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 Müdürlüğünüzce, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne, ödenek aktarımının uygun bulunduğuna dair 12/10/2005 tarihli ve 1165 sayılı 
karar, 14/10/2005 tarihli ve 11403 sayılı yazı ile gönderilmiş, bu Genel Müdürlük de Muş 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne "Muş İli, Malazgirt Kalesi Onarımı" konu başlığı 
altında, 01/11/2005 tarihli ve 723 sayılı ilgi yazısını göndermiştir. 

Son olarak Muş İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Malazgirt Kalesi'nin Onarımı" 
konu başlığı altında 15/11/2005 tarihli ve 1340 sayı ile Malazgirt Belediye Başkanlığına ilgi 
yazısını göndermiştir. 

Ancak Yönetim Kurulunca alınan bu karara rağmen 12/10/2005 tarihinden beri ilgili 
birime herhangi bir ödenek aktarımı yapılmamış olup, Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünüze konu ile ilgili bilgi almak maksadıyla başvurduğumda, ödenek yetersizliği 
gerekçesiyle 2005 Yılı Bütçesi'nin ilgili kaleminden herhangi bir aktarımın yapılamadığı, 
ayrıca söz konusu ödenek için 2005 Yılı Bütçesinde revize işlemine gidilmediğinden, ilgili 
ödeneğin 2006, 2007 ve 2008 yılı Bütçelerinde yer almadığı tarafıma bildirilmiştir. 

SORU: Yukarıda değinilen, Bakanlığınıza bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Malazgirt Kalesi'nin acilen ihtiyacı olan 
bakım ve onarımı konusunda herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: Bakanlığım 2008 yılı programı ile öngörülen politika öncelikleri ve 
tedbirler, 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
2007/12701 sayılı Bakanlar Kurulu Karan çerçevesinde planlanan projelerin uygulamaya 
konulması hedeflenmektedir. 

Ancak, 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan çok sayıda proje için öngörülen 
ödeneğin sınırlı olması nedeniyle, bütün projeler için cari yılda ödenek gönderilmesi mümkün 
bulunmamakla birlikte, projeler için ek/yedek ödenek alınması veya harcaması 2009 yılına 
kalabilen proje ödeneklerinden artan ödenek bulunması halinde söz konusu proje 
değerlendirmeye alınabilecektir. 
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İL- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, aile içi çatışmaların önlenmesine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/2867) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 01/04/2008 

Aile, toplumların refah ve esenlik içinde yaşamasının yapı taşıdır. Aile içi bağların zayıfladığı, 
sosyal ilişkilerin erozyona uğradığı ve sevgi ortamlarının yitirildiği toplumlar tarih boyunca şiddetin, 
gözyaşının ve üzüntünün merkezi haline gelmiştir. Birliktelik (kollektivizm) olgusunun bir sonucu 
olarak, aile kurumunun Türk toplumundaki konumu yadsınamayacak derecede önemlidir. Maalesef, 
son günlerde ailevi dramları ve trajedileri konu alan dehşet verici haberlere şahit olmaktayız. Aile 
bireyleri arasındaki psikolojik çatışmaların neden olduğu olaylar silsilesi sonucu, çeşitli toplum 
sınıflarından değerli vatandaşlarımızın kendi yakınları tarafından hunharca katledilmesi hepimizi 
derinden sarsmıştır. Acının, üzüntünün ve kederin hâkim olduğu bu duygu fırtınasında gelişmeleri 
sosyolojik perspektiften ele almak ve yeni trajedilerin önüne geçmek için işbirliği yapmak ülke 
yönetiminde söz sahibi olan tüm kesimlerin öncelikleri arasında yer almalıdır. Sorumluluk sahibi " 
makamların da, Türk aile yapısının temellerini güçlendirici adımları ivedilikle atması zaruret arz 
etmektedir. 

1-) Aile bireyleri arasındaki çatışmaların çözümlenmesi ve karşılıklı sevgi-saygı kültürünün hâkim 
olduğu geleneksel Türk aile yapısının korunması için ne tür çalışmalar yapmaktasınız? 

2-) Psikolojik destek temelli eğitim programlarının veya kampanyaların başlatılması, illerde 
psikolojik destek ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ailevi sorunların aşılması sürecine olumlu 
katkı yapacaktır. Bakanlık olarak, sosyal devlet olma ilkesinin gereği bu tür projeleri başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 

3-) Medya gündeminde geniş yer bulan söz konusu trajedilerin toplumda yarattığı ruhsal travmayı 
ve olumsuz etkileri azaltmak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

4-) Bakanlığınızın politikalarını ve uygulamalarını belirleme sürecinde, sinerji yaratmak, kollektif 
aklı harekete geçirmek için sivil toplum kuruluşları ve bilim çevreleriyle ortak çalışmalar yapmayı 
planlamakta mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00/<^ İ 2$JkJ200& 
KONU :Yazıh Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nın 14.04.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2867-5160/11005 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale 

AĞIRBAS'a ait 7/2867 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte 

sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 
7/2867 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Aile, toplumlann refah ve esenlik içinde yaşamasının yapı taşıdır. Aile içi 
bağların zayıfladığı, sosyal ilişkilerin erozyona uğradığı ve sevgi ortamlannın 
yitirildiği toplumlar tarih boyunca şiddetin, gözyaşının ve üzüntünün merkezi 
haline gelmiştir. Birliktelik (koilektivtzm) olgusunun bir sonucu olarak, aile 
kurumunun Türk toplumundaki konumu yadsınamayacak derecede önemlidir. 
Maalesef, son günlerde ailevi dramları ve trajedileri konu alan dehşet verici 
haberlere şahit olmaktayız. Aile bireyleri arasındaki psikolojik çatışmalann 
neden olduğu olaylar silsilesi sonucu, çeşitli toplum sınıflanndan değerli 
vatandaşlanmızın kendi yakmlan tarafından hunharca katledilmesi hepimizi 
derinden sarsmıştır. Acının, üzüntünün ve kederin hâkim olduğu bu duygu 
fırtınasında gelişmeleri sosyolojik perspektiften ele almak ve yeni trajedilerin 
önüne geçmek için işbirliği yapmak ülke yönetiminde söz sahibi olan tüm 
kesimlerin öncelikleri arasında yer almalıdır. Sorumluluk sahibi makamlann da, 
Türk aile yapısının temellerini güçlendirici adımlan ivedilikle atması zaruret arz 
etmektedir. 

SORULAR: 

1) Aile bireyleri arasındaki çatışmalann çözümlenmesi ve karşılıklı sevgi-saygı 
kültürünün hâkim olduğu geleneksel Türk aile yapısının korunması için ne tür 
çalışmalar yapmaktasınız? 
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2) Psikolojik destek temelli eğitim programlannın veya kampanyalann başlatılması, 
ilerde psikolojik destek ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ailevi 
sorunları aşılması sürecinde olumlu katkı yapacaktır. Bakanlık olarak, sosyal 
devlet olma ilkesi gereği bu tür projeleri başlatmayı düşünüyor musunuz? 

3) Medya gündeminde geniş yer bulan söz konusu trajedilerin toplumda yarattığı 
ruhsal travmayı ve olumsuz etkileri azaltmak için herhangi bîr girişimde 
bulunacak mısınız? 

4) Bakanlığınızın politikalan ve uygulamalannı belirleme sürecinde, sinerji 
yaratmak, kolektif aklı harekete geçirmek için sivil toplum kuruluşları ve bilim 
çevreleriyle ortak çalışmalar yapmayı planlamakta mısınız? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma Bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Aile Danışma Merkezlerinde; aile hayatının 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla aile bireylerinin refahı, mutluluğu ve 
bütf-nlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aile üyelerinin 
kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve 
toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal 
değerler arasında bir denge sağlanması yoluyla aile bütünlüğünün güçlendirilmesi ya 
da ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlarn aile bireylerine verebileceği zararlarının en 
aza indirgenmesi amaçlanmakta, ailelerin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının 
çözümüne yönelik bireyin katılımcı, üt etken ve kendine yeterli hale gelmesi an.acıyla 
aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici hizmetlerin 
yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

İsparta, Trabzon, Samsun, Konya, Sinop, Van, Burdur, Mersin, Balıkesir, 
Adana, Batman, Antalya, Giresun, Ordu, Zonguldak, Yalova, Uşak, Sivas, Rize, 
Tunceli, Malatya, Karabük, Erzurum, Bartın, Tokat, Muğla, Kars, Bursa, Nevşehir, 
Elazığ, Karaman, Şırnak illerinde birer, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli illerinde ikişer 
adet olmak üzere toplam 36 ilde 40 adet Aile Danışma Merkezi Genel Müdürlüğümüze 
bağlı olarak hizmet vermektedir. Aile Danışma Merkezlerine telefon veya bizzat 
giderek başvuruda bulunulabilmekte ve verilen hizmetler için herhangi bir ücret talep 
edilmemektedir. Kurumuza art www.shcek.gov.tr web adresinden tüm aile danışma 
merkezlerinin adres ve telefonlarına ulaşmak mümkündür. 

Müracaatçılardan gelen taleplere göre hizmet verilmekle birlikte kadına ve 
çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler 
de sürdürülmektedir. Söz konusu merkezlerimizde, Kadının insan Hakları Eğitim 
Programı, Baba Destek Programı, Anne Çocuk Eğitimi Programı, Benim Ailem Eğitim 
Programı ve 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı uygulanmakta olup, programların 
içeriğinde aile bireylerinin yasal hakları, rol ve sorumlulukları, şiddet ve öfke kontrolü, 
iletişim becerileri, olumlu olumsuz disiplin yöntemleri konuları işlenmektedir. 

Bu amaçlara uygun olarak; evliliğe hazırlık, eşler arası uyumsuzluk, tek 
ebeveynlik, ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar, aile içi rol ve sorumlulukların 
dağlımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, boşanma öncesi ve sonrası yaşanan 
sorunların giderilmesi vb. konularda aile bireylerinin bilgilenmesi, güçlenmesi, sorun 
çözme becerilerinin geliştirilmesi, ailenin kendi kendine yeterli hale gelmesi yönünde 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Aile danışmanlık hizmetleri kapsamında ise; ilişki sorunları çalışılmakta 
ailelerde var olan sorunlar tespit edilerek sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına 
destek olunmakta, güçlü yanları desteklenmekte, sorun çözme becerileri 
geliştirilmektedir. 
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Bunların yanı sıra 03/07/2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 
verilen, yasa iie ihtilafa düşmüş çocuklar için hürriyeti bağlayıcı olmayan, aile içersinde 
çocukların korunup eğitilmesi için aile bireylerinin ve özellikle annenin ve babanın 
eğitici potansiyellerini geliştirmeyi hedefleyen danışmanlık tedbirlerinin uygulanması 
da aile danışma merkezleri tarafından yapılmaktadır. 

Kadına ve çocuğa şiddet ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi, 
kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla 2006/17 Sayılı 
"Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 
önlenmesi için Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır, 
il Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığı ile gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Kurumumuzun tanıtımı ve hizmet alma ihtiyacında olanların kolaylıkla 
başvurularının sağlanması amacıyla "SHÇEK Tanıtım Kampanyası" tanıtım CD leri 
ulusal medya kuruluşlarına dağıtılarak yayımlanmaları sağlanmıştır. 

Bu merkezler kanalıyla, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerimizin öncülüğünde ilgili 
Üniversiteler, Devlet ve Üniversite Hastaneleri, Belediyeler, yerel sivil toplum 
kuruluşları ile ulusal düzeyde Kadının İnsan Haklan Yeni Çözümler Demeği, 
ÜNİCEF, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Kızılay Demeği, Türk 
Kadınlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşları ile bu konuda hizmet veren diğer kamu ve 
özel sektör kuruluşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği yapılarak, panel, seminer, konferans, 
söyleşi grupları gibi eğitsel destek programları düzenlenmekte, Aile Haftası, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü gibi önemli gün ve hafta kutlamaları çerçevesinde paneller ve 
konferanslar düzenlenmekte, iller imkânları dâhilinde yerel basın ve medya kuruluşları 
aracılığı ile toplumun söz konusu konularda bilinçlendirilmesi ve pozitif yönde değişim 
sağlanmasına çalışmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma Bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

AİLE GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASI ALANINDA ASAGEM'İN 
FAALİYETLERİ 

Türk toplumunda aile, tarih boyunca üstlendiği rol ve işlevler ile toplumsal 
yapının temel taşı olarak önem kazanmıştır. Zaman içerisinde bu işlevlerden bazılannı 
(eğitim ve üretim birimi olmak gibi) diğer sosyal kurumlara devretmesine karşın, 
toplumsal yaşamda süregelen ağırlıklı konumunu (üreme ve sosyalleştirme gibi) 
bugün de büyük ölçüde sürdürdüğü görülmektedir. Günümüzde bu işlevlerini başka 
kurumlara(okul,medya vb.) devretmesine karşın aile hala önemine koruyan tek 
kurumdur. 

Devletimizin, ailenin süregelen bu öneminin sosyal politikalarda temel alınması 
gerektiği yönündeki fikrini, en başta bu konuyla ilgili metinlerde ve kurduğu teşkilatta 
görmekteyiz. 

Ülkemizde aile kurumuna ağırlıklı önem veren ilk hukuki düzenleme, 1982 
Anayasası olmuştur. Aile kurumuna pek çok atıfla bulunan Anayasamız, 41. 
maddesi'nin 'Ailenin Korunması' başlığı altında "Aile Türk toplumunun temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklann korunması ve aile 
planlamasının öğretimi iie uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı 
kurar" diyerek aile alanında çalışacak bir kurumun oluşturulması gerektiğini özellikle 
belirtilmiştir. 

Sosyal politikalarında aile bütünlüğünün korunması ve ailenin refahının 
yükseltilmesinin, bir devlet politikası olması gerektiğine inanan T.C devleti, bu 
bilinçten hareketle 1989 yılında Aile Araştırma Kurumu'nu(A.A.K) kurmuştur.Türk 
ailesinin bütünlüğünün güçlendirilmesi ve sosyal refahının arttırılması için gerekli 
araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını 
sağlamak yanında aile ile ilgili milli bir politikanın oluşmasına katkıda bulunmak 
hedefiyle yola çıkan A.A.K, kuruluştan bu yana geçen kısa sürede gerçekleştirdiği 
birçok etkinlikle aile kurumunu kamuoyunun gündemine taşımıştır. 
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Türk ailesinin karşılaştığı sosyal sorunların tespiti ve çözümü, aile 
bütünlüğünün korunması ve refahının arttınlması yönünde çalışan tek kamu kurumu 
olan A.A.K, başlattığı hizmet atağı ile aile politikalarına temel oluşturacak bir bilgi ve 
birikime ulaşmıştır. Kurum, toplumsal sorunları aile odağında ele alan bir çok 
araştırma projesini tamamlamış, bu amaçla, kendi faaliyet alanıyla ilgili araştırmalara 
destek vermiş ve böylece, Türkiye'de sosyal bilim ve geniş alan araştırmalarının 
gelişmesine çeşitli açılardan katkı sağlamıştır. 

Diğer yandan, A.A.K, bu alanda eğitim ve yayın çalışmalan ile büyük gelişmeler 
kaydetmiştir. Kurum, ülkemizde ilk kez aile odaklı bir yayın anlayışı içinde, aileyi 
ilgilendiren sorun alanlarını saptamaya ve çözümüne dönük bilgileri içeren yayınlarını 
kamuoyunun yararlanmasına sunmuş, edindiği bilgi ve birikimi paylaşmıştır. Kurum, 
kuruluşundan bu güne dek, gerçekleştirilen bir çok araştırmayı ve bilimsel raporu 
yayın haline getirmiş, aile eğitimi kapsamında ailenin çeşitli sorunlarını içeren birçok 
görsel ve yazılı yayını kamuoyuna sunmuştur. Aile odaklı ve toplumsal yayın anlayışı 
içinde üretilen birçok eğitim amaçlı film, ulusal ve yerel televizyonlarda yayınlanmıştır. 
Bunun yanı sıra, aileyi ilgilendiren bir çok soruna ilişkin olarak üretilen bilimsel 
makaleler, kurumun periyodik "Aile ve Toplum" dergisinde yer almaktadır 

Bu çerçevede, aile kurumunun işlevi ve konumu gereği, özel ve yeri 
doldurulamaz olduğu bilincinden hareket eden kurum, 2004 yılında yapılan yasal 
düzenleme ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü(ASAGEM) olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizdeki aile merkezli politika ve uygulamaların 
neredeyse tek kamusal adresi olan ASAGEM, güçlenen yeni yapısı ve genişleyen 
yeni faaliyet alanlarıyla aileyi kamuoyunun gündemine getirme gayretinin de 
mutluluğunu taşımaktadır. 

Bu çerçevede; Türk aile yapısını güçlendirici, koruyucu çalışmalar hakkında 
yapılanların dile getirilmesini isteyen yazılı talebiniz üzerine Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetler 
aşağıda sıralanmıştır. 
1.TÜRK AİLE YAPISI ARAŞTİRMASİ 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen "Türkiye Aile Yapısı Araştırması', ülke genelinde aile odaklı bir sosyal 
durum tespiti yapmayı amaçlamıştır. 
Ülke genelini kapsayacak biçimde yaklaşık 15.000 aile ile gerçekleştirilen ve bu 
alanda ilk olma özelliği taşıyan sözkonusu araştırmanın diğer önemli amaç ve 
hedefleri ise şunlardır; 
- Türk ailesinin genel görünümünü ve profilini ortaya koymak, 
- Aileye ilişkin sorunları, eğilimleri ve beklentileri ortaya koymak, 
- Türk ailesine ilişkin güncel veri tabanı oluşturmak, 
- Aileye dönük politikalara ve uygulamalara kaynaklık etmek. 

Aile odaklı çalışmalar yapan Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, aileyi temel almayan hiçbir politika, önlem ve uygulamanın başarıya 
ulaşmasının mümkün olmadığının bilinci içinde, toplumu ve aileyi önemli ölçüde 
etkileyen kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon konusuna, bu araştırmada da yer 
vermiştir. Bu araştırma ile Ailenin değer ve davranış oluşumunda temel 
belirleyicilerinden(referans) biri haline gelen televizyon konusunda bir ölçüde ailenin 
izleme eğilimleri, tutumları ve algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
2. SİNEMALARDA ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINI SINIRLANDIRAN ÇALIŞMA 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün (ASAGEM) 5256 sayılı 
Teşkilat Kanununun 3. maddesinin (d) bendinde belirtildiği gibi, başlıca faaliyet 
konularından biri çocukların ve gençlerin alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklardan korunmasıdır. Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan 
korunması başta Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. 
Kurumumuz bünyesinde bugüne kadar yapılan araştırmalarda (Türk Ailesinde 
Adolesanların (Ergenlerin) Sorunları ve Bunlara İlişkin Politikalar (1996). Türkiye'de 
Madde Kullanımı Profili (2002 vb.) başta sigara olmak üzere alkol ve uyuşturucu 
kullanma eğiliminde artış olduğu gözlenmiştir. Çocukları ve gençleri özendirici 
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mesajların (yayınların) önüne geçmek bu konuda sürdürülen mücadelenin önemli 
amaçları arasında yer almaktadır. Kurumumuz bünyesinde madde bağımlılığını 
önlemek üzere bugüne kadar çeşitli eğitici faaliyetler ve kampanyalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Tütün ve tütün mamulleri konusundaki genel reklam yasağına karşın alkollü 
içkiler konusunda mevzuattan kaynaklanan boşluklar dolayısıyla bu konunun istismar 
edilmektedir. Kurumumuzca tespit edilen önemli şikayet konularından biri sinema 
salonlarında yapılan alkollü içki reklamlarıyla ilgilidir, özellikle 18 yaş sınırı olmayan 
dolayısıyla çocukların ve gençlerin de izlediği filmler eşliğinde gösterilen bu tür 
reklamların her yaş grubunu teşvik edici özellikte olması ürkütücü bir gerçektir. Bir 
yandan büyük gayretlerle çocukları ve gençleri her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak 
için büyük çabalar sarf edilirken diğer taraftan 'toplumsal sorumluluk' ilkesinden uzak 
bir anlayışla yapılan bu tür reklamların mutlaka önlenmesi gerekmektedir. 

4250 sayılı ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı Kanunu'nun 19. maddesinde 
getirilen reklam yasağının yanı sıra, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinde "...gençleri hedef alan ve 
sportif faaliyetler ile alkol kullanımını teşvik eden reklam yapılamaz" ifadesi yer 
almaktadır. Yine Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK) tarafından yayınlanan Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler 
Hakkında Tebliğ'de aynı konu daha ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Diğer taraftan 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 
Reklam Kurulu aynı alanda faaliyet göstermekte ve bu konulardaki şikayetlerde kurul 
kararı alabilmektedir. 
Bu çerçevede, genel müdürlüğümüz, sinema salonlarında alkollü içki reklamlarının 
çocuk ve gençlerin izleyebileceği filmlerle birlikte verilmesinin önüne geçilmesinde, 
belirleyici olacağı düşüncesiyle, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu'nu (TAPDK) bu konuda gerekli çaba ve duyarlılığı göstereceği 
inancıyla bu konuda bir çalışma başlatmasını istemiştir. 
3. T.C. BAŞBAKANLİK AİLE VE SOSYAL ARAŞTİRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Televizyon yayınlarının aile ve toplum hayatı üzerindeki etkileri, gittikçe artarak 
sürmekte ve daha çok belirleyici olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. 
maddesinde ve teşkilat kanunumuzda belirtildiği gibi toplumsal hayatın temeli olan 
aileyi korumak devletin anayasal ödevleri arasında yer almaktadır. 

Aile odaklı ve toplumsal yarar öncelikli çalışmalarla faaliyet gösteren 
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdüriüğü'nün çalışmalarında bugüne 
kadar sıklıkla karşı karşıya kaldığı hususlardan biri ailedeki bilgi ve eğitim 
yetersizlikleridir. Kurum şimdiye kadar bu bilgi ve eğitim yetersizliklerini aşmak 
amacıyla aile eğitimi odaklı çeşitli yayın ve eğitim faaliyetlerini kamuoyuna 
sunmaktadır. Ancak, yayın alanının kendi öncelikleri ve yayın anlayışları, aile eğitimine 
ve kültürüne olan yayınların zaman zaman bir ölçüde gözardı edilmesine yol açtığı 
görülmektedir. 

Bu çerçevede, bu atana destek olmak hedefiyle yola çıkan Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ortak 
çalışmaları teşvik etmek gayesiyle bir işbirliği protokolünü gerçekleştirmişlerdir. 
Bu protokolle, Aile eğitimiyle ilgili yapımların gerçekleştirilmesinde görüş alınması, 
karşılıklı talep ve tekliflerin değerlendirilmesi, ortak çalışmaların yürütülmesi şeklindeki 
işbirliği yoluyla radyo ve televizyon yayınlarının aile ve çocuklar üzerindeki olumsuz 
etkilerini önlemek ve bu yayınlarla aile eğitimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 
4."AİLENİN GÜNCEL SORUNLAR!" ADLI SPOT FİLMLER 

Medyada yer alan yapımların temel aldığı odakların en önemlilerinden biri olan 
ailenin, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ölçütü dışında ekranda yer aldığı 
görülmektedir. 
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Toplumsal kalkınma, bilgilendirme ve kültürienme sürecindeki olumlu işlevleri 
yadsınamaz olan medyanın, bu işlevi kötü ve düzeysiz örnekleri sergileyerek yerine 
getirdiği söylenebilir. Oysa ki, aile ve toplumun, temel sorun alanlannda ivedilikle 
bilgilenme ve kültürienme gereksinimi içinde olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan, 
Ailenin Güncel Sorunları'na çözüm üretmeye dönük hazırlanan ve TRT ile işbirliği 
protokolü kapsamında hazırlanan ve yayınlanan bu spot filmler, bu temel hedefi 
yaşama geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlamıştır. 

Aileyi kuşatan temel sorunların çözümüne dönük anlaşılır ve uygulanabilir 
bilgilerin yer alacağı kısa filmlerin kamuoyunun sunulması, bu alandaki eksikliği bir 
ölçüde gidermesi açısından önemli olmaktadır. Kamu yayıncılığının olumlu bir örneği 
olacak olan bu görüntülü yayınlar, çözüm, öneri ve uygulamaların odak noktasına 
toplumun en temel birimi olan aileyi koymakla farklı ve özgün bir bakışı da 
kamuoyunun gündemine taşımaktadır. 
5. YEREL TELEVİZYONLARDA AİLE KONULU PROGRAMLAR 

Bilindiği gibi, günümüzde yeni toplumsal değerlerin, görüşlerin, oluşturulma ve 
benimsetilmesinde televizyon, neredeyse en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Bu 
kapsamda, toplumun temeli olan aileye yönelik eğitici hizmetlerin sunulmasında da en 
etkili kanallardan biri durumundadır.Diğer yandan, ailenin korunması ve 
güçlendirilmesi amacını hedefleyen bir sosyal gelişme stratejisinde televizyon büyük 
rol oynamakta olduğu bilimsel bilgi olarak kabul edilen bir gerçekliktir. 

Bu temel gerçeklikten hareket eden ve aile eğitimi odaklı yayın anlayışını 
kamuoyunun gündemine taşıyan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Yerel 
Televizyonlar Birliği ile birlikte üreteceği programlar önerileri, sözkonusu birlik 
tarafından uygulamaya konulacaktır. 
Bu kapsamda, aile değerlerinin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesinde, 
ailelerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik bilgilendirmeyi hedefleyen 
eğitici ve bilgilendirici programların yayınlanması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
6.TELEVİZYONLRDA AİLE VE KADİN ODAKLI PROGRAM ÖRNEKLERİNİN 
ÇÖZÜMLENMESİ 

Bilindiği gibi, son zamanlarda Tv kanallarında aile ve kadın odaklı birçok 
programın yayına girdiği, bazılarının ise yayından kalktığı görülmektedir, örneğin 
ATV'de Yalnız Değilsiniz, Kanal D'de Kadının Sesi, Show Tv'de Biz Bize, TGRTde 
Sizin Sesiniz vb. 
Aileyi temel alan, olumlu mesajlar ve modeller gösteren yapımların üretilmesini destek 
veren kurumumuz, yanlış ve olumsuz içerikle üretilmiş bu yapımları incelemeye almış 
ve hazırladığı raporu ilgili kurum olan RTÜK'e göndermiştir. 

Sözkonusu rapor, programların formatlan, içerikleri ve sunum biçimlerinin 
birbirine oldukça benzerlikler gösterdiğini ortaya koymuştur.inceleme konusu yapılan 
bu yapımlarda belirleyici öğenin, format ve sunum biçimi olduğu saptanmıştır. 
Bu açıdan yapılan incelemede, programların televizyonun sunum ve format özellikleri 
çerçevesinde, bazı kavramları(şiddet, boşanma, terk, kayıp, kaybolma vb) belirli bir 
bakış/yönlendirme boyutunda sunduğu ve bireye, aileye, dünyaya ilişkin bakış ve 
algılamamızda modeller/eylem haritaları sundukları görülmüştür. 

özellikle televizyonun aile odaklı ve görsel bir iletişim aracı olarak bu yöndeki 
işlevini, bazı mesajları sürekli üreten ve yineleyen konumuyla uzun dönemde 
gerçekleştirdiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. 
7.ŞIDDETİ ÖNLEME PLATFORMU MEDYA VE ŞİDDET ÇALIŞMA GRUBU 
RAPORU 

Toplumsal alanda, ailede ve kitle iletişim araçlarında şiddetin önlenmesi ve bu 
konudaki toplumsal duyarlılığı arttırma amacıyla koordinatörlüğünü Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığının sekreteryasını ise Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Şiddeti önleme Platformu toplantıları düzenlenmiştir. 

Geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen ve ilgili tarafları biraya getiren Şiddeti 
Önleme Platformu, çalışmalarını Eğitim ve Şiddet Çalışma Grubu, Medya ve Şiddet 
Çalışma Grubu, Aile İçi Şiddet Çalışma Grubu, Koordinasyon ve İşbirliği Çalışma 
Grubu olmak üzere dört grubun hazırladığı raporlarla tamamlamış ve sonuçta, şiddet 
konusunda bir Ulusal Eylem Planı'nın oluşturulmasının gerekliliğine karar verilmiştir. 

- 8 4 0 -



TBMM B:97 30 . 4 . 2008 

Bu çerçevede, Şiddeti önleme Platformu Medya ve Şiddet Çalışma Grubu, 
eğitim, konu ile ilgili araştırmalar ve medyaya ilişkin düzenlemeler konusunda alanla 
ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlara birçok öneriler sunmuştur.özellikle çok yönlü bir 
sorun alanı olan şiddet konusunda medya kuruluşlarının, toplumsal sorumluluk ile 
kamu yararını ön plana alan bir yayıncılık anlayışından uzaklaşmalarının tehlikelerine 
vurgu yapılmış, bu alanda kendi özdenetimin önemi dile getirilmiştir. 
8. DİZİ YAPIMCI VE SENARİSTLERİ ORTAK AKİL TOPLANTİSİ 

Genel Müdürlüğümüz, ailenin toplumun temeli olduğunu dile getiren 
anayasamızdan aldığı güç ile kuruluş kanununda kendisine verilen yetki ve 
sorumluluklarla, sosyal sorunları aile odağında değerlendirmekte ve sorunlara çözüm 
oluşturabilecek politikalar üretme çabası içinde bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında, aile ve sosyal yapı ile bunu etkileyen temel 
dinamiklerin olumlu bir gelişim sürecini sergilemesi, bu alanda gösterilen faaliyetlerin 
temelini oluşturmaktadır. Aile ve sosyal hayatımızda, görüntülü yayınların ve özellikle 
televizyonun yaygınlığı ve etkisi gözönüne alındığında, bunları üreten yayın 
kuruluşları ve onlarla olan kurumsal ilişkilerimizin önemi daha da artmaktadır. 

Bu çerçevede, medyada yayınlanan yerli dizi ve yapımlar, kurumumuz 
açısından izlenmesi ve verilen mesajların etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, dizi ve yapımların, aile değerlerine bakış ve 
yaklaşımlarının ortak bir zeminde tartışıldığı bu toplantı, Genel Müdürlüğümüz 
açısından hem bir görev hem de topluma karşı önemli bir sorumluluk olarak 
değerlendirilmiştir. 
9. AİLE PROGRAMLARINDA UZMAN DESTEĞİ 

Televizyonda ailelere dönük programların, izlenir olmak adına bilimsel bilgi 
tabanından ve akademisyen desteğinden uzak bir biçimde daha çok tartışma 
formatında ve magazinel bir söylemle sunulduğu görülmektedir. Bu alanda, ilgili ve 
bilgili olmayan kişilerin yeraldığı, yanlış ve yetersiz birikimlerin sunulduğu bu tür 
programlar, aileler için oldukça zararlı ve olumsuz etkilere yol açabilmektedir, özellikle 
bu durum.yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan düşük sosyo-ekonomik düzeydeki 
aileler için çok daha tehlikeli olabilmektedir. 

Bilindiği gibi, ülkemizdeki iletişim sistemi, yasal ve mesleki etik kurallarla 
belirlenmiş olmasına rağmen, yayın anlayışı, sahanın kendine özgü fiili durumu, kar-
rating kaygısı gibi nedenlerle eğitici ve bilgilendirici yayınların ekranda yer bulmasını 
zorlaştırmaktadır. 

Diğer taraftan özellikle düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin bilgi eksikliği 
yanında yanlış enformasyonun etkisi altında kaldığı bilinen bir gerçektir. Toplumsal 
sorumluluk ve kamu yararı fazla gözeltilmeden izleyicilerin kendilerine referans ya da 
davranış modeli olarak alabileceği programların, yetkin olmayan kişiler tarafından ileri 
sürülen görüşlerle gerçekleştirilmesi, bu temel alanda bir çok olumsuzluğun ortaya 
çıkmasına neden olabilir. 

Bu bilinçten hareket eden Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, bu tür yayınlarda yetkin ilişkilerin bulundurulması gerektiğini ve bu 
konuda her türlü desteğin verileceğini ifade eden önerilerini, ulusal yayın yapan 
kuruluşlara iletmiştir. Ayrıca, kurumun Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu 
toplantısında da aynı yaklaşım benimsenmiştir. 

Böylece, yayıncı kesimiyle yapılacak işbirliği sonucunda, alanla ilgili söz 
söyleyebilecek ve izlenir olabilecek danışmanların ekrana getirilmesi yoluyla 
kurumun politikası, görüşü, birikimi ve uygulamalarının gündeme taşınması söz 
konusu olabilecektir. 

Diğer yandan, sözde eğitime ve bilgilenmeye katkı adına yola çıkan bu tür 
programların yerine, kurumun bu alandaki bilgi, birikim ve deneyimlerin sunulabileceği 
olumlu program örneklerinin de ekrana taşınması mümkün olabilecektir. 
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10. REKLAMVERENLER DERNEĞİ BAŞKANUĞI'NA OLUMLU MESAJLAR 
İÇEREN DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ KONUSUNDA YAZILAN YAZI 

Kitle iletişim araçlarının sosyal ve kültürel değişim sürecinde en etkili unsurlar 
olduğu bilinmektedir. Gerçekten aile odaklı bir araç olan televizyon, aile fertleri 
üzerinde oluşturduğu güçlü etki ile tutum ve kanaatler üzerinde belirleyici olmakta, 
zevkleri, tercihleri, eğilimleri büyük ölçüde etkilemektedir. Güçlü bir etkileme aracı olan 
televizyonun bu gücünden yararlanmak için pek çok çaba görülmektedir. Kurum ve 
kuruluşlar kendi gündemleriyle ilgili bilgilendirme, yönlendirme, kamuoyu oluşturma 
ihtiyaçlarını bu yolla karşılama gayreti içindedirler. 

Kurumumuz da bu amaçla pek çok görsel yapım hazırlamış ve bunların 
televizyonlar aracılığıyla yayımlanması yönünde önemli gayretler göstermiştir. Ancak 
bu yöndeki benzer uygulamaların artması gerekmektedir. Teşvik uygulaması ile 
olumlu mesajlar veren aile odaklı yapımların ekranlarda yer alması, bu yapımların 
artması yönündeki çabaları da destekleyecektir. 

Bilindiği gibi, bu tür programlarda Türk ailesinin güncel sorunlarının dikkatle ele 
alınması aile eğitimi alanında büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Başta evlilik ve eş 
seçimi olmak üzere, aile içi ilişkiler, komşuluk, akrabalık, yaşlılara saygı, toplumsal 
kurallara saygı gibi temel değer ve ilişkilerin kültürümüze, geleneklerimize ve 
alışkanlıklarımıza uygun bir dille ele alınması, televizyonu yaygın bir eğitim aracı 
haline getirmektedir. 

Böylece, kamusal yararı ve toplumsal sorumluluğu gözeten yapımların artarak 
devam ettirilmesi bu alanla ilgili kurum ve kuruluşlara önemli yükümlülükler 
getirmektedir. Kamuoyuna mal olacak ortak bir ödül sisteminin sorumlu yayıncılık 
anlayışını daha iyi bir seviyeye taşıyacağına inanan kurum, bu alanda faaliyet 
gösteren başlıca kurumlar arasında yer alan Reklamverenler Derneği ile işbirliği 
yapmak yönünde girişimlerde bulunmaktadır. 

Sonuçta, televizyon dizileri ile ilgili bir ödül sistemi oluşturulması ve bu ödüllerin 
hak sahiplerine verilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz ile Demeğiniz arasında 
yapılacak işbirliği bu alana önemli katkılar sağlayacaktır. 
11.TELEVİZYON YAYINLARINDA AİLE ODAKLI PROGRAMLARIN YER BULMASI 
VE YAYINLARDA AİLE KURUMUNA OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK 
PROGRAMLARA YER VERİLMEMESİ KONULARINDA GENEL YAYIN 
YÖNETİCİLERE GÖNDERİLEN MEKTUP 

Televizyon yayınlarının aile ve toplum hayatı üzerindeki etkileri her geçen gün 
daha büyük bir önem kazanmakta ve daha çok belirleyici olmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesinde ve teşkilat kanunumuzda belirtildiği gibi 
toplumsal hayatın temeli olan aileyi korumak devletin anayasal ödevleri arasında yer 
almaktadır. 

Aile ve toplum hayatımızı ilgilendiren temel sorun alanlarında faaliyet gösteren 
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün, çalışmalarında bugüne 
kadar sıklıkla karşı karşıya kaldığı hususlardan biri ailedeki bilgi ve eğitim 
yetersizlikleridir. Kurum olarak ailedeki bilgi ve eğitim yetersizliklerini aşmak amacıyla 
çeşitli yayın ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Diğer taraftan özellikle düşük sosyo 
ekonomik düzeydeki ailelerin bilgi eksikliği yanında yanlış enformasyonun etkisi 
altında kaldığı bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde benimsenen kitle iletişim sistemi, her ne kadar yasal ve etik 
kurallarla belirlenmiş olsa da, çoğu zaman aile ve toplum hayatını ilgilendiren 
konularda bu kurallar göz ardı edilmekte veya yeterince özenilmemektedir. Etkin 
denetimin ancak mesleki etik kurallarının yerleşmesi ile mümkün olacağı bu konudaki 
uluslar arası metinlerde de zikredilmektedir, özetle ifade etmek gerekirse yayıncı 
kuruluşun "kamu yaran" ve "toplumsal sorumluluk" ilkelerini benimsemiş olması 
yayınların kalitesinde belirleyici bir ölçüt olarak öne çıkmaktadır. 

özellikle aile hayatını doğrudan ilgilendiren ve bu alanda temel referans olarak 
etkili olan aile, kadın, çocuk, sağlık, evlilik vb. programlarda yetkin olmayan kişiler 
tarafından ortaya atılan yanlış görüşler başta aile hayatı olmak üzere toplumsal alanda 
pek çok olumsuz tutuma esas teşkil etmektedir. 
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Bu tür yayınlarda yetkin uzmanların bulundurulması programın kalitesini 
arttıracağı gibi ailelerin doğru .bilgilenmesinin de teminatı olacaktır. 31.05.2007 
tarihinde yapılan Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu toplantısında bu konuyla 
ilgili alınan kararda aynı yaklaşım benimsenmiştir. 

Bu çerçevede; bu konularda medyanın göstereceği örnek duyarlılığın, sizlerde 
karşılığını fazlasıyla bulacağı ortadadır. 
12.MEDYA PROFESYONELLERİNİN AİLE ALGISI 

1980 sonrasında medyanın ülkemizde ve dünyada yaşanan küreselleşme 
süreci içinde önemli işlevler gördüğü bilinmektedir. 

Bu öneme karşın, bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında, medyanın 
topluma, aileye ve bireye olan etkilerinin ağırlıklı olarak ele alındığı görülmektedir. 
Medya profesyonellerine aile algısına ve medyanın aileye bakışına ilişkin çalışmaların 
ise neredeyse yapılmadığını söyleyebiliriz. 

Bilindiği gibi, medya aileyi odak alarak program üretmekte, aile ve toplumda 
temel ve yaygın görüşün oluşturulmasında önemli bir işlev gördüğü 
bilinmektedir.özellikle televizyon aile odaklı bir iletişim aracı olarak, bu temel kurumun 
sosyalleşme, temel değer ve tutumları oluşturma süreçlerinde etkin rol oynadığı 
yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır. 

Buna öneme karşın, medyada program üretenlerin bu temel kuruma ilişkin 
algılarını ve bakış açılarını ortaya koyan çalışmaların azlığı ise dikkat çekicidir. Aileye 
ilişkin üretilen yapımların hangi bakış açılarıyla ve süreçleriyle oluşturulduğunun 
ortaya konulması, her şeyden önce bunlan üreten medya profesyonellerini odak alan 
çalışmaların yapılmasına bağlıdır. 

Diğer yandan, bu alanın önemli bir tarafını oluşturan medya profesyonellerinin 
aile algıları ve değerlerinin ortaya çıkarılması, medyayla ilişkin yapılan ve yapılacak 
olan çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı kesindir. 

Bundan dolayı, medya profesyonellerinin aile algıları temelinde sahip oldukları 
aile değerlerinin ve tutumlarının, ürettikleri mesajları hangi yönde etkilediğinin ortaya 
konulmasını hedefleyen bu tür çalışmaların varlığı daha da önem kazanmaktadır. 

öyle ki, bu araştırmada medya profesyonellerinin çoğunluğunun, kendileri 
dışındaki yayınların Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilediğini dile getirmiş olmaları 
ve kanatlardaki seviye düşüklüğünden yakınmaları, bir anlamda medyanın aile 
değerleri konusunda önemli sorunlar yaşadıklarını göstermiştir. 

Bu çerçevede, kendi içinde önemli işlevler gören ve buna bağlı olarak da önemli 
sorunlar yaşayan medyanın aileye olan bakışını, program üretenler odağında 
inceleyen böylesi bir çalışma bu alanda çok önemli bir eksikliği dolduracaktır. 
13.V. AİLE ŞURASI 

Aile alanında tek kamu kurumu olma özelliği taşıyan Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti 
ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal 
refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak veya 
yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını 
sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına yardımcı olmaktır. 

Kendine yüklenilen bu temel amaçlar çerçevesinde kurum, kuruluşundan kısa 
bir süre sonra 1990 yılında aile konusunda üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, diğer 
kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve sonuçta milli bir aile politikası 
oluşturmak hedefiyle 1. Aile Şurası'nı gerçekleştirmiştir. Geniş katılımlı komisyonlarda 
hazırlanan ve şura genel kurulunda son şekli verilen kararlar yeni kurulmuş olan Aile 
Araştırma Kurumu için çalışmalarına iyi bir başlangıç yapma olanağı ve fırsatı 
sağlamıştır. 

1994 yılını Uluslararası Aile Yılı olarak kabul ve ilan eden Birleşmiş Milletlerin 
bu kararı çerçevesinde, Aile Yılının Türkiye Koordinasyonunu üstlenen Kurum, 16-18 
Kasım 1994 tarihleri arasında "Değişim Sürecinde Aile.Toplumsal Katılım ve 
Demokratik Değerler" konulu Aile Kurultayını(II.AİIe Şurası) gerçekleştirmiştir. 
Kurultay çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlarda, aile konusunda bilgi ve birikim 
sahibi uzman kişilerin görüş, teklif ve düşünceleri ele alınmış ve böylelikle toplumsal 
gerçeğimize uygun aile politikaları oluşturulması için temel oluşturacak görüşler dile 
getirilmiştir. 
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1998 yılında LAile Şurası ve Aile Kurultayı'nın birikimlerinin ışığında hazırlanan 
3. Aile Şurası'nda, aileyi kuşatan sorun alanlarında ilgili kurum ve uzmanların geniş 
katılımı ile oluşturulan komisyonlarda aile alanına dönük önemli kararlar alınmıştır. 

2004 yılında gerçekleştirilen IV. Aile Şurası'nda ise, ülkemizde yaşanmakta 
olan en önemli sosyal sorunlardan birisi olan yoksulluk konusu ele alınarak, çözüm 
önerileri oluşturulmuştur, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ve farklı disiplinlerden bilim adamlarının katılımıyla gerçekleşen IV. Aile 
Şurası çalışmalarında elde edilen kararlar, özellikle yoksullukla mücadelede ilgili 
kurum ve kuruluşların uygulamalarına ışık tutacak, nitelikte olmuştur. 

Temel kuruluş amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile 
ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması 
yönünde milli bir politikanın oluşturulmasına katkıda bulunmak olan Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, bu temel amaç ve hedefler doğrultusunda gereksinim 
duyacağı bir çok veriyi bu şuralar aracığıyla elde ederek önemli bir birikime 
ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, bu alanda temel sorun alanlarının tesbiti ve bunların 
çözümüne yönelik önerilerin ortaya konulması, alanla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin 
geniş katılımıyla oluşturulan bu şuralar yoluyla olmuştur. Şuralarda tesbit ve önerilerle 
oluşan bu kararların bir kısmının uygulanma alanı Kurumu ilgilendirirken, diğerleri ise 
devletin farklı kurumlarının çalışma alanlarına girmektedir. 

Günümüzde, ailenin sorun çözme kabiliyeti ile toplumsal kalkınmada oynadığı 
dinamik rol, onu sosyal politikalarda merkezi bir konuma getirmiştir.Ailenin sosyal 
politikalardaki bu merkezi konumuna karşın, onu destekleyici, güçlendirici yönde 
politika ve uygulama üreten yapının dağınık oluşu, bu hizmetlerin yaygınlığını, 
verimliliğini ve kalitesini düşürmektedir. 

Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimin, ailede yarattığı 
etkiler karşısında, bu kurumun desteklenmesi gereği ve önceliliği ortadadır. Bu 
bilinçten hareket eden kurumumuz, "Aile Destek Hizmetleri" ana teması etrafında 
aileyi farklı bakış açıları içinde ve disiplinleri arası bir anlayışla ortaya koymaya 
çalışan V. Aile Şurası'nı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 
14.İNTERNET VE AİLE ADLI ARAŞTIRMA 

Son yıllarda bilgi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bilgisayar ve 
internet kullanımının hızla yaygınlaşmasına yol açmıştır, önceleri bilgi depolama ve 
hesaplama işlevlerini gören bu teknolojinin günümüzde, eğitimden e-devlet 
uygulamalarına, reklam ve tanıtım platformu olarak ticari uygulamalardan iletişime 
birçok alanda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Böylece, günümüz bilgi ve 
iletişim toplumunun en yaygın araçlarından biri haline gelen internet, gündelik 
yaşamımızın bütün alanlarını etkiler duruma gelmiştir. 

Güncel haber ve bilgi sağlama, görüş ve bilgi paylaşma, zaman ve mekandan 
bağımsız iletişim sağlama, görsel ve işitsel öğelerle destekli iletişim gibi sunduğu 
birçok olanak, interneti günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. 
İnternetin bu yönde artan olanakları ve gittikçe zenginleşen içeriği, interneti özellikle 
aileler için vazgeçilmez bir teknolojik araç durumuna sokmuş, hatta ailenin nerdeyse 
yeni nesil bir üyesi haline getirmiştir. 

Bu süreçte, yapısı sürekli değişen ve gittikçe zenginleşen içeriğiyle internet, 
aile ve toplumsal yapımızı, değerlerimizi değiştirmeye hatta dönüştürmeye başlamıştır. 

Ailenin bilgilenme ve iletişim alanında önemli potansiyeller taşıyan internet, bu 
işlevi doğru kullanıldığında mekan ve zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak büyük 
fırsatlar sunmaktadır. 

Ancak böylesine yaygın ve etkin bir bilgi ve iletişim kaynağının kullanımı, 
beraberinde getirdiği olanak ve yararlara karşın birçok farklı sorunların da ortaya 
çıkmasına neden olabilmekte; özellikle bilgisayar ve internet kültürüne ve bilincine 
erişmemiş bireyler için çeşitli riskler taşımaktadır. 
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Denetimin zor olduğu bu elektronik haberleşme ve sanal ortam aileyi özellikle 
sağlık, iletişim, mekan, güvenlik-etik boyutlarında önemli sorunlarla karşı karşıya 
bırakmaktadır. 

Hayatı olumlu ya da olumsuz her boyutuyla etkileyen internetin gençlerimiz ve 
aileler üzerindeki etkileri hakkında yapılan araştırmaların azlığı ise dikkat çekicidir. 

Bu nedenle, toplumu ve onun en temel birimi olan aileyi derinden etkileyen ve 
önemli sorunlara yol acabilen internet konusundaki bu değerli çalışma, alana ve karar 
vericilere önemli katkılar sağlayacaktır. 
15. 29 ŞUBAT - 2 MART 2008 TARİHLERİNDE AİLE HİZMETLERİNDE SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI KONULU DİYARBAKIR İSTİŞARE TOPLANTISI 

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi temelinde aileye hizmet sunan, aile 
kurumuyla ilgilenen tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği çerçevesinde 
yapılacak çalışmalann temelinde Türk ailesini geçmişinden bugüne dek ayakta tutan 
değerlerin benimsetilmesi; aile merkezli politikalarla aile refahını artırıcı önlemler, 
projeler ve çözümlerde de süreklilik sağlanması hususlarına önem verilmelidir. Bu 
amaçla kamu, üniversite, yerel yönetim ve gönüllü kuruluşlar arasında diyalog, 
dayanışma ve işbirliği zorunluluğu kendisini göstermektedir. Aile ve sosyal sorunları 
araştırmakla görevli ve yetkili bir kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü (ASAGEM), çalışmalarında gönüllü kuruluşlarla işbirliğine büyük önem 
vermektedir. Bunun gereği olarak zaman zaman Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma 
Kurulu, Aile Haftası, Aile Şûrası gibi çeşitli platformlarda gönüllü kuruluşlarla istişareler 
yapılmakta, görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Bununla birlikte Genel 
Müdürlüğümüz, gönüllülük esasına göre çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ailelere 
götürdüğü destek hizmetlerinde kalite standartlarına ve bilimselliğine de büyük önem 
atfetmektedir. 

Ülkenin değişik yerlerinde çok farklı adlarla ve farklı fonksiyonlarla örgütlenerek 
sorun çözmedeki girişimci ve yenilikçi yeteneklerini gösteren gönüllü kuruluşlar 
arasında güçlü bir koordinasyon bulunmasının gereği açıktır. Genel Müdürlüğümüz, 
bunun bilincinde olarak 2008 yılı içinde ülkenin değişik kentlerinde STKIarla bir dizi 
istişarî toplantılar düzenlemeyi planlayarak Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'nun 
himayesinde ASAGEM ile STK temsilcilerinin katıldığı Aile Hizmetlerinde Sivil Toplum 
Kuruluşları İle ilk istişare toplantısı 29 Şubat 2008 - 2 Mart 2008 tarihleri arasında 
Diyarbakır'da yapılmıştır. Toplantının programı kapsamında açılış konuşmalarını 
takiben bölgedeki çeşitli illerden gelen aileye yönelik hizmetler sunan STK1 ların 
başarılı çalışmaları yer almış, devamında da bu bölgedeki Ailelere yönelik 
eğitim.ekonomik durum.aile yapısı.yerel farklılıklarjletişim araçlarının 
kullanılması,kamu hizmetlerin sunumu çerçevesindeki sorunların tespiti ve bunlara 
yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 

- 8 4 5 -



T B M M B : 9 7 30 . 4 . 2008 

12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, personel sayılarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2907) 

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 Devlet Hakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Cemil ÇİÇRK tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

BülenTfiAKA TALİ 
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 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 alınma yöntem ve 
esasları nasıldır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/-79-2- S0.Ql4.SiXS 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: 17.04.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5204 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Bülent BARATALFnın (7/2907) esas numaralı yazılı soru 
önergesine, Bakanlığım bağlı Kuruluşları Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Genel Müdürlüğü ve Yüksek Denetleme Kurulu'nun cevabi yazıları ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cet 
p , ^ Devlet Bakanı vt 

^ Başbakan Yardır 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

YÜKSÜK DENETLEME KURULU 

Sayı : B.02. 
Konu : 

.YDK.0.70.02/929 - Sl-G Ankara 

2 5 Nisan %m 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 18.04.2008 tarih ve B.02.0.001/329 sayılı yazıları. 

İz.mir Milletvekili Sn. Bülent BARATALI tarafından Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığınıza tevcih edilen 7/2907 esas nolu yazılı soru önergesinde yanıtlanması istenilen 
soruların. Kurulumuz, yönünden değerlendirileıek verilecek cevaba esas olacak görüşlerimiz, 
aşağıda arz edilmiştir. 

1- Kurulumuzun 2002 yılı kadrolu 181, sözleşmeli 61 olmak üzere toplam personel 
sayısı 242 kişidir. 2007 yılı sonu itibariyle kadrolu 149, sözleşmeli 47 personel olmak üzere 
toplam 196 kişi mevcudumu/bulunmaktadır. 

2- Kurulumuzun 2002-2007 yılları arasında vefat eden kadrolu ve sözleşmeli personel 
sayısı 5 kişi. başka kuruma naklen atanan kadrolu sözlcşmcji toplam personel sayısı 7 kişi. 
kendi isteği yada yaş haddinden emekli olan kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı 68 kişi. 
istila ederek kuruldan ayrılan kadrolu, sözleşmeli personel 3 kişi bulunmakladır. 

3- 2002-2007 yılları arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Üye. 25 Denetçi. 1 Şube 
Müdürü ve 10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 37 kişinin naklen atanması yapılmıştır. 

Bilicilerinize arz ederim. 

Devlet Bak 
Başbakan Yaı 

7b -04 20 
lığı 

3K Sabahattin KALYOlkJCl 
Başkan 

OLU 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 

Sayı: B.02.2.TOD-02.04.01-929 / Lj 0(, 22/04/2008 
Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. ccmil ÇİÇEK) 
İlgi: 18/04/2008 tarihli ve ».02.0.001/329 sayılı yazı. 

iigi yazı ekinde gönderilen, İzmir Miiietvekili Sn. Bülent BARATALl'nın soru 
önergesinde belirtilen hususlar hakkında Enstitümüzün cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR, 
Genel Müdür 

EK: Tablo 

Devlet;... 

jybakfntrır^ 
- * - * — — — • - ' • O L a - . m _ 
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ENSTİTÜMÜZÜN 2002 - 2007 ARASI TOPLAM DOLU KADRO DURUMU 

2002 SONU İTİBARİYLE PERSONEL SAYISI 

122 

2007 SONU İTİBARİYLE PERSONEL SAYISI 

112 

2002 - 2007 ARASI ENSTİTÜMÜZDEN AYRILAN PERSONEL 

EMEKLİLİK 

34 

KURUMLAR ARASI NAKİL 

18 

İSTİFA 

3 

VEFAT 

-

2002 - 2007 YILLARI ARASINDA ENSTİTÜMÜZDE İŞE BAŞLAYAN PERSONEL 

AÇIKTAN ATAMA 

28 

KURUMLAR ARASİ NAKLEN ATAMA 

17 

NOT 1 : Tablolarda belirtilen personel; Akademisyen, Memur ve İşçi statüsünde görev yapmaktadır. 
Enstitümüzde sözleşmeli veya geçici personel çalıştırıfmamaktadır. 

NOT 2 : 3. tablodaki Açıktan Atama yöntemleri; KPSS yoluyla atama, SHÇEK'ten yapılan atamalar. 657 S.DMKnın 92. maddesine göre 
atama ve 7163 S.K.un 13. maddesi uyarınca yapılan asistan atamalarıdır. 

SalihaÖZATA 
Personel MudiJ/ü 
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13.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, özelleştirilecek Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin 

personelinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2935) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01.04.2008 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Muğla, Denizli ve Aydın illerimizde TEDAŞ'a bağlı olarak faaliyet gösteren 
Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilip, AYDEM A.Ş.'ne 
devredilmesi söz konusudur. Bu özelleştirme yapılırken çalışanlar gerek işlerini, 
gerekse özlük haklarını kaybedip-kaybetmeyeceklerinden dolayı endişe 
duymaktadırlar. Bu bağlamda; 

1-657-399 Sayılı Yasaya göre çalışan personelin, çalışan eş ve okuyan çocukları 
nedeniyle diğer illerdeki TEDAŞ ve bağlı kuruluşlarda değil de aynı ilde 
görevlendirilmeleri mümkün müdür? 

2-İstihdam edilen personelin geçiş sürecinin belirlenmesi ve geçtikten sonra da 
önceki özlük haklarının ve maaşlarının korunması yönünde yapılan bir çalışma 
var mı? 

3-Resmi kurumlara ve bağlı kuruluşlara geçişlerde; aslen veya vekaleten yapılan 
unvan ve görevlerin göz önüne alınması ile ilgili bir çalışma ve düzenleme 
yapıldı mı? 

4-Özelleştirme kapsamından çıkarılması nedeniyle uygulaması durdurulan 4046 
Sayılı Kanunun 4971 Sayılı Kanun ile değişik 24,Maddesi uyarınca % 30 emekli 
ikramiyesi fazlası alınması uygulamasının devam ettirilmesi ile kişilere avantaj 
sağlayacağından bu yönde bir düzenleme yapıldı mı? 

5-Sözkonusu kurum personelinin belirtilen endişelerinin bir an evvel giderilmesi 
ve ileride sıkıntıya sebep olacak bu konuların istihdam yerleri belirlenmeden 
düzenlemelerin yapılması uygun olacağından; bu düzenlemelerle ilgili bir 
çalışmanız var mı? Varsa gerekli düzenlemeler ne şekilde yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ 
KONU 

3 2 0 6 2 9 NİS8n 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr, Metin ERGUN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2935 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Muğla, Denizli ve Aydın illerimizde TEDAŞ'a bağlı olarak faaliyet gösteren Menderes Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 'nin özelleştirilip, A YDEM A.Ş. 'ne devredilmesi söz konusudur. Bu özelleştirme 
yapılırken çalışanlar gerek işlerini, gerekse özlük haklarını kaybedip-kaybefmeyeceklerinden 
dolayı endişe duymaktadırlar. Bu bağlamda; 

SORU I- 657-399 sayılı Yasaya göre çalışan personelin, çalışan eş ve okuyan çocukları nedeniyle 
diğer illerdeki TEDAŞ ve bağlı kuruluşlarda değil de aynı ilde görevlendirmeleri mümkün 
müdür? 

SORU 2- İstihdam edilen personelin geçiş sürecinin belirlenmesi ve geçtikten sonra da önceki 
Özlük haklarının ve maaşlarının korunması yönünde yapılan bir çalışma var mı? 

SORU 3- Resmi kurumlara ve bağlı kuruluşlara geçişlerde; aslen veya vekâleten yapılan unvan ve 
görevlerin göz önüne alınması ile ilgili bir çalışma ve düzenleme yapıldı mı? 

SORU 4- Özelleştirme kapsamından çıkarılması nedeniyle uygulaması durdurulan 4046 sayılı 
Kanunun 4971 Sayılı Kanun ile değişik 24. maddesi uyarınca %30 emekli ikramiyesi fazlası 
alınması uygulamasının devam ettirilmesi ile kişilere avantaj sağlayacağından bu yönde bir 
düzenleme yapıldı mı? 

SORU 5- Söz konusu kurum personelinin belirtilen endişelerinin bir an evvel giderilmesi ve 
ileride sıkıntıya sebep olacak bu konuların istihdam yerleri belirlenmeden düzenlemelerin 
yapılması uygun olacağından; bu düzenlemelerle ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa gerekli 
düzenlemeler ne şekilde yapılmıştır? 

CEVAP 1,2,3,4,5- TEDAŞ ve Menderes EDAŞ arasında yapılan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi f'esh 
edilmemiş olup Menderes EDAŞ Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 2008/8 sayılı Kararı 
gereği eski statüsüne iade edilmiştir. 
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Menderes EDAŞ'm, AYDEM A.Ş.ye (Şirket) devri aşamasında, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereğince 
görev bölgesinde çalışan işçi personel, ücret ve sosyal yardım seviyeleri ile kıdem süresi saklı kalmak üzere 
Şirkete devredilecek, memur ve sözleşmeli personel ise isteğe bağlı olarak Şirkete geçebilecektir. 

Özelleştirme programından çıkarılan Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.de görev yapan personelin 4046 sayıiı 
Yasa hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli mümkün olmamakla beraber, bu şirkette 
görev yapan memur ve sözleşmeli personelin TEDAŞ bünyesine aktarılması halinde, burada görev yapan 
personelin Denizli ilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanun'un 22'nci maddesine göre 
atanmaları mümkündür. 

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel 4046 sayılı 
Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca %30 fazlası ile emekli ikramiyesinden yararlanabilmektedir. 

Özelleştirme programında bulunmayan kuruluşlarda çalışanların da bu uygulamadan yararlanmasına yönelik 
herhangi bir yasal düzenleme çalışması bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

14.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, personel sayılarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2972) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK 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 Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

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 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 alınma yöntem ve 
esasları nasıldır? 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

I 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı 

Konu 

B.02.0.005/3IU 

Soru Önergesi ^2^/04/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2972-5363/11397 sayılı yazınız. 
b) 25.04.2008 tarih ve B.02.1.DPB.0.71.090.04.14/8472 sayılı yazı. 
c) 28.04.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.065.00.000/223 sayılı yazı. 
d) 25.04.2008 tarih ve B.62.0.TDK.0.71.00.01/39/02862 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği İzmir Milletvekili Bülent BARATALI' nın Personel sayılarına 
ilişkin 7/2972 esas numaralı yazılı Soru Önergesine Bakanlığım bağlı ve ilişkili kuruluşların ilgi 
(b), (c) ve (d) cevabi yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (b), (c), (d) yazı ve eki 
I Mun Murat BAŞESGİOĞLU 

Devlet Bakanı 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.DIMİ.0.71.090.04.14/80^2. 
Konu : Soru Önemesi 

2$IL, I 2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 18/04/2008 larilıli ve B.02.0.005/862 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, personel sayılarına ilişkin (7/2972) 
esas numaralı yazılı soru önemesi ile ilgili Başkanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 
Yazı Devlet Pcrsonv 
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İZMİR MİLLİ I 'VEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALININ 08/04/2008 TARİHLİ VE 
7/2972 SAYILI SORU ÖNERGESİNE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE 

İLGİLİ BÖLÜMÜNE (EV ABIMIZ 

SORU 1: Bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları, bölge ve il müdürlükleri ile 
hizmet yürüttüğü bütün bilimlerde (.alışan kadrolu, geçici ya da sözleşmeli personel 
sayısı 2002 yılında ne kadardı? 2007 yılı sonu itibariyle bu sayı ne kadardır? 

CEVAP I :20()2 yılı itibarıyla Devlet Personel Başkanlığı'nda çalışan kadrolu personel sayısı 
(282) olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli 
personel sayısı ise (24) dür. 2007 yılı itibarıyla da çalışan kadrolu personel sayısı (236) olup, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel 
sayısı ise (3) dür. 

SORU 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? 

CEVAP 2: Devlet Personel Başkanlığında 2002'den 2007 sonuna kadar vefat, başka kuruma 
geçme, kendi isteği ile ya da emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre geçici ve 4/B maddesine göre sözleşmeli 
personel sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

YILLAR 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

EMEKLİ 
İSTİFA-MÜSTAFİ NAKİL 

SEBEBİYLE AYRILAN 
PERSONEL SAYILARI 

Kadrolu 
14 
37 
22 
21 ' 
11 
lo ' 

4/B 

_ 7 _____ 

' : : . ' 3 . : : ; 
1 
ı " " 

4/C 

5 
5 

SORU 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 alınma yöntem ve esasları nasıldır? 

CEVAP 3: : Devlet Personel Başkanlığında 2002'den 2007 sonuna kadar başlayan kadrolu. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre geçiei ve 4/B maddesine göre 
sözleşmeli personel sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

YILLAR 

2002 
2003" " 
2004 
2005 
2006 
2007 

NAKLEN VE AÇIKTAN 
ATAMA YOLUYLA ALINAN 

PERSONEL SAYILARI 
Kadrolu 

36 

İl' 
7 

22 
17 

4/B 
1 
1 
2 

4/C 

5 
5 
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Dcvlcl Personel Başkanlığında 2002-2007 yılları arasında açıktan alama yoluyla ve naklen 
personel alımı; 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncii maddesi ve Özürlülerin Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde yapılan sınav sonucunda, 

2- 217 sayılı Devlel Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlel Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı 
Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
yapılan sınav sonucunda, 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'inci maddesi ve Kamu Görevlerine İlk 
Dela Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 
çerçevesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda, 

4- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 
22'nci maddesi çerçevesinde İstihdam Fazlası Personel arasından naklen alama 
yoluyla, 

5- Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak 
İşsizlerin Diğer Kamu ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam 
Edilmelerine İlişkin Esaslar çerçevesinde bir mali yılda 10 ayı geçmeyecek şekilde 
657 sayılı Kanununun Değişik 4'üncii maddesinin (C) fıkrasına göre geçici 
personel çalıştırılması yoluyla, 

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ve 06/06/2008 
tarihli 7/15574 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 
çerçevesinde, 

temin edilmek suretiyle gerçekleştirilmişi ir. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/.223 2û .ü( | /2008 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI NA 
(Sn. Murat BAŞESGÎOĞLU) 

İlgi: 18.04.2008 tarih ve B. 02.005/ 861 sayılı yazınız 

İlgi yazı ekinde alınan îzmir Milletvekili Sn. Bülent BARATALI' ya ait 7/2972 esas 
no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize aı 

EKLER: 
1. Soru Önergesi Cevabı 

2 . Personel Bilgi Listesi 

rz ederim. 
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İzmir Milletvekili Sn. Bülent BARATALI' nın Devlet Bakanı Sn. 
BAŞESGİOĞLU' na tevcih ettiği 7/2972 no' lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Murat 

SORU 

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 kadardır? 2007 yılı sonu itibariyle bu sayı ne kadardır? 

2. 2002' den 2007' i sonuna kadar vefat, başka kuruma geçme, kendi isteği ile yada 
emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan kadrolu, geçici yada sözleşmeli personel 
sayısı ne kadardır? 

2002 ile 2007 arasında bakanlığınız merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve müdürlükleri ile 
hizmet birimlerinde işe başlayan kadrolu, geçici yada sözleşmeli personel sayısı ne 
kadardır? Bunların işe alınma yöntem ve esasları nasıldır? 

CEVAP 1-2-3 : 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı 
personel bilgileri ekte liste halinde sunulmuştur. 

EK 

Personel Bilgi Listesi 

2-

- Personel sayısı: 

(Memur) 

(Sözleşmeli 
Personel) 

(Geçici 
İŞÇİ) 

Toplam 

İŞÇİ 
Sözleşmeli 
Memur 

YIL 
2002 
2007 

2002 
2007 

2002 
2007 

2002 
2007 

EMEKLİ 
87 
2 

1574 

TAŞRA 
5340 
4442 

312 
398 

379 

6031 
4840 

VEFAT NAKİL 
2 
1 
57 297 

MERKEZ 
823 
743 

186 
155 

7 

1016 
898 

TOPLAM 
6163 
5185 

498 
553 

386 

7047 
5738 

MEMURİYETTEN 
ÇIKARMA İSTİFA 

145 
1 40 

TOPLAM 
89 
148 
1969 
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3- YILLARA GÖRE ATANAN KADROLU PERSONEL SAYISI 

YIL ATANAN PERSONEL SAYISI 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

407 
108 
102 
102 
286 
158 

Teşkilatımızda görev yapmakta olan işçiler 5620 sayılı Kanun ile özürlü ve eski hükümlü 
işçi çalıştırılması ile ilgili kanuna, sözleşmeli personeller 3289 sayılı Teşkilat kanununun 30. 
maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüz Sözleşmeli Spor uzmanı ve Antrenör çalıştırılması 
Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel 
kurumlar arası nakil ve KPSS'na göre alınmaktadır. 

T.C. 
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Say : B.62.0.TDK.0.71.00.01/3Ü 25.C4.08 0 2 8 6 2 
Konu : Soru Önergesi 2 5 Kİsan 2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 18/04/2008 tarih ve B.02.0.005/860 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sn.Bülent BARATALPnın Sayın Bakanımıza yazılı olarak yanıtlaması 
istemiyle yönelttiği 8/4/2008 tarih ve 2224 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Önerge kapsamında; 
I- "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 

Yapılandırılması İle Tütün Ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç Ve Dış Alım Ve Satımına, 4046 
Sayılı Kanunda Ve 233 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
9.1.2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Kanunun Geçici 1 
inci maddesinin (C) fıkrası gereğince "Kurumun teşkili aşamasında Kurumda istihdam edilecek 
personel kadrolarının ve vasfının tespitini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlükten birer temsilcinin 
katılımı ile bir komisyon kurulur. Komisyon bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde 
toplanır. Komisyonca belirlenecek kadroların tamamı istekleri halinde Genel Müdürlüğün ilgili 
birimlerinde çalışan personelden karşılanır." denildiğinden, ilk aşamada 14 personelin ataması 
yapılmış, bilahare 19.11.2002 tarih ve 24941 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan 2002/4910 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul Ve Esasları İle Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları Hakkında 
Yönetmelik"in Geçici I inci maddesine istinaden muhtelif unvanlarda personel alımı yapılmıştır, 
Ancak, 4733 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (A) bendinin (2) sayılı alt bendinin Anayasa 
Mahkemesi'nce iptaline karar verilmiş ve bu karar 11/8/2004 tarihinde yayımlanmış olup, oluşan 
yasal boşluk doldurulamadığmdan Kurumumuza bu tarihten sonra personel alımı (naklen veya 
açıktan) yapılmamıştır. 
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Diğer taraftan, Kurumumuzda geçici personel çalıştırılmamakta olup, tüm personelimiz kadro 
karşılığı sözleşmelidir. 

2- 2002-2007 sonu itibariyle l'i vefat, l'i istifa, l'i emekli ve 2'si naklen, 2'si kurul üyeliğine 
atanıp Kurula geçenlerde dahil olmak üzere 7 personelimiz Kurumumuzdan ayrılmıştır. 

3- 2003 yılında 4733 sayılı Kanunumuzun Geçici 1 inci maddesinin (C) fıkrası ve Teşkilat 
Yönetmeliğimizin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde TEKEL Genel Müdürlüğü ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından naklen personel alımı yapılmıştır. 2007 yılı sonu^tibariyle personel 
mevcudumuz .100'dür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÇALİŞKAN 
1 aşkan 

15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, personel sayılarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/2974) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
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 başlayan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı ne kadardır? Bunların işe alınma yöntem ve 
esasları nasıldır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.0Û7 ^ - İ7 İJ2008 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2974-5365/11399 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen izmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'ya 

ait 7/2974 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. sı 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 
7/2974 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1: 

Bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluştan, 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? 

CEVAP 1: 

Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü' nün 
kadrolu personel sayısı 2002 yılında 9360, 2007 yılında 9614 olup, 2002 yılında 
sözleşmeli personel çalıştırılmamaktadır. 2007 yılında İşaret Dili Tercümanı olarak 
çalışan sözleşmeli personel sayısı ise 24 'tür. Kurumumuzda geçici personel 
bulunmamaktad ı r 

5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun 06 Kasım 2004 tarihinde 25635 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Genel Müdürlüğümüze 10'u 
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tutulu olmak üzere toplam 92 kadro tahsis edilmiş olup, 2004 yılında (Kadının 
Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan) 21 personel, 2007 yılı 
sonu itibariyle ise kadrolu 55 personel ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
4/B maddesine göre sözleşmeli 2 personel olmak üzere toplam 57 personel 
bulunmaktadır. 

Ayrıca Genel Müdürlüğümüzde geçici personel bulunmamaktadır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2002 yılında 124 personel 
görev yapmakta iken, 2007 yılı sonu itibariyle 76 personel görev yapmaktadır. 

özürlüler idaresi Başkanlığı 2002 ve 2007 yılı sonu itibariyle çalışan 
personel sayısı; 

2002 Yılı 2007 Yılı 
Kadrolu 118 111 
657 4/B Sözleşmeli - 6 
Toplam 118 117 

SORU 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? 

CEVAP 2: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdüriüğü'nde 
Kadrolu olarak görevli personelden, 
2002 yılında 384 
2003 yılında 460 
2004 yılında 533 
2005 yılında 740 
2006 yılında 432 
2007 yılında 496' sı emeklilik, vefat, istifa-müstafı, Devlet Memuru olma şartlarını 
sonradan kaybetme, başka kuruma nakil ve Devlet Memurluğundan çıkarma gibi 
çeşitli nedenlerle Kurumdan ayrılmışlardır. Kurumumuzda geçici personel 
bulunmamakta olup, sözleşmeli personelden ayrılan yoktur. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak görev yapan 
personelden Kasım 2004 - 31.12. 2007 tarihleri arasında 5 personel emekliye 
ayrılmış, 1 personel istifa etmiş ve 4 personel nakil yolu ile başka kurumlara 
geçmişlerdir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2002 yılından 2007 yılı 
sonuna kadar toplam 40 personel nakil ve emeklilik nedeniyle ayrılmışlardır. 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2002 ve 2007 yılından 2007 yılı sonuna kadar 
vefat, başka kuruma geçme, emeklilik gibi nedenlerden dolayı ayrılan personel 
sayısı: 

Kadrolu 657 4/B Sözleşmeli 
Başka Kuruma Nakil 20 
Emekliye Ayrılan 21 
İstifa Yoluyla Ayrılan 1 4 
Toplam 42 4 
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SORU 3: 

2002 ile 2007 arasında bakanlığınızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve 
müdürlükleri ile hizmet birimlerinde işe başlayan kadrolu, geçici ya da 
sözleşmeli personel sayısı ne kadardır? Bunların işe alınma yöntem ve esasları 
nasıldır? 

CEVAP 3: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatı olmak üzere; 
2002 yılında 414, 
2003 yılında 73, 
2004 yılında 417, 
2005 yılında 889, 
2006 yılında 1028, 
2007 yılında 267 personel KPSS ile atanmış, terörle mücadele, istisnai kadro, istifa, 
müstafi sonrası açıktan ve başka kamu kurum ve kuruluşlarından nakil yolu ile 
Kurumumuza kadrolu olarak atamalan yapılmıştır. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
çerçevesinde başka kurumlardan nakil yoluyla alımlar yapılmakta olup, 17 adet 
Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı, 1 Mütercim ve 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi;" 
Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik" ile Genel Müdürlüğümüzün 27.10.2004 tarih ve 5251 sayılı Kuruluş 
Kanununun 22 nci maddesi uyarınca hazırlanan, "Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik 
Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 
atamaları yapılmıştır. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanunun 22 inci maddesi ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 29 
uncu maddesi gereği 1 Memur, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 Şöfor olmak 
üzere toplam 4 personel alınmıştır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Esaslarını içeren 06.06.1978 tarih ve 7/15754 
sayılı Kararnamenin değişik 14 üncü maddesi uyarınca 2 sözleşmeli personel 
alınmıştır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2002 yılında Kurumumuz 
mülga Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, 124 
personel görev yapmakta idi. Gene! Müdürlüğümüz 5256 sayılı Yasa ile yeniden 
teşkilatlanarak bu yasa ile 80 kadro ihdas edilmiştir. 2007 yılında Merkez teşkilatı 
olarak görev yapan personel sayısı toplam 76'dır. 

Özürlüler idaresi Başkanlığı 2002 ile 2007 yılları arasında işe başlayan 
kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı: 
Başka Kurumdan Nakil 
Açıktan Atanma 
657 4/B Sözleşmeli 
Toplam 

28 
7 

10 
45 

Saygılarımla. 
limerÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

860-
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16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yetiştirme yurtlarında kalan çocukların güven
liklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/3019) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.08.04.2008 

Kars Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Halime-Arslan Yıldız Çocuk Yuvası ve Kız 
Yetiştirme Yurdu koruması altında bulunan 16 yaşındaki Lise Öğrencisi N.K.aralarında 
hatırı sayılır işadamı ve AKP'Ii siyasetçi ile gazetecinin yakınının bulunduğu 8 kişi 
tarafından tecavüze uğradığını Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadede 
belirtmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren 8 zanlı tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 
Mahkemeye sevk edilmiş ve yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Kars Kapalı 
Cezaevine konulmuştur. Bu olayın ardından Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Doğan GÜL yaptığı açıklamada N.K.'nın başına gelen olayın Yetiştirme Yurdunun 
dışında olduğunu ve adeta kendilerinin sorumlu olmadığını beyan etmiştir. 

1- Yetiştirme Yurtlarında kalan çocuklarımızın her türlü güvenliklerini sağlamak zorunda 
olan ve olayda ihmalleri bulunan yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? 

2- Yetiştirme Yurtlarında kalan çocukların dışarı çıkış saatlerinin kontrolleri yapılmakta 
mıdır? 

3- N.K.'nın okulda olması gereken saatte dışarıda bulunmasında okul yetkilerinin ihmali 
var mıdır? 

4- Yurtta kalan öğrencilerin okula gidip gitmediği konusunda yurt yetkilileri gerekli 
denetimleri yapıyor mu? Denetimler yapılıyorsa N.K.'nın okulda veya yurtta bulunması 
gereken saatte dışarıda bulunmasını nasıl açıklayacaksınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00/849 28/4/2008 
KONU .-Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nm 17.04.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3019-5434/11502 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Ardahan Milletvekili Sayın Ensar OĞÜT'e ait 

7/3019 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN 
7/3019 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABİDİR 

Kars Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Halime-Arslan Yıldız Çocuk 
Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu koruması altında bulunan 16 yaşındaki Lise 
öğrencisi N.K. aralannda hatın sayılır işadamı ve AKP'ii siyasetçi ile 
gazetecinin yakının bulunduğu 8 kişi tarafından tecavüze uğradığını 
Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadede belirtmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren 8 zanlı tutuklanmalan istemiyle 
Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş ve yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak 
Kars Kapalı Cezaevine konulmuştur. Bu olayın ardından Kars Sosyal Hizmetler 
il Müdürü Doğan GÜL yaptığı açıklamada N.K' nın başına gelen olayın 
Yetiştirme Yurdunun dışında olduğunu ve adeta kendilerinin sorumlu 
olmadığını beyan etmiştir. 

SORU1: 

Yetiştirme Yurttannda katan çocuklarımızın her türlü güvenliklerini 
sağlamak zorunda olan ve olayda ihmalleri bulunan yetkililer hakkında 
herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? 
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CEVAP 1 : 

Konu ile ilgili olarak SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
soruşturma başlatılmış olup, henüz sonuçlanmamıştır. 

SORU 2: 

Yetiştirme Yurtlarında kalan çocuklann dışan çıkış saatlerinin kontrolleri 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 2 : 

Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında olan çocuklarımız kuruluşlarımız 
dışında yaşıtlarının devam ettiği öğrenim kurumlarına, meslek kurslarına devam 
etmektedirler. Ayrıca aileleri yanında yaşayan akranları gibi belirlenen gün ve 
saatlerde kuruluş idaresinin bilgisi dahilinde sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere 
katılmak amacıyla da kuruluş dışına çıkabilmektedirler. 

SORU 3: 

N.K.'nın okulda olması gereken saatte dışarıda bulunmasında okul 
yetkililerinin ihmali var mıdır? 

CEVAP 3 : 

SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca sürdürülen inceleme 
sonucu açıklığa kavuşacaktır. 

SORU 4: 

Yurtta kalan öğrencilerin okula gidip gitmediği konusunda yurt yetkilileri 
gerekli denetimleri yapıyor mu? Denetimler yapılıyorsa N.K'nin okulda veya 
yurtta bulunması gereken saatte dışarıda bulunması nasıl açıklayacaksınız? 

CEVAP 4 : 

Kurum bakımında olan çocuklarımızın okul ve işyeri takipleri belirli periyotlarla 
öğretmenleriyle görüşülerek gerçekleştirilmektedir. 

Okullarına devamsızlık yapan çocuklarımızla görüşmeler yapılmakta, nerede 
oldukları ve devamsızlık yapma nedenleri öğrenilerek uyarılmakta, bu durumu 
alışkanlık haline getiren çocuklarımızla okuldan kaçmalannı önleyici ve yönlendirici 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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17.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer 'in, Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonundaki bazı organi
zasyonlar için alınan kiraya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/3020) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 07.04.2008 

7 

^bdullaiı ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor 
Salonunda muhtelif zamanlarda bazı dernek ve siyasi partilerin organizasyonları 
yapılmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- 30 Mart 2008 Pazar günü Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN'ın da katıldığı 
AKP İl Kadın Kollarının kongresi için adı geçen siyasi partiden ne kadar 
kira bedeli alınmıştır? 

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çclik'in kardeşi Osman Çelik'in 
başkanlığını yaptığı Bursa Artvinliler Vakfı'nın 07.03.2008 Cuma günü 
Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlediği etkinlik için ne kadar kira bedeli 
alınmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005M^ 

Konu : Soru Önergesi ^/04/2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İlgi : a) 17.04.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3020-5457/11525 sayılı yazınız. 
b) 28.04.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.065.00.000/222 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'in 7/3020 esas no'lu yazılı 
Soru Önergesine Bakanlığım bağlı kuruluşu olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) 
cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

( Murat BAşfesGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.GSM.0.065.00.000/222 2JLû(j/2008 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: ) 18.04.2008 tarih ve B. 02.005/ 856 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sn. Abdullah ÖZER' e ait 7/3020 esas no' 
lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

el Müdür V. 

EKLER: 
1. Soru Önergesi Cevabı 

2. İl Müdürlüğü belgesi 
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Bursa Milletvekili Sn. Abdullah ÖZER' in Devlet Bakanı Sn. Murat BAŞESGİOGLIJ' 
na tevcih ettiği 7/3020 no' lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU ; 

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor 
Salonunda muhtelif zamanlarda bazı dernek ve siyasi partilerin organizasyonları 
yapılmakladır. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1. 30 Mart 2008 Pazar günü Başbakan Recep Tayip Erdoğan' in da katıldığı AKP İl 
Kadın Kollarının Kongresi için adı geçen siyasi partiden ne kadar kira bedeli 
alınmıştır? 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik' in kardeşi Osman ÇELİK' in 
başkanlığını yaptığı Bursa Artvinliler Vakfı' nın 07.03.2008 Cuma günü Atatürk 
Kapalı Spor Salonunda düzenlediği etkinlik için ne kadar kira bedeli alınmıştır? 

CEVAP 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bursa Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Spor Salonu; 

1. 30 Mart 2008 pazar günü AKP İl Kadın Kolları Kongresine tahsis edilmiş olup alınan 
ücret 5.348.- YTL. dir. 

2. 07 Mart 2008 Cuma günü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk Çelik' in 
kardeşinin başkanlığını yaptığı Bursa Artvinliler Vakfına değil Osman KOÇAK' in 
başkanlığını yaptığı Bursa Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanlığına 
tahsis edilmiş olup alınan ücret 3.340.-YTL dir. 

Konu ile ilgili olarak anılan İl Müdürlüğünce tanzim edilen belge ilişikte sunulmuştur. 

EK : 
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü belgesi 
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TBMM B:97 30 . 4 . 2008 

BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
ATATÜRK SPOR SALONUNA AİT TAHSİS BİLGİLERİ 

TAHSİS YAPILAN KURULUŞ 

BURSA ARTVİN VE KAFKAS 
DERNEKLERİ FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 

[ADALET VE KALKİNMA PARTİSİ 
BURSA İL BAŞKANLIĞI (İL KADIN 
KOLLARI 2,OLA(?AN KONGRESİ) 

"TAHSİS TARİHİ 

07/03/2008 

30/03/2008 

SAATLERİ 

İ7tÖM3jO~ 

09$M7",00 

ALINAN ÜCRET" 

3.340,00 YTL 

5.348,00711.,. 

Yukarıda belirtilen bilgiler gelir kayıtlarımızdan çıkarılmıştır. 

MUHASEBECİ İŞLET! 
EY AZ 
İDARİ İŞLER 

PÜRÜ V, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

97 NCI BİRLEŞİM 
30 NİSAN 2008 ÇARŞAMBA 

SAAT: 13.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜSMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 



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 ÖNERİLERİ 
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.) 
2.- Genel Kurulun; 30 Nisan 2008 ve 6-7 Mayıs 2008 günlerindeki birleşimlerinde sözlü soru

ların görüşülmemesi, 6 Mayıs 2008 Salı günkü birleşimde ise Çevre ve Çevre Kirliliği ile ilgili 
Araştırma önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun tasarı ve teklifleri ile 
komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 9 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; 30 Nisan, 1, 7 ve 8 Mayıs 2008 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşim
lerinde 13.00 - 23.00, 9 Mayıs 2008 Cuma günkü birleşimde ise 14.00 - 23.00 saatleri arasında 
olması, 

216 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 13 üncü maddelerden, ikinci bölümünün geçici 9, 10, 11, 
12, 13 ve 14 üncü maddeler dahil olmak üzere 14 ilâ 22 nci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor * (10/6, 9, 36, 39, 41, 51, 103) Esas Numaralı 
Komisyonu (Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı) Meclis 
30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 Araştırması Komisyonu 

30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 

30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 * (10/27, 34, 37, 40, 102) Esas Numaralı 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 10.30 (Zeytin ve Zeytinyağı) Meclis Araştırması 

Komisyonu 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 30.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

30.4.2008 Çarşamba - Saat: 11.00 1.5.2008 Perşembe - Saat: 10.30 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 11.00 

* Adalet Komisyonu 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
1.5.2008 Perşembe - Saat: 14.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
9 7 N C İ BİRLEŞİM 3 0 N İ S A N 2 0 0 8 Ç A R Ş A M B A SAAT: 13 .00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Rapora (3/102) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon 
Rapora (3/103) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

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

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 _ MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

>Ctic 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



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. - 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) (**) 

3. - 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) 

4. X - 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) 

5. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

6. - 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) 

7. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

8. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 93) 
(Dağıtma tarihi: 14.1.2008) 

9. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

(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 
15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

38. X - 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
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Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. - 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 
Gazlan (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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. 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) 

56. 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) 
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57. - 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) 

58. - istanbul 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) 

59. 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) 

60. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

61. - 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) 

62. 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) 

63. 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) 

64. 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) 

65. 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) 

66. 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) 

67. 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) 

68. X - 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) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 141) 

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) 

TC. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 16.4.2001 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-6112 
Konu : Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 4.4.2001 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.13.2001/10758 

sayılı yazısı. 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 4.4.2001 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.13.2001-10758 

Konu : Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 

suçunu işlediği iddia olunan Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasın
da adı geçenin, Adıyaman ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 22.3.2001 gün ve B.2001/338 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

'•••-•• :;•••'••' Esas No.: 3/104 - •• • • 24.3.2008 
,::ü:a:'A; Karar No.: 3 
.,.= ,- , . ,-- . . TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek 
suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hakkında düzenlenen 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Adana Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
..;. İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

Güldal Akşit 
İstanbul 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 
İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Turgut Dibek 
Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Faruk Bal 
Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 
İstanbul 

Üye 
H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye 
Behiç Çelik 

Mersin 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 141) 
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Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 
Üye 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

Üye 
ihsan Koca 

Malatya 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Mustafa Çetin 
Uşak 

Üye 

Mehmet Emin Ekmen 
Batman 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yılmaz Tunç 
Bartın 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 
Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali Rıza Öz türk 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ahmet İyimaya 
Ankara 

Üye 
İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 
Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 

Üye 
Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 141) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararma aşağıda yazılı 
gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykın olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 
Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

Bunu yaparken, bir yargıç gibi davranmamak gerektiği açıktır. Delillerin tartışmasından özenle 
kaçınmak gerekmektedir. 

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

Hükümet kaynaklı olarak sürdürülen bu hukuk tanımaz uygulamalar sebebiyle; Anayasa ve 
İçtüzük açık bir şekilde ihlâl edilmektedir. 

Hukuka aykırı olan, çoğunluk diktasına dayalı olan bu yanlış uygulamalar sebebiyledir ki; kişiler 
yargılanamamakta, bu durum gelişen süreçte tıkanmalara yol açmaktadır. 

Bu yanlış uygulamalar ve dayatmalar sebebiyle; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi mümkün 
olamamakta ve adli denetim süreci ihlâl edilmektedir. 

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştırıldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten son
ra bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 ve 59. Hükümetler Dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı gibi) için bir sığınma mercii haline getirilebilmiştir. 

Anılan kişi hakkında, yargı kararlarını uygulamamaktan dolayı Yargıtay 4. Ceza Dairesine in
tikal eden 20'ye yakın dosya mevcuttur. Bu dosya sayısının daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-
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letvekilliği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar sebebiyledir ki, çoğunluk diktası uygulaması sonucunda, adı geçen Milletvekili de "âdil 
yargılanma hakkını" kullanamamaktadır. 

Öte yandan; haklannda zimmet, dolandırıcılık, çete kurmak, kamu taşıma biletlerinde kalpazan
lık yapmak gibi suçlamalar bulunan Milletvekilleriyle ilgili yargılamaların yapılamaması; ka
muoyunun denetim yapması ve bilgi alması süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Türkiye'nin "karanlık suç ilişkileri" dönemini teşkil eden Susurluk ve bağlantılı dosyaların yargıla
ması bu yüzden uzun yıllar yapılamamıştır. Faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak işlendiği bir döne
mi kapsayan bu olayların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmamış olması sebebiyledir ki; 

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip 
cinayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin 
yapıldığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

Acz ifade eden ve ibret verici olan bir diğer gelişme ise; 
henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın

dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandırılabilmiştir. 
Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele

ceği bakımından da endişe vericidir. 
(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat

tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

Hükümet, 23. Yasama Döneminde PKK terörü sebebiyle gelişen toplumsal ve siyasi süreci, 
popülist bir anlayışla istismar etme girişimi içindedir. 

Çoğunluk diktasına dayalı hukuk tanımaz uygulamalar 23. Yasama Döneminde, Meclis 
bünyesinde giderek tırmanmaktadır. 

Gelinen süreçte, kamuoyunda doğmuş olan tepki sebebiyle; AKP Hükümeti, kendi suçluluğunu 
ve sorumluluğunu bertaraf edebilmek amacıyla, bilgi kirliliği ve karartma yaratarak; DTP'li Mil
letvekillerinin şahsında, dokunulmazlıkların kaldırılması uygulamasını gerçekleştirmek suretiyle, 
kürsü sorumsuzluğuna müdahalenin yolunu açmaktadır. 

Böyle bir süreçte, Hükümet'in bazı kavramları istismar ederek bir oldu - bitti, bir emrivaki yarat
mak istediği görülmektedir. 

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 
Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 

Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

Anayasa'nın 83/2 ve 14. maddesiyle bağlantılı olan suçlamalar yönünden, TBMM Başkanlığı
na intikal eden dosyaların akıbeti hakkında karar verme yetkisi TBMM-Karma Komisyonuna aittir. 
Bu süreçte artık geçerli olan irade, Komisyonun iradesidir. Komisyon, dosya kapsamı ve yukarıda 
sözü edilen maddeler çerçevesinde değerlendirmesini yapacaktır. 

TBMM Başkanlığına intikal eden bazı dosyaların, Karma Komisyonda görüşülmesine fırsat 
verilmeden, Hazırlık Komisyonu veya TBMM Başkanlığı aşamasında, Mahkemelerine veya Savcılık
lara iade edilmesini; Karma Komisyon ve Meclisin iradesine müdahale olarak gördüğümüzü önemle 
ifade ediyoruz. 
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(4) Açıklanan sebeplerle; 
AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 

Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

Bu anlatımlarımız çerçevesinde, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda "ilkeli ve tutarlı" 
davranılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. 

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 
Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 ncı maddesidir. 
Bu madde kapsamında kalan suçlar yönünden ayrım yapılmadan, yargılama sürecinin devam 

etmesi gerekir. Çünkü bu suçlar sübut bulduğu takdirde, nitelikleri itibariyle Milletvekilliği göre
viyle bağdaşmamaktadır. Sübut halinde sürdürülmesi mümkün olmayan Milletvekilliği görevinin 
devam etmesinin hiçbir hukuki açıklaması ve tutarlılığı söz konusu olamaz. 

Böyle bir durum, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin ihlali anlamına gelir. 
76 ncı madde ölçütünün dışında kalan suçlar yönünden ise; dosyası bulunan Milletvekilinin 

talep ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 
Bu aşamada, diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlıklarının bulunduğu yolundaki AKP 

görüşlerini değerlendirmekte yarar görüyoruz. Önemle ifade ediyoruz; diğer kamu görevlileri hakkın
da dokunulmazlık söz konusu değildir. Kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni" kavramı söz 
konusudur. Soruşturma izni ilgili amir tarafından verilmediği takdirde, idari yargı prosedürü içinde, 
adli kovuşturma ve yargılama süreci başlayabilmekte, daha doğrusu yargı denetimi süreci işlemek
tedir. Bu sebeple, kamu görevlilerinin dokunulmazlığı değil, belli usul dairesinde yargılanması söz 
konusudur. 

Nitekim, yakın tarihte rektörler, kuvvet komutanları görevde iken yargılanmışlar, tutuklu 
kalmışlar, beraat etmişler veya mahkum olmuşlardır. Salt bu süreç dahi; AKP sözcülerinin söylem
lerinin gerçeklerle ve mevzuatımızla ilgisi olmadığını göstermeye yeterlidir. Öte yandan; kamu 
görevlileriyle ilgili olarak bu adli sürecin dışında; görev yeri değişikliği, disiplin uygulamaları ve 
tazmin sorumluluğunun varlığı da ayrı bir gerçektir. 

Bir kez daha ifade ediyoruz; soruşturma izni kavramı, görevin mahiyeti gereği uygulanan bir 
hukuksal durumdur. 

En nihayet, soruşturma izni düzenlemesinden Hükümet rahatsız ise veya gerçekten düzeltilme
sine gerek görüyor ise yahut daha seri hale getirmek istiyorsa; bu yöndeki yasal değişiklikleri her za
man değerlendirmeye açık olduğumuzu hep ifade ettik. Ancak burada da, Hükümetin gayri ciddi ve 
tutarlı olmayan tavrı hemen ortaya çıkmıştır. Çünkü; Hükümet, soruşturma izni kavramını ve 
yetkisini kendi tekelinde tutarak; siyasi ve kişisel yaklaşımına göre, soruşturma iznini kaldırmakta 
ya da reddetmektedir. 

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bur
sa Milletvekili Sn. Ertuğrul Yalçınbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla 
reddedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 
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Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 
Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve siyasi 

kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis ettikleri 
erteleme kararma muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 

20.03.2008 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 
Manisa 

Rahmi Güner 
Ordu 

Turgut Dibek 
Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

Atilla Kart 
Konya 
İsa Gök 
Mersin 

MUHALEFET ŞERHİ 
3/104 no ile işlem gören Adana Milletvekili D. Mir Fırat'ın dokunulmazlığının kaldırılması is

teğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk karanna muhalefet şerhimiz aşağıda arz 
edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modern ülkede bulunduğu gibi ülkemizde de anayasal bir 
hukuki müessese olarak yer almaktadır. Milletvekillerinin görevlerinin niteliği gereği birçok haksız 
ve uydurma isnatla karşılaşmaları muhtemeldir. Nitekim bu nedenle birçok suç tipi bakımından diğer 
kamu görevlileri de benzer korumalara sahiptir. 

Ancak dokunulmazlıkla amaçlanan esas gaye milletvekillerinin meclis kürsüsündeki konuş
maları sebebiyle sınırsız yargılanmazlık güvencesine sahip olmaları yanında esas itibariyle iftira 
niteliğinde olacak ithamlardan korunmalarını temin etmektir. Bu gün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu durum kamu vicdanında, demokratik sisteme, siyaset kurumuna, meclisin üstünlüğüne gölge 
düşürmekte, derin yaralar açmaktadır. 

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve ka
mu görevlilerinin görevden ayrılmaları neredeyse yazısız bir kural haline gelmiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda belirtilen suçlardan yargılanan milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının devamı ile meclisin itibarının korunacağını düşünmüyoruz. Tam tersine bir 
kurum varsa içindeki sıfatını istismar edenleri ayıklayarak itibar kazanacağına inanmaktayız. 

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu Osman Ertuğrul 
Ordu Kırşehir Aksaray 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 
Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 140) 

Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/103) 

T.C. 
Başbakanlık 

P er son el ve Prensipler 27.8.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-13364 
Konu : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 11.08.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.53.1999/18753 

sayılı yazısı. 
2886 sayılı Devlet İhale Yasası'na aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Milletvekili 

Akif Gülle hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 11.8.1999 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.53.1999/018753 

Konu : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Akif Gülle hakkında 

yapılan soruşturma sırasında adı geçenin Amasya İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığının 2.8.1999 gün ve BO50TEF00O0OOO-34-7/2678-54 sayılı yazısıyla alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Amasya Milletvekili Akif Gülle hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması hususunda gereğine delaletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

-•-•':-: Esas No.: 3/103 24.3.2008 
•v~>it Karar No.: 2 

- -" TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Aykırılık suçunu işlediği iddia olunan Amasya Milletvekili 

Akif Gülle hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Amasya Milletvekili 
Akif Gülle hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 
Güldal Aksit 

İstanbul 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 
Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Faruk Bal 
Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Şahin Mengü 
Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 
Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 
Üye 

H. Hasan Sönmez 
Giresun 

Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye 
Behiç Çelik 

Mersin 
(Muhalefet şerhi eklidir) 
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Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 
Üye 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Koca 

Malatya 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mustafa Çetin 

Uşak 

Üye 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Yılmaz Tunç 

Bartın 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Uye 
Ahmet İyimaya 

Ankara 

Üye 
İlknur İnceöz 

Aksaray 
Üye 

Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 
Bolu 

Üye V""'J 
Celal Erbay 

Düzce 
Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararına aşağıda yazılı 
gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

Bunu yaparken, bir yargıç gibi davranmamak gerektiği açıktır. Delillerin tartışmasından özenle 
kaçınmak gerekmektedir. 

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 
Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali

matlar doğrultusunda karar vermiştir. 
(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 

siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

Hükümet kaynaklı olarak sürdürülen bu hukuk tanımaz uygulamalar sebebiyle; Anayasa ve 
İçtüzük açık bir şekilde ihlâl edilmektedir. 

Hukuka aykırı olan, çoğunluk diktasına dayalı olan bu yanlış uygulamalar sebebiyledir ki; kişiler 
yargılanamamakta, bu durum gelişen süreçte tıkanmalara yol açmaktadır. 

Bu yanlış uygulamalar ve dayatmalar sebebiyle; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi mümkün 
olamamakta ve adli denetim süreci ihlâl edilmektedir. 

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştırıldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten son
ra bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 ve 59. Hükümetler Dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı gibi) için bir sığınma mercii haline getirilebilmiştir. 

Anılan kişi hakkında, yargı kararlarını uygulamamaktan dolayı Yargıtay 4. Ceza Dairesine in
tikal eden 20'ye yakın dosya mevcuttur. Bu dosya sayısının daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-
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letvekilliği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar sebebiyledir ki, çoğunluk diktası uygulaması sonucunda, adı geçen Milletvekili de "âdil 
yargılanma hakkını" kullanamamaktadır. 

Öte yandan; haklarında zimmet, dolandırıcılık, çete kurmak, kamu taşıma biletlerinde kalpazan
lık yapmak gibi suçlamalar bulunan Milletvekilleriyle ilgili yargılamaların yapılamaması; ka
muoyunun denetim yapması ve bilgi alması süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Türkiye'nin "karanlık suç ilişkileri" dönemini teşkil eden Susurluk ve bağlantılı dosyaların yargıla
ması bu yüzden uzun yıllar yapılamamıştır. Faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak işlendiği bir döne
mi kapsayan bu olayların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmamış olması sebebiyledir ki; 

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip 
cinayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin 
yapıldığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

Acz ifade eden ve ibret verici olan bir diğer gelişme ise; 
henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın

dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandırılabilmiştir. 
Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele

ceği bakımından da endişe vericidir. 
(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat

tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

Hükümet, 23. Yasama Döneminde PKK terörü sebebiyle gelişen toplumsal ve siyasi süreci, 
popülist bir anlayışla istismar etme girişimi içindedir. 

Çoğunluk diktasına dayalı hukuk tanımaz uygulamalar 23. Yasama Döneminde, Meclis 
bünyesinde giderek tırmanmaktadır. 

Gelinen süreçte, kamuoyunda doğmuş olan tepki sebebiyle; AKP Hükümeti, kendi suçluluğunu 
ve sorumluluğunu bertaraf edebilmek amacıyla, bilgi kirliliği ve karartma yaratarak; DTP'li Mil
letvekillerinin şahsında, dokunulmazlıkların kaldırılması uygulamasını gerçekleştirmek suretiyle, 
kürsü sorumsuzluğuna müdahalenin yolunu açmaktadır. 

Böyle bir süreçte, Hükümet'in bazı kavramları istismar ederek bir oldu - bitti, bir emrivaki yarat
mak istediği görülmektedir. 

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 
Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 

Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

Anayasa'nın 83/2 ve 14. maddesiyle bağlantılı olan suçlamalar yönünden, TBMM Başkanlığı
na intikal eden dosyaların akıbeti hakkında karar verme yetkisi TBMM-Karma Komisyonuna aittir. 
Bu süreçte artık geçerli olan irade, Komisyonun iradesidir. Komisyon, dosya kapsamı ve yukarıda 
sözü edilen maddeler çerçevesinde değerlendirmesini yapacaktır. 

TBMM Başkanlığına intikal eden bazı dosyaların, Karma Komisyonda görüşülmesine fırsat 
verilmeden, Hazırlık Komisyonu veya TBMM Başkanlığı aşamasında, Mahkemelerine veya Savcılık
lara iade edilmesini; Karma Komisyon ve Meclisin iradesine müdahale olarak gördüğümüzü önemle 
ifade ediyoruz. 
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(4) Açıklanan sebeplerle; 
AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 

Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

Bu anlatımlarımız çerçevesinde, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda "ilkeli ve tutarlı" 
davranılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. 

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 ncı maddesidir. 
Bu madde kapsamında kalan suçlar yönünden ayrım yapılmadan, yargılama sürecinin devam 

etmesi gerekir. Çünkü bu suçlar sübut bulduğu takdirde, nitelikleri itibariyle Milletvekilliği göre
viyle bağdaşmamaktadır. Sübut halinde sürdürülmesi mümkün olmayan Milletvekilliği görevinin 
devam etmesinin hiçbir hukuki açıklaması ve tutarlılığı söz konusu olamaz. 

Böyle bir durum, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin ihlali anlamına gelir. 
76 ncı madde ölçütünün dışında kalan suçlar yönünden ise; dosyası bulunan Milletvekilinin 

talep ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 
Bu aşamada, diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlıklarının bulunduğu yolundaki AKP 

görüşlerini değerlendirmekte yarar görüyoruz. Önemle ifade ediyoruz; diğer kamu görevlileri hakkın
da dokunulmazlık söz konusu değildir. Kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni" kavramı söz 
konusudur. Soruşturma izni ilgili amir tarafından verilmediği takdirde, idari yargı prosedürü içinde, 
adli kovuşturma ve yargılama süreci başlayabilmekte, daha doğrusu yargı denetimi süreci işlemek
tedir. Bu sebeple, kamu görevlilerinin dokunulmazlığı değil, belli usul dairesinde yargılanması söz 
konusudur. 

Nitekim, yakın tarihte rektörler, kuvvet komutanları görevde iken yargılanmışlar, tutuklu 
kalmışlar, beraat etmişler veya mahkum olmuşlardır. Salt bu süreç dahi; AKP sözcülerinin söylem
lerinin gerçeklerle ve mevzuatımızla ilgisi olmadığını göstermeye yeterlidir. Öte yandan; kamu 
görevlileriyle ilgili olarak bu adli sürecin dışında; görev yeri değişikliği, disiplin uygulamaları ve 
tazmin sorumluluğunun varlığı da ayrı bir gerçektir. 

Bir kez daha ifade ediyoruz; soruşturma izni kavramı, görevin mahiyeti gereği uygulanan bir 
hukuksal durumdur. 

En nihayet, soruşturma izni düzenlemesinden Hükümet rahatsız ise veya gerçekten düzeltilme
sine gerek görüyor ise yahut daha seri hale getirmek istiyorsa; bu yöndeki yasal değişiklikleri her za
man değerlendirmeye açık olduğumuzu hep ifade ettik. Ancak burada da, Hükümetin gayri ciddi ve 
tutarlı olmayan tavrı hemen ortaya çıkmıştır. Çünkü; Hükümet, soruşturma izni kavramını ve 
yetkisini kendi tekelinde tutarak; siyasi ve kişisel yaklaşımına göre, soruşturma iznini kaldırmakta 
ya da reddetmektedir. 

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bur
sa Milletvekili Sn. Ertuğrul Yalçmbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla 
reddedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 
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Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 
Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve siyasi 

kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis ettikleri 
erteleme kararına muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 

20.03.2008 
Halil Ünlütepe Turgut Dibek Atilla Kart 
Afyonkarahisar Kırklareli Konya 
Şahin Mengü Ali Rıza Öztürk İsa Gök 

Manisa Mersin Mersin 
Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 
3/103 no ile işlem gören Amasya Milletvekili Sn. Akif Gülle'nin dokunulmazlığının kaldırılması 

isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağıda arz 
edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modern ülkede bulunduğu gibi ülkemizde de anayasal bir 
hukuki müessese olarak yer almaktadır. Milletvekillerinin görevlerinin niteliği gereği birçok haksız 
ve uydurma isnatla karşılaşmaları muhtemeldir. Nitekim bu nedenle birçok suç tipi bakımından diğer 
kamu görevlileri de benzer korumalara sahiptir. 

Ancak dokunulmazlıkla amaçlanan esas gaye milletvekillerinin meclis kürsüsündeki konuş
maları sebebiyle sınırsız yargılanmazlık güvencesine sahip olmaları yanında esas itibariyle iftira 
niteliğinde olacak ithamlardan korunmalarını temin etmektir. Bu gün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu durum kamu vicdanında, demokratik sisteme, siyaset kurumuna, meclisin üstünlüğüne gölge 
düşürmekte, derin yaralar açmaktadır. 

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve ka
mu görevlilerinin görevden ayrılmaları neredeyse yazısız bir kural haline gelmiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazhğının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibannın bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda belirtilen suçlardan yargılanan milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının devamı ile meclisin itibarının korunacağını düşünmüyoruz. Tam tersine bir 
kurum varsa içindeki sıfatını istismar edenleri ayıklayarak itibar kazanacağına inanmaktayız. 

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

Faruk Bal 
Konya 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

S. Nevzat Korkmaz 
İsparta 

» 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Behiç Çelik 

Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 139) 

İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/102), 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 25.9.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-17470 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 24.09.1998 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.52.1998/23265 

sayılı yazısı. 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği 

iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.1998 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.52.1998-23265 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Özel evrakta sahtecilik ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia 

olunan Abdulkadir Aksu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Diyarbakır ilin
den milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında 
düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14.9.1998 gün ve Hz.1998/1162 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldınlıp 
kaldırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Bakan 
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Ânayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/102 24.3.2008 
Karar No.: 1 

- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Özel evrakta sahtecilik ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili 
Abdulkadir Aksu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 
İsparta 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 
Güldal Akşit 

İstanbul 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 
İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Turgut Dibek 
Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Faruk Bal 
Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Şahin Mengü 

Manisa 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 
Ayşe Nur Bahçekapıh 

İstanbul 
Üye 

H. Hasan Sönmez 
Giresun 

Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye' 
Behiç Çelik 

Mersin 
(Muhalefet şerhi eklidir) 
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Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 
Üye 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Koca 

Malatya 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Mustafa Çetin 
Uşak 

Üye 

Mehmet Emin Ekmen 
Batman 

Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Yılmaz Tunç 

Bartın 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 
Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ahmet İy imaya 
Ankara 

Üye 
İlknur İnceöz 

Aksaray 
Üye 

Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 
Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 
Üye 

Ali Öztürk 
Konya 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararına aşağıda yazılı 
gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 
Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

Bunu yaparken, bir yargıç gibi davranmamak gerektiği açıktır. Delillerin tartışmasından özenle 
kaçınmak gerekmektedir. 

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

Hükümet kaynaklı olarak sürdürülen bu hukuk tanımaz uygulamalar sebebiyle; Anayasa ve 
İçtüzük açık bir şekilde ihlâl edilmektedir. 

Hukuka aykırı olan, çoğunluk diktasına dayalı olan bu yanlış uygulamalar sebebiyledir ki; kişiler 
yargılanamamakta, bu durum gelişen süreçte tıkanmalara yol açmaktadır. 

Bu yanlış uygulamalar ve dayatmalar sebebiyle; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi mümkün 
olamamakta ve adli denetim süreci ihlâl edilmektedir. 

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştırıldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten son
ra bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 ve 59. Hükümetler Dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı gibi) için bir sığınma mercii haline getirilebilmiştir. 

Anılan kişi hakkında, yargı kararlarını uygulamamaktan dolayı Yargıtay 4. Ceza Dairesine in
tikal eden 20'ye yakın dosya mevcuttur. Bu dosya sayısının daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 139) 
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letvekilliği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar sebebiyledir ki, çoğunluk diktası uygulaması sonucunda, adı geçen Milletvekili de "âdil 
yargılanma hakkını" kullanamamaktadır. 

Öte yandan; haklarında zimmet, dolandırıcılık, çete kurmak, kamu taşıma biletlerinde kalpazan
lık yapmak gibi suçlamalar bulunan Milletvekilleriyle ilgili yargılamaların yapılamaması; ka
muoyunun denetim yapması ve bilgi alması süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Türkiye'nin "karanlık suç ilişkileri" dönemini teşkil eden Susurluk ve bağlantılı dosyaların yargıla
ması bu yüzden uzun yıllar yapılamamıştır. Faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak işlendiği bir döne
mi kapsayan bu olayların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmamış olması sebebiyledir ki; 

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip 
cinayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin 
yapıldığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

Acz ifade eden ve ibret verici olan bir diğer gelişme ise; 
henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın

dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandınlabilmiştir. 
Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele

ceği bakımından da endişe vericidir. 
(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat

tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

Hükümet, 23. Yasama Döneminde PKK terörü sebebiyle gelişen toplumsal ve siyasi süreci, 
popülist bir anlayışla istismar etme girişimi içindedir. 

Çoğunluk diktasına dayalı hukuk tanımaz uygulamalar 23. Yasama Döneminde, Meclis 
bünyesinde giderek tırmanmaktadır. 

Gelinen süreçte, kamuoyunda doğmuş olan tepki sebebiyle; AKP Hükümeti, kendi suçluluğunu 
ve sorumluluğunu bertaraf edebilmek amacıyla, bilgi kirliliği ve karartma yaratarak; DTP'li Mil
letvekillerinin şahsında, dokunulmazlıkların kaldırılması uygulamasını gerçekleştirmek suretiyle, 
kürsü sorumsuzluğuna müdahalenin yolunu açmaktadır. 

Böyle bir süreçte, Hükümet'in bazı kavramları istismar ederek bir oldu - bitti, bir emrivaki yarat
mak istediği görülmektedir. 

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 
Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 

Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

Anayasa'nın 83/2 ve 14. maddesiyle bağlantılı olan suçlamalar yönünden, TBMM Başkanlığı
na intikal eden dosyaların akıbeti hakkında karar verme yetkisi TBMM-Karma Komisyonuna aittir. 
Bu süreçte artık geçerli olan irade, Komisyonun iradesidir. Komisyon, dosya kapsamı ve yukarıda 
sözü edilen maddeler çerçevesinde değerlendirmesini yapacaktır. 

TBMM Başkanlığına intikal eden bazı dosyaların, Karma Komisyonda görüşülmesine fırsat 
verilmeden, Hazırlık Komisyonu veya TBMM Başkanlığı aşamasında, Mahkemelerine veya Savcılık
lara iade edilmesini; Karma Komisyon ve Meclisin iradesine müdahale olarak gördüğümüzü önemle 
ifade ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 139) 
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(4) Açıklanan sebeplerle; 

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

Bu anlatımlarımız çerçevesinde, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda "ilkeli ve tutarlı" 
davranılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. 

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 
Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 ncı maddesidir. 
Bu madde kapsamında kalan suçlar yönünden ayrım yapılmadan, yargılama sürecinin devam 

etmesi gerekir. Çünkü bu suçlar sübut bulduğu takdirde, nitelikleri itibariyle Milletvekilliği göre
viyle bağdaşmamaktadır. Sübut halinde sürdürülmesi mümkün olmayan Milletvekilliği görevinin 
devam etmesinin hiçbir hukuki açıklaması ve tutarlılığı söz konusu olamaz. 

Böyle bir durum, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin ihlali anlamına gelir. 
76 ncı madde ölçütünün dışında kalan suçlar yönünden ise; dosyası bulunan Milletvekilinin 

talep ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 
Bu aşamada, diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlıklarının bulunduğu yolundaki AKP 

görüşlerini değerlendirmekte yarar görüyoruz. Önemle ifade ediyoruz; diğer kamu görevlileri hakkın
da dokunulmazlık söz konusu değildir. Kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni" kavramı söz 
konusudur. Soruşturma izni ilgili amir tarafından verilmediği takdirde, idari yargı prosedürü içinde, 
adli kovuşturma ve yargılama süreci başlayabilmekte, daha doğrusu yargı denetimi süreci işlemek
tedir. Bu sebeple, kamu görevlilerinin dokunulmazlığı değil, belli usul dairesinde yargılanması söz 
konusudur. 

Nitekim, yakın tarihte rektörler, kuvvet komutanları görevde iken yargılanmışlar, tutuklu 
kalmışlar, beraat etmişler veya mahkum olmuşlardır. Salt bu süreç dahi; AKP sözcülerinin söylem
lerinin gerçeklerle ve mevzuatımızla ilgisi olmadığını göstermeye yeterlidir. Öte yandan; kamu 
görevlileriyle ilgili olarak bu adli sürecin dışında; görev yeri değişikliği, disiplin uygulamaları ve 
tazmin sorumluluğunun varlığı da ayrı bir gerçektir. 

Bir kez daha ifade ediyoruz; soruşturma izni kavramı, görevin mahiyeti gereği uygulanan bir 
hukuksal durumdur. 

En nihayet, soruşturma izni düzenlemesinden Hükümet rahatsız ise veya gerçekten düzeltilme
sine gerek görüyor ise yahut daha seri hale getirmek istiyorsa; bu yöndeki yasal değişiklikleri her za
man değerlendirmeye açık olduğumuzu hep ifade ettik. Ancak burada da, Hükümetin gayri ciddi ve 
tutarlı olmayan tavrı hemen ortaya çıkmıştır. Çünkü; Hükümet, soruşturma izni kavramını ve 
yetkisini kendi tekelinde tutarak; siyasi ve kişisel yaklaşımına göre, soruşturma iznini kaldırmakta 
ya da reddetmektedir. 

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bur
sa Milletvekili Sn. Ertuğrul Yalçınbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla 
reddedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 139) 
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Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 
Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve siyasi 

kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis ettikleri 
erteleme kararına muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 

20.03.2008 
Halil Ünlütepe Turgut Dibek Atilla Kart 
Afyonkarahisar Kırklareli Konya 
Şahin Mengü Ali Rıza Öztürk İsa Gök 

Manisa Mersin Mersin 
Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 
3/102 no ile işlem gören İstanbul Milletvekili Sn. Abdulkadir Aksu'nun dokunulmazlığının 

kaldırılması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz 
aşağıda arz edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modern ülkede bulunduğu gibi ülkemizde de anayasal bir 
hukuki müessese olarak yer almaktadır. Milletvekillerinin görevlerinin niteliği gereği birçok haksız 
ve uydurma isnatla karşılaşmaları muhtemeldir. Nitekim bu nedenle birçok suç tipi bakımından diğer 
kamu görevlileri de benzer korumalara sahiptir. 

Ancak dokunulmazlıkla amaçlanan esas gaye milletvekillerinin meclis kürsüsündeki konuş
maları sebebiyle sınırsız yargılanmazlık güvencesine sahip olmaları yanında esas itibariyle iftira 
niteliğinde olacak ithamlardan korunmalarını temin etmektir. Bu gün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu durum kamu vicdanında, demokratik sisteme, siyaset kurumuna, meclisin üstünlüğüne gölge 
düşürmekte, derin yaralar açmaktadır. 

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve ka
mu görevlilerinin görevden ayrılmaları neredeyse yazısız bir kural haline gelmiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 139) 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde <* 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı * 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda belirtilen suçlardan yargılanan milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarının devamı ile meclisin itibarının korunacağını düşünmüyoruz. Tam tersine bir 
kurum varsa içindeki sıfatını istismar edenleri ayıklayarak itibar kazanacağına inanmaktayız. 

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu Osman Ertuğrul 
Ordu Kırşehir Aksaray 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 
Konya İsparta Mersin 
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Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1532/1143 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 18/2/2008 
tarihinde kararlaştırılan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" on beş yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Üç farklı unvan 
altında mesleki disipline kavuşan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavirlerin sayıları toplamı 72 bini aşmıştır. 

Mesleki örgütlenmenin tamamlanmasını ve daha da güçlenmesini, oda ve birlik yönetimlerinde 
demokrasinin gereği olan temsilde adaletin sağlanmasını ve bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarının 
karşı karşıya bulundukları hukuki ihtilafların giderilmesini teminen meslek yasasında bazı iyileştirmelerin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu kapsamda, meslek mensuplarının uluslararası kabul edilebilirlik konusunda yaşadıkları 
sorunların aşılması ve meslek mensuplarının kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla, 
"serbest muhasebeci mali müşavir" ve "yeminli mali müşavir" olmak için bazı meslek gruplarına 
daha önce getirilmiş olan sınav muafiyeti kaldırılarak, prensip itibariyle bu unvanların sınavla kazanıl
ması esası getirilmektedir. Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel-2 kriterlerinin uygulamaya 
girmesiyle birlikte, işlevlerini yitirecek olan serbest muhasebecilerle ilgili düzenlemeler yapılmak
tadır. Bu kapsamda, halen belli meslek lisesi mezunları ile ön lisans mezunlarının sınavsız olarak 
kazandıkları "serbest muhasebeci" unvanı kaldırılmakta mevcut olanların ise müktesep hakları ko
runarak sınavla bir üst unvana geçme hakkı tanınmaktadır. Meslek mensuplarının yeni Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısıyla genişleyen yetki ve sorumluluklarının daha iyi yerine getirilmesi için gerekli 
olan sürekli eğitim yasaya eklenerek bu konudaki yasal boşluk giderilmeye çalışılmaktadır. 
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Diğer yandan, Oda ve Birlik yönetimlerinde katılımcılığın artırılması amacıyla, üst üste iki 
dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanların, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı 
göreve yeniden seçilemeyeceklerine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Birlik Genel Kurulu oluştu
ran delege sayısının oldukça fazla olmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve temsilde 
adaletin sağlanması amacıyla, delege sayılarının hesaplanmasına temel teşkil eden ölçütler yeniden 
düzenlenerek nispi temsilin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, demokratik olmayan mevcut 
çoğunluk sistemi uygulanmasının sakıncaları giderilmektedir. Ayrıca Birlik ve odaların yönetim, 
disiplin ve denetleme kurullarına daha tecrübeli meslek mensuplarının seçilmesini teminen, seçile
cek kişiler için üyesi oldukları meslek odasına en az beş yıl süreyle kayıtlı ve kesintisiz olarak fiilen 
beş yıl çalışma şartı getirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; "serbest muhasebeci" unvanının kaldırılmasına paralel olarak Kanunun adı 

değiştirilmekte ve Birliğin kısa adı Kanuna eklenmektedir. 
Madde 2- Madde ile; serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için bazı meslek mensuplarına 

tanınan sınav muafiyeti kaldırılmakta, ancak kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve 
mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olan
larda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaması öngörülmekte
dir. Böylece yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmuş kişilerin, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamadan, kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaları 
durumunda, serbest muhasebeci mali müşavir olmaları için, ayrıca serbest muhasebeci mali müşavir
lik sınavını kazanmaları şartı aranmayacaktır. 

Ayrıca, hâlihazırda bazı meslek lisesi mezunları ile ön lisans mezunlarının sınavsız olarak elde 
ettikleri ancak yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel-2 kriterlerinin uygulamaya girmesiyle birlikte 
işlevini büyük ölçüde yitirecek olan "serbest muhasebecilik" mesleği kaldırılarak meslek mensuplarının 
standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Madde 3- Madde ile; serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav muafiyeti kaldırılan, Türkiye 
genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişlerinin bankalarda ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında geçen süreleri, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanın
da çalışılmış süre olarak kabul edilecekler arasına dahil edilerek, staj süresi açısından haklarının ko
runması hedeflenmektedir. 

Madde 4- Madde ile; bağımlı çalışan serbest muhasebecilerin bu işyerlerinde geçen hizmet 
süreleri ile vergi inceleme yetkisini haiz olanlardan bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesin
den veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri serbest muhasebeci mali müşavir
likte geçmiş süre olarak kabul edilmek suretiyle bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlan
maktadır. Esasen küçük bir ilçede küçük işletmelerin muhasebe işlerini bağımsız olarak yürüten bir 
serbest muhasebeci mali müşavirin bu hizmetlerini yeminli mali müşavir olmak için gerekli olan on 
yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alırken, çok daha üst düzeyde bir mesleki yetkinlik, bilgi ve 
tecrübe gerektiren bir holdingin mali işlerinden sorumlu olarak çalışan bir bağımlı meslek mensubunun 
burada geçirdiği süreyi dikkate almamak hakkaniyete uygun bir durum değildir. 

Ayrıca, mesleki yeterlilik sınavına tabi vergi inceleme yetkisini almış olanlardan, yeterlilik sı
navında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın ka
mu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmaması hedeflenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 216) 
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Öte yandan bazı meslek mensuplarına sağlanan yeminli mali müşavirlik sınav muafiyeti kaldırıl
maktadır. Kanunları uyannca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar 
ile maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların da yeminli mali 
müşavir olabilmeleri için, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanmış olmaları şartı getirilmektedir. 

Madde 5- Madde ile; yeminli mali müşavirlik sınavı, sınav komisyonu ve komisyon üyelik
lerine aday olanlarda aranacak şartlara ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, yeminli mali 
müşavirlik sınavı Maliye Bakanlığının gözetiminde Birlik tarafından yazılı olarak yapılacak ve sınav 
komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü alınmak suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Ayrıca daha önce 
komisyonda üç üye ile temsil edilen Yükseköğretim Kurulunun üye sayısı ikiye düşürülürken Bir
liğin üye sayısı ikiden üçe çıkarılmaktadır. 

Madde 6- Madde ile; Kanunun 16 ncı maddesindeki odanın gelirleri arasına "mesleki eğitime 
yönelik kurs ve staj ücretleri" de eklenmekte, 22 nci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir. 
Buna göre, 22 nci maddede sadece seçilme yeterliğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup seçim 
şekline ilişkin hükümler Oda ve Birlik organlarının seçiminin belirlendiği 40 inci maddede düzen
lenmiştir. Bu kapsamda, oda yönetim kurulu üyelerinin kayıtlı olduğu meslek odasında en az beş yıl 
süreyle kayıtlı ve kesintisiz olarak fiilen çalışanlar arasından seçilmesi esası getirilerek yönetimin fi
ilen çalışan meslek mensuplarından oluşması amaçlanmaktadır. Öngörülen bu düzenlemeyle, gerek 
yatay (farklı illerdeki odalara geçiş) gerekse dikey (serbest muhasebeci mali müşavirler odasından 
yeminli mali müşavirler odasına geçiş) oda değişikliği durumlarında en son kayıtlı bulunulan odada 
geçen sürenin dikkate alınması esas getirilmektedir. Ayrıca, maddede yapılan düzenlemeyle üst üste iki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanların iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden 
seçilemeyecekleri hüküm altına alınmakta ve daha katılımcı yönetimlerin oluşması hedeflenmektedir. 

Madde 7- Madde ile; oda yönetim kurulu üyeleri için öngörülen kayıtlı olduğu meslek odasın
da kesintisiz olarak fiilen beş yıl çalışmış olma şartı oda disiplin kurulu üyeleri için de getirilmekte
dir. Ayrıca birinci fıkradaki "kurulur" ibaresi "oluşur" ibaresi ile değiştirilmektedir. 

Madde 8- Madde ile; oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri için öngörülen kayıtlı olduğu 
meslek odasında kesintisiz olarak fiilen beş yıl çalışmış olma şartı oda denetleme kurulu üyeleri için 
de getirilmektedir. Ayrıca yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin sadece bir kurulda görev al
malarına yönelik genel düzenleme 40 inci maddede yapıldığı için mevcut birinci fıkranın son cüm
lesine yeni fıkrada yer verilmemektedir. 

Madde 9- Madde ile; Birlik Genel Kuruluna odalardan katılacak temsilci sayısı, üye sayısına 
bağlı olmaksızın seçilecek beş temsilciye ilaveten odaların üye sayısının yüzde biri olarak belirlen
mek suretiyle tüm odaların genel kurulda adil bir şekilde temsiline imkan sağlanmaktadır. Mevcut du
rumda temsilci sayısının bir hayli fazla olması genel kurulun toplanmasını ve ahenk içinde 
yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, Birliğe ve odalara da ilave mali külfet getirdiğinden bu 
düzenlemeyle söz konusu durum da giderilmektedir. 

Madde 10- Madde ile; üst üste iki dönem Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanların, 
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemeyecekleri; yönetim kurulu 
üyelerinin, meslek odalarına kayıtlı ve en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak fiilen çalışan Birlik 
Genel Kurulu üyeleri arasından seçileceği hükmü getirilmektedir. Böylece hem daha katılımcı yöne
timlerin oluşması, hem de Birlik Yönetim Kurulu üyeliği için mesleği fiilen icra eden meslek men-
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suplannın seçilmesi amaçlanmaktadır. Beş yıllık sürenin hesaplanmasında en son kayıtlı olunan oda
da geçirilmiş süreler esas alınacaktır. Bir başka ifade ile gerek yatay (farklı illerdeki odalara geçiş) 
gerekse dikey (serbest muhasebeci mali müşavirler odasından yeminli mali müşavirler odasına geçiş) oda 
değişikliği durumlarında en son kayıtlı bulunulan odada geçen sürenin dikkate alınması esas olacaktır. 

Madde 11- Madde ile; odalar tarafından mesleki eğitim ve staj karşılığında alınacak ücretler ile 
üyelerden giriş ücreti ve yıllık üye aidatı adı altında alınacak bedellerin tespiti sürecinde Maliye 
Bakanlığına tasdik yetkisi tanınmaktadır. Böylece farklı odalarca birbirinden çok farklı ücret tarifelerinin 
oluşturulmasının önüne geçilmek istenmektedir. 

Birlik yönetim kurulu üyeleri için öngörülen kayıtlı olduğu meslek odasında en az beş yıl süreyle 
kesintisiz olarak fiilen çalışmış olma şartı Birlik disiplin kurulu üyeleri için de getirilmektedir. Ayrı
ca yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin sadece bir kurulda görev almalarına yönelik genel 
düzenleme 40 inci maddede yapıldığı için üçüncü fıkra madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 12- Madde ile; Birlik yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri için öngörülen kayıtlı 
olduğu meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak fiilen çalışmış olma şartı Birlik 
denetleme kurulu üyeleri için de getirilmektedir. Ayrıca yönetim, denetim ve disiplin kurulu 
üyelerinin sadece bir kurulda görev almalarına yönelik genel düzenleme 40 inci maddede yapıldığı 
için ikinci fıkra madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 13- Madde ile; oda ve Birlik organlarının seçim esaslarına ilişkin yapılan değişiklikle, 
demokrasinin gereği olan temsilde adaletin sağlanmasına ve katılımcı yönetimlerin oluşmasına yöne
lik düzenlemeler yapılmakta, seçime iştirak eden grupların ve bağımsız üyelerin aldıkları oy oranın
da kurullarda üyelik ve birlik temsilcisi çıkarmalarına imkan sağlanmaktadır. Böylece, demokratik 
olmayan mevcut çoğunluk sistemi uygulamasının sakıncaları giderilmektedir. 

Öngörülen düzenlemeye göre; seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi aralarında 
oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabileceklerdir. Oy pusulaları, yedekler dahil, ku
rullar ve temsilcilik için bağımsız adaylar ile grup listelerinde yer alan adayların isimleri yazılmak 
suretiyle çoğaltılıp, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılacaktır. Oylar, üzerinde 
ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek 
zarflara konulmak suretiyle kullanılacaktır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçer
siz sayılacaktır. 

Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına 
yazılacak, grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle, 
o kurulun çıkaracağı üye ve birlik temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünerek, elde edilen paylar 
ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanacak
tır. Kurul üyeliği ve birlik temsilciliği, payların sahibi olan gruplara ve bağımsız adaylara rakam
ların büyüklük sırasına göre tahsis olunacaktır. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması 
halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılacaktır. Ayrıca, üyeler, oda veya Birlik 
yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabileceklerdir. 

Madde 14- Madde ile; odalara, her yıl sonu itibariyle mevcut üyelerine ilişkin olarak Maliye 
Bakanlığınca talep edilecek bilgileri Ocak ayı sonuna kadar bildirme yükümlülüğü getirilmektedir. 
Böylece Kanunda Maliye Bakanlığına tanınmış olunan denetim yetkisinin daha iyi yerine getirilebilmesi 
için gerekli olan bilgilere ulaşabilme imkanı tanınmaktadır. 
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Madde 15- Madde ile Kanunun 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek gerek yeni 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısının meslek mensupları açısından öngördüğü görev, yetki ve sorumlu
lukların daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi, gerekse Avrupa Birliği revize 8 no'lu Şirketler Hukuku 
Direktifinin kanuni denetçiler hakkında eğitimle ilgili öngördüğü düzenlemelere uyum sağlanması 
için meslek mensuplarının sürekli eğitim faaliyetlerine katılımının temini hedeflenmektedir. Böylece, 
meslek mensupları katılacakları eğitim faaliyetleri sonucunda değişen mevzuat ile uluslararası dene
tim ve muhasebe standartları ve uygulamaları alanındaki gelişmeler hakkında güncel bilgiye sahip 
olacaklardır. 

Madde 16- Madde ile; Kanunun 44 üncü maddesinin başlığı ile birlikte değiştirilmesi nedeniyle 
bu maddenin değişmeden önceki halinde yer alan reklam yasağına ilişkin hükümler "Yasaklar" başlık
lı 45 inci maddesine taşınmaktadır. 

Madde 17- Madde ile, serbest muhasebecilik mesleğinin kaldırılmasına paralel olarak, Kanun
da bu meslekle ilgili geçen atıflar madde metinlerinden çıkarılmaktadır. 

Kanunun 41 inci maddesine eklenen fıkra gereğince Maliye Bakanlığınca istenecek gerekli 
bilgilerin verilmemesi durumunda, Kanunun 49 uncu maddesindeki cezai yaptırımın uygulanacağı 
hükmü getirilmektedir. 44 üncü madde başlığı ile birlikte değiştirildiği için ceza maddesinde bu 
maddeye yapılan atıf da kaldırılmakta, üye sayısı beş bini aşan odalarda yönetim kurulunun iş yükü 
dikkate alınarak üye sayısı beşten yediye çıkarılmakta, ayrıca kuruluş aşamasında öngörülmüş olup 
artık uygulama alanı kalmayan "geçici kurul" ibaresi 50 nci madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 18- Madde ile Kanuna geçici maddeler eklenmektedir. 
Geçici 9 uncu madde ile, sınav şartı getirilen belli meslek mensuplarının müktesep haklarının 

korunmasına yönelik düzenlemelere yer verilmektedir. 
Geçici 10 uncu madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimlerden 

itibaren üst üste iki dönem oda veya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunanların 
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemeyeceklerine yönelik bir düzen
leme yapılarak halen görevde olanların müktesep haklarının korunması amaçlanmaktadır. Buna göre, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar ile halen 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmakta olanlar iki dönem daha seçilebileceklerdir. 

Geçici 11 inci madde, "serbest muhasebecilik" mesleğinin kaldırılması nedeniyle bu mesleği 
icra eden serbest muhasebecilerin müktesep haklarının korunmasına yönelik hükümleri içermekte
dir. Serbest muhasebecilere iki yıl içerisinde açılacak sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla serbest 
muhasebeci mali müşavir olabilme hakkı tanınmaktadır. Sınavlarn girmeyen ya da sınavlarda 
başarısız olanlar ise mevcut unvanlarını kullanmaya devam edeceklerdir. 

Geçici 12 inci madde ile, Kanunun 9 uncu maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak 
bağımlı çalışan serbest muhasebecilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile vergi inceleme 
yetkisini haiz olanlardan bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde bir
inci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali deneti
minden sorumlu olanların bu hizmetlerde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş 
süre olarak kabul edilerek halen yaşamış oldukları mağduriyetlerin önlenmesi ve karşı karşıya bu
lundukları hukuki ihtilafların sonlandırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 19- Yürürlük maddesidir. 
Madde 20- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/549 23/4/2008 
Karar No.: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 13/3/2008 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25/3/2008 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
1/549 Esas Numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 9/4/2008 
ve 16/4/2008 tarihlerinde yapmış olduğu 38 ve 39 uncu Birleşimlerinde, Maliye Bakanlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin sayıları 72 bini aşmıştır. Ancak, mesleki örgütlenmenin 
tamamlanması ve güçlendirilmesi, oda ve birlik yönetimlerinde temsilde adaletin sağlanması ve 
bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarının karşı karşıya bulundukları hukuki ihtilafların giderilme
si için söz konusu Kanunda kimi değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Tasan bu ihtiyacın 
giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Meslek mensuplarının kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi yoluyla uluslararası kabul 

edilebilirlik konusunda yaşadıkları sorunlann aşılmasına, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 
mali müşavir unvanının kazanılmasında bazı meslek gruplarına daha önce getirilmiş olan sınav 
muafiyetinin kaldırılarak bu unvanların ilke olarak sınavla kazanılması esasının getirilmesine, 

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel-2 kriterlerinin uygulamaya girmesi halinde işlevlerini 
yitirecek olan serbest muhasebecilerle ilgili olarak; belli meslek lisesi mezunları ile ön lisans mezun
larının sınavsız olarak kazandıkları serbest muhasebeci unvanının kaldırılmasına, mevcutların mük
tesep haklarının korunmasına ve bunların sınavda başarılı olmak kaydıyla serbest muhasebeci mali 
müşavir unvanını kazanabilmesine, 

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ile genişlemesi muhtemel yetki ve sorumluluklarını daha iyi yerine 
getirebilmeleri için meslek mensuplarının sürekli eğitime tabi tutulmasına, 

- Oda ve Birlik yönetimlerinde katılımcılığın artırılması amacıyla, üst üste iki dönem Yönetim 
Kurulu başkanlığı yapmış olanların, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçile-
memelerine, 

- TÜRMOB Genel Kurulunu oluşturan delege sayısının fazlalığından kaynaklanan sorunların 
giderilmesi ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla, delege sayılannın hesaplanmasına temel teşkil 
eden ölçütlerin nispi temsilin sağlanması yönünde yeniden düzenlenmesine, 
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- Birlik ve odaların yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına tecrübeli meslek mensuplarının 
seçilmesini teminen, bunların üyesi oldukları meslek odasına en az beş yıl süreyle kayıtlı ve kesin
tisiz olarak fiilen beş yıl çalışmış olmaları şartının getirilmesine, 

yönelik düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Tasarı ile getirilmesi öngörülen seçim sisteminin meslek örgütleri için uygun bir sistem ol
madığı, söz konusu seçim sisteminin yönetimde bölünmüşlük yaratacağı, dolayısıyla oda ve birlik 
yönetimlerinin başarılı bir şekilde çalışmasının mümkün olamayacağı, 

- Mevcut seçim sisteminin ne gibi sakıncalar taşıdığı konusunda ikna edici bilgiler verilmesi 
gerektiği, 

- Birlik seçimleri için odalara sağlanan, üye sayısına bağlı olmaksızın 5 üye ve ayrıca üye 
sayısının yüzde biri oranındaki delege seçme hakkının nispi temsil ilkesine ve temsilde adalete uy
gun düşmeyeceği, bu rakamların üye sayısı az olan odalara güçlerinin ötesinde söz hakkının tanın
ması anlamına geleceği, 

- Muhasebecilik mesleğinin en önemli mesleklerden birisi olduğu, ancak, Türkiye'de bu meslek 
mükelleflerin vergiye uyumu çerçevesinde değerlendirildiği için Maliye Bakanlığının etkisi 
çerçevesinde şekillendiği, gerçekte vergi ve muhasebe konularının ayrı ayrı disiplinler olduğu, 
Tasarının bu anlayışla değerlendirilmesi gerektiği, 

- Öngörülen sınavın belirli meslek mensupları için gereksiz olduğu, fiilen yıllarca sınav konusu 
ile ilgili alanlarda çalışan kişiler için sınavın gereksiz külfet yaratacağı, ayrıca, sınavların Maliye 
Bakanlığı gözetiminde yapılmasının gereksiz bir düzenleme olduğu, TURMOB'un bu sınavlan en iyi 
şekilde organize edebileceği, 

- Tasarının öncelikle kurulacak bir alt komisyonda ele alınmasının yararlı olacağı, 
şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- 3568 sayılı Kanunun yirmi yıla yakın bir süredir uygulanmakta olduğu, 20.017'si serbest 
muhasebeci, 41.186'sı serbest muhasebeci mali müşavir ve 3.700'ü yeminli mali müşavir olmak 
üzere günümüzde yetmiş bini aşkın meslek mensubunun faaliyette bulunduğu, zaman içerisinde 
yaşanan gelişmelerin mesleğin yeniden yapılandırılmasını gerektirdiği, bu doğrultuda söz konusu 
Kanunda değişiklik yapılmasının zorunlu hale geldiği, 

- 3568 sayılı Kanun çerçevesinde yetmiş binin üzerinde meslek mensubunun faaliyette bulun
duğu, artan sayı nedeniyle Oda ve Birlik yönetiminin seçilmesinde kimi sıkıntıların yaşandığı, Tasarı 
ile demokratik bir seçim sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı, bu çerçevede çoğunluk sistemi 
yerine nispi temsil sistemine geçilmesinin öngörüldüğü, bağımsız veya grup listelerinden aday olunabile
ceği, ayrıca Birlik seçimlerinde odaların daha demokratik temsili için üye sayısına bağlı olmaksızın 
beş ve üye sayısının yüzde biri oranında temsilci seçilmesi esasının getirildiği, 

- Tasarıyla ayrıca, meslek kalitesinin yükseltilmesine, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına ve Basel-2 
kriterlerine uyum sağlanmasına ve sürekli mesleki eğitime yönelik düzenlemelerin getirildiği, 

ifade edilmiştir. 
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda Tasan aşağıdaki değişikliklerle kabul 
edilmiştir: 

- Çerçeve 1 inci maddenin madde çerçevesinde değiştirilen ibareler arasına, güncel durumu 
yansıtması bakımından "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ve "Maliye ve Gümrük Bakanı" ibarelerinin 
"Maliye Bakanlığı" ve "Maliye Bakanı" olarak değiştirilmesini öngören bir hüküm eklenmiştir. 

- Ceza kanunlarında yapılan değişikliklere paralel olarak meslek mensubu olmanın genel nite
likleri için aranan şartların yeniden düzenlenmesini teminen, 3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin değiştirilmesini öngören bir düzenleme yeni çerçeve 2 nci madde 
olarak Tasarıya eklenmiştir. 

- Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (A) 
fıkrasının (b) bendi de değiştirilen bentler arasına alınmış ve bu bende göre halen iki yıl olarak uygu
lanan staj süresi, gerek Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), gerekse Avrupa Birliğinin 
revize 8 numaralı Şirketler Hukuku Direktifinde staj için öngörülen üç yıllık süreyle paralellik sağlan
ması için üç yıla çıkarılmış, çerçeve madde numarası 3 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 3 üncü madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 6 nci maddesi, serbest 
muhasebeci mali müşavirlik stajının yeniden tanımlanmasını ve stajdan sayılan hizmet sürelerinin ka
nunda açıkça sayılmasını teminen tümüyle yeniden düzenlenmiş, çerçeve madde numarası 4 olarak 
teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 4 üncü maddenin 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilen 
ibarelerine ilişkin çerçevesi; kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bilanço 
esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 
muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet 
sürelerinin yanı sıra, bunların yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şir
ketlerinde geçen hizmet sürelerinin de serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak 
kabul edilmesini teminen değiştirilmiştir. Ayrıca; 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası, 
bazı meslek mensuplarına sağlanan yeminli mali müşavirlik sınavı muafiyetinin kaldırılarak, ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile mad
denin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların da yeminli mali müşavir 
olabilmeleri için, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanmış olmaları şartının getirilmesini, buna 
paralel olarak kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan mesleki yeterlilik sınavını 
vermiş olanların, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sı
navına katılabilmelerine, yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için gerekli olan on yıllık süreyi 
tamamlamaları şartıyla imkân tanınmasını teminen yeniden düzenlenmiştir. Çerçeve madde numarası 
ise, 5 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 5 inci maddeye bağlı 3568 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, sınavın 
daha adil ve objektif koşullarda ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere Maliye 
Bakanlığına gerekli tedbirleri alma yetkisi verilmesini teminen değiştirilmiş; maddeye, daha sağlık
lı ve objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesini sağlamak üzere, yargı mercilerinde ihtilaf konusu 
yapılan sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi için sınav komisyonunda görev almamış olan 
ve alanında uzman üç kişilik bir bilirkişi heyetinin tayinini öngören bir fıkra eklenmiş ve çerçeve 
madde numarası 6 olarak teselsül ettirilmiştir. 
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- İl ve ilçeler arasındaki uzaklıklardan kaynaklanan sıkıntıların aşılması, meslekte demokratik 
katılımın artırılması, ilçelerde de meslek mensuplarının kendilerini yönetebilmeleri amacıyla, böl
gesi içinde en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek men
subu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) o ilçedeki en az 100 
meslek mensubunun yazılı başvurusunun olması şartıyla oda kurulabilmesini teminen 3568 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasını değiştiren bir düzenleme yeni çerçeve 7 nci madde 
olarak Tasarıya eklenmiştir. 

- Çerçeve 6 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin so
nuna, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyen meslek mensuplarının 
odaya giriş ücretlerini ve aidatlarını yüzde elli indirimli ödemelerine ilişkin bir fıkra eklenmiş; 3568 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi, Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için kayıtlı olduğu meslek odasın
da en az beş yıl kesintisiz fiilen çalışmış olma şartının, en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir 
işyerine bağlı olarak fiilen çalışma şartı şeklinde değiştirilmesini, üye sayısı yüzden az olan odalar
da üç yıllık süre şartının aranmamasını ve seçimlerde yönetim kurulu başkanı seçilmediği hususu 
dikkate alınarak, üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanların, yönetim kurulu üye
si seçilerek fiilen yönetimde bulunmasının önlenmesine yönelik olarak, aradan iki seçim dönemi 
geçmedikçe yönetim kurulu üyeliğine seçilememelerini teminen yeniden düzenlenmiştir. Çerçeve 
madde numarası ise, 8 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 7 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrası, bir önceki çerçeve madde ile Yönetim Kurulu üyeliği için gerekli şartlarda yapılan 
değişikliğe paralel olarak Disiplin Kurulu üyeliği için gerekli şartların değiştirilmesini ve görev 
sürelerinin iki yıldan üç yıla çıkarılmasını teminen yeniden düzenlenmiş ve çerçeve maddenin nu
marası 9 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 8 inci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birin
ci fıkrası, Disiplin Kurulu üyelerinde aranacak şartlarda ve görev sürelerinde yapılan değişikliklere 
paralel olarak Denetleme Kurulu üyelerinde aranacak şartlarda ve görev sürelerinde değişiklik yapıl
mak suretiyle kabul edilmiş ve çerçeve madde numarası 10 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 9 uncu madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birin
ci fıkrasının ikinci cümlesi, odaların üye sayısına bağlı olmaksızın seçecekleri temsilci sayısının 
beşten üçe indirilmesi, seçilecek ilave temsilci oranının yüzde birden yetmişbeşte bire düşürülmesi
ni ve aynı sayıda yedek temsilci seçilmesi yerine aynı sayıya kadar yedek temsilci seçilebilmesini 
teminen değiştirilmiştir. Ayrıca, Kanunun 32 nci maddesinin Tasarı metninde değişiklik 
öngörülmeyen ikinci fıkrasında temsilcilerin iki yıl olan görev süresinin üç yıla çıkarılmasına yöne
lik değişiklik yapılmıştır. Çerçeve madde numarası ise, 11 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 10 uncu madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrası, seçimlerde yönetim kurulu başkanı seçilmediği hususu dikkate alınarak, üst üste iki 
dönem Birlik Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanların, yönetim kurulu üyesi seçilerek fiilen 
yönetimde bulunmasının önlenmesine yönelik olarak, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yönetim 
kurulu üyeliğine seçilememelerini, Birlik Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerde aranacak niteliklerin 
oda yönetim kurulu üyelerine paralel olarak değiştirilmesini, fiilen çalışmanın bağımlı çalışanları da 
kapsadığı hususunun açıklığa kavuşturulmasını, ve iki yıl olan görev sürelerinin üç yıla çıkarılmasını 
teminen yeniden düzenlenmiş; çerçeve madde numarası ise 12 olarak teselsül ettirilmiştir. 
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- Çerçeve 11 inci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesi, Birlik Disiplin Kurulu üyelerinde aranan şartların ve bunlann görev 
sürelerinin bir önceki çerçeve madde ile Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin olarak yapılan 
değişikliklere paralel olarak değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiş ve çerçeve madde numarası 13 olarak 
teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 12 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrası, Birlik Disiplin Kurulu üyelerinde aranan şartlarda ve bunların görev sürelerinde 
yapılan değişikliklere paralel olarak Birlik Denetleme Kurulu üyelerinde aranan şartlarda ve bun
ların görev sürelerinde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve çerçeve madde numarası 14 olarak 
teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 13 üncü madde ile değiştirilmesi öngörülen 3568 sayılı Kanunun 40 inci maddesi, 
seçimlerin tek ve ortak liste yöntemine göre yapılmasını ve seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin 
esasların belirlenmesini teminen yeniden düzenlenmiş; çerçeve madde numarası ise 15 olarak tesel
sül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 14 üncü madde ile 3568 sayılı Kanunun bir fıkra eklenmesi öngörülen 41 inci mad
desine, Odaların ve Birliğin her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını izleyen yılın Ocak ayı 
sonuna kadar internet sitelerinde yıl sonuna kadar kalmak üzere yayımlayacaklarına dair yeni bir 
fıkra eklenmiş ve çerçeve madde numarası 16 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 15 ve 16 ncı maddeler 17 ve 18 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 17 nci madde; 3568 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılması 
öngörülen ibare değişikliğinin, oda yönetim kurulu üyelerinin iki yıl olan görev sürelerinin üç yıla 
çıkarılmasını teminen değiştirilmesi, ayrıca, söz konusu Kanunun 34 üncü maddesinde de delege 
sayısının çokluğu nedeniyle hâlihazırda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, her yıl yapılmak
ta olan Birlik Genel Kurulunun üç yılda bir yapılması esasının getirilmesini teminen değişiklik 
yapılmış ve çerçeve madde numarası 19 olarak teselsül ettirilmiştir. 

- Çerçeve 18 inci madde ile 3568 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen; 

- Geçici 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerde yer alan "Bu Kanunun" ibareleri, söz konusu maddeler 
3568 sayılı Kanuna işleneceğinden, uygulamada tereddüde yol açılmaması amacıyla "Bu maddenin" 
şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

- Geçici 10 uncu maddede yer alan "aynı görevlere yeniden" ibaresinin seçimlerde yönetim ku
rulu başkanı seçilmediği hususu dikkate alınarak üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yap
mış olanların, yönetim kurulu üyesi seçilerek fiilen yönetimde bulunmasının önlenmesine yönelik 
olarak önceki maddelerde yapılan değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla "Yönetim Kurulu 
üyesi olarak" şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

- Geçici 11 inci maddenin birinci fıkrası, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest 
muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam etmekte olanlardan 
başarılı olanların, altı ayı geçmemek üzere konuları TÜRMOB tarafından belirlenecek ve ücretsiz 
olarak verilecek mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimleri tamamladıkları tarihten itibaren üç 
yıl içinde açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilmelerini teminen 
yeniden düzenlenmek suretiyle, 
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- Geçici 12 nci maddesi, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bilanço 
esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz 
olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen 
hizmet sürelerinin yanı sıra, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirket
lerinde geçen hizmet sürelerinin de serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul 
edilmesini teminen değiştirilmek suretiyle, 

kabul edilmiş, ayrıca 3568 sayılı Kanuna eklenmek üzere çerçeve maddeye Birlik Genel Kuru
lu temsilcilerinin seçilme yönteminde yapılan değişikliğin geçiş döneminde daha esnek uygulan
masını teminen geçici 13 üncü madde ve staj süresine yönelik değişikliklere karşı müktesep hakların 
korunması amacıyla geçici 14 üncü madde eklenmiştir. Çerçeve madde numarası ise 20 olarak tesel
sül ettirilmiştir. 

- Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 19 ve 20 nci maddeleri ise 21 ve 22 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Bu Raporun Sözcüsü 
İsmail Özgün 

Balıkesir 

Üye 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 
Mehmet Yüksel 

Denizli 
Üye 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

(Ayrışık oy ekli) 

Başkanvekili 

M. A itan Karapaşaoğlu 
Kütahya 

Kâtip 
Süreyya Sadi Bilgiç 

İsparta 
Üye 

Sadık Badak 
Antalya 

Üye 

Cahit Bağcı 
Çorum 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 
Üye 

Mustafa Özyürek 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazısı ekte) 

Sözcü 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Necdet Ünüvar 
Adana 
Üye 

Mehmet Günal 
Antalya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Emin Haluk Ayhan 
Denizli 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(Ayrışık oy ektedir) 
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Üye 

İbrahim Hasgür 

İzmir 

Üye 

Mustafa Özbayrak 

Kırıkkale 

Üye 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Ercan Akçay 

Manisa 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Münir Kutluata 

Sakarya 

(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

Üye 

Üye 

Harun Öztürk 

İzmir 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Ali Er 

Mersin 

Üye 

Kadir Tıngıroğlu 

Sinop 

Üye 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazısı ekte) 

Üye 

Kerem Al tun A bdülkadir 

Van Yozga 

Üye 

Tuğrul Yemişçi 

İzmir 

Üye 

Mustafa Kabakçı 

Konya 

Üye 

Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 

Gürol Ergin 

Muğla 

(Karşı oy yazısı var) 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 

Sivas 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Akgül 

t 
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AYRIŞIK OY 
Tasarı 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda değişiklik öngörmektedir. Tarihinden de anlaşılacağı 
üzere 3568 sayılı Yasa ondokuz yıldır uygulanmaktadır. Ondokuz yıllık süre içerisinde Türkiye 
ekonomisinde meydana gelen değişim paralelinde meslekte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
Yasa 1989 yılında çıkarken de önemli eksikliklerinin olduğu biliniyordu. Ancak aradan geçen on
dokuz yıllık süre içerisinde eksiklikleri giderecek bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Doğal olarak 
böyle bir süreçte hazırlanan bir Tasarı'dan, başlangıçtaki eksiklikleri gidermesi, daha sonra ortaya 
çıkan ihtiyaçları karşılaması ve zaman içerisinde biriken sorunları çözmesi beklenir. Ancak "serbest 
muhasebeci" unvanının kaldırılması dışında Tasarının atmış olduğu önemli bir adım yoktur. Mesleğin 
sorunları büyük ölçüde ortada bırakılmıştır. Tasarının hazırlanışının temel gerekçesi, mesleğin üst 
örgütü olan TÜRMOB yönetimi ile oda yönetimlerine ilişkin seçimlerin belli çevrelerin isteğine 
uygun şekilde düzenlenmesidir. 

Hükümet Tasarısında TÜRMOB örgütünde oda seçimlerinden başlayarak, Birlik genel kuru
lunda yapılacak seçimlere kadar delegeler ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeliklerinin 
"nisbi temsil" usulüne göre belirlenmesi öngörülmüştür. 

Nisbi temsil usulü yanında Hükümet Tasarısının 9 uncu maddesinde yer alan "her oda, üye 
sayısına bağlı olmaksızın seçeceği beş temsilciye ilave olarak, üyelerinin yüzde biri oranında tem
silci ve aynı sayıda yedek temsilci seçer" hükmü, TÜRMOB yönetiminin AKP'nin siyasi anlayışı 
çerçevesinde kendisine yakın gördüğü kadroların/grupların kazanabileceği bir seçim ortamının oluş
turulmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte anılan hükümler CHP'li üyeler olarak yaptığımız 
eleştiriler sonucunda değiştirilerek "tek ve ortak liste" (çarşaf liste) yöntemi benimsenmiştir. 

Tasarı TÜRMOB'un görüşü alınmadan hazırlanmış, hazırlık sürecine meslek örgütünün 
katkısının olması arzu edilmemiştir. Sonuçta ortaya çıkan metin ihtiyaçları ve beklentileri karşıla-
mamıştır. 

Bu çerçevede Tasarı mesleğin uluslararası standartlara uyumu yönünde herhangi bir düzenleme 
içermemektedir. 

Meslek mensuplarının karşı karşıya olduğu haksız rekabet, kayıtdışı muhasebecilik gibi temel 
sorunlara çözüm getirilmemektedir. 

Öte yandan serbest muhasebeciliğin kaldırılması, mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine 
katılma zorunluluğunun getirilmesi, genel kurulların üç yılda bir yapılması gibi olumlu düzen
lemeler de mevcuttur. 

Ancak bu olumlu düzenlemelere karşın komisyonca benimsenen metnin mesleğin çözüm 
bekleyen sorunlarını çözdüğünü söyleyemeyiz. Komisyon metni bu açıdan yeterli olmadığı gibi. 
Anayasaya aykırı hükümler de içermektedir. 

1. Tasan Madde 8, 9, 10 (3568 sayılı Kanun Madde 22, 25, 27) 
Tasarının bu maddeleriyle yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeliklerine seçilebilmek için 

fiilen çalışma şartı getirilmiştir. Meslek mensuplarının oda veya birlik yönetiminde görev alabilmeleri 
için üç yıllık kıdem şartına ilave olarak, fiilen çalışma şartının aranması hukuka uygun değildir. 
Amaç sadece kamu görevlilerinin yaptıkları görevlerle oda veya birlik yönetimlerindeki görevlerinin 
birbiriyle bağdaşmayacağı düşüncesi değildir. Öyle olsaydı her iki görevin birlikte yapılamayacağı
na yönelik bir hüküm yazmak mümkündür. Ancak amacın bununla sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Buna göre örneğin üyeliği eski tarihlerden bu yana süregelen bir meslek mensubu, kamu görevin
den emekli olmuş olsa bile fiilen çalışmadan belirtilen organlarda ve birlik yönetiminde görev ala
mayacaktır. 

Düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. 

2. Tasan Madde 12, 13, 14 (3568 sayılı Kanun Madde 35, 36, 39) 

Anılan maddelerde Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kuruluna seçilebilmek açısından genel 
kurul üyeleri arasında bir ayırım yapılmaktadır. Bu ayırım yürürlükteki yasada olmayıp Tasarı ile 
getirilmektedir. Buna göre genel kurul üyeleri (delegeler) nin anılan organlara seçilebilmesi için 
kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışması gerekir. 

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi düzenlemelerin objektif bir gerekçesi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle eşitlik ilkesine aykırılık, burada da söz konusudur. 

3. Tasarı Madde 15 (3568 sayılı Kanun Madde 40) 

Hükümet Tasarısının 13 üncü maddesindeki düzenleme Komisyon metninin 15 inci maddesinde 
yer almakta olup seçimleri düzenlemektedir. Hükümet Tasansında seçimlere katılan gruplann listeler 
halinde seçimlere girmesi, ancak en çok oy alan listedeki isimlerin bir bölümünün yerine daha az oy 
alan listedekilerin seçilmesi öngörülmektedir. "Nisbi temsil" olarak isimlendirilen bu sistemin meslek 
örgütünde delegelerden yönetimin belirlenmesine kadar her aşamada uygulanması öngörülmüştür. 

Komisyonun CHP'li üyeleri olarak yaptığımız eleştiriler üzerine bu model değiştirilerek "çarşaf 
liste" olarak da adlandırılan "tek ve ortak liste" yöntemi benimsenmiştir. 

Tüm delegeler ile oda ve TÜRMOB organlarına seçileceklerin soyadına göre alfabetik sıraya 
dizilmesi ve adayların adlarının karşısındaki karelerin işaretlenmesi ve bu yolla en çok işaret alan
ların seçilmesini sağlayan bu sistem demokratiktir. 

Ancak düzenlemenin uygulamaya yönelik bazı hükümleri sorun yaratabilecektir. Adayların 18 
saat önceden ilçe seçim hâkimine başvurmak zorunda olmaları zorluk yaratacaktır. Bu düzenlemenin 
"12 saat önceden ve kongre divan başkanlığına başvurulur" yönünde değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 

Aynı maddede yer alan "üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından 
sadece birinde görev alabilirler" hükmü demokratik değildir. Birçok sivil toplum örgütünde veya ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatında da bu yönde yasaklayıcı bir hüküm bu
lunmamaktadır. (TOBB, TÜRK-İŞ, DİSK gibi) 

4. Tasarı Geçici Madde 9 

Tasarı 5 inci maddesiyle 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesini değiştirerek, kanunları uyarın
ca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlann yeminli mali müşavir 
(YMM) olabilmek için bundan sonra yeminli mali müşavirlik sınavlarına girmelerini şart koşan bir 
düzenleme yapmaktadır. 

Tasarının Geçici 9 uncu maddesi ile yapılan bir başka düzenleme ile de vergi inceleme yetkisine 
sahip ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan kamu görevinde 10 yıllık süreyi tamamla
mamış olanlar için de YMM sınavını kazanmak şartı getirilmektedir. 
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Düzenlemenin Anayasanın 2 nci maddesine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Anayasanın 2 nci mad
desine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, Hukuk Devletinin önkoşullarından biri "hukuk 
güvenliği"dir. Hukuk güvenliği ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem 
ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. (Anayasa Mahkemesinin 7.2.2008 tarihli ve 
E. 2005/38, K. 2008/53 sayılı Kararı) 

Tasarının yasalaştığını varsayarak örnekleyecek olursak, yasa çıkmamış olsaydı vergi inceleme 
yetkisine sahip ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar 10 yıllık kamu hizmeti süresini doldur
duklarında YMM unvanını hak edeceklerdi. Kamu hizmetinde 10 yıllık süreyi doldurmamış olanların 
böyle bir beklentisi varken yasa bu beklentileri bir kenara atmaktadır. Düzenleme bu nedenle "hukuk 
güvenliği" ilkesine aykırıdır. 

M. Akif Hamzaçebi Gürol Ergin Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon Muğla Malatya 

Bülent Baratalı Mustafa Özyürek Faik Öztrak 
İzmir İstanbul Tekirdağ 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

KARŞI OY YAZISI 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı" hakkındaki görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır. 

1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13/6/1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
miştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu Kanunun 15 inci maddesi uyarınca 25 meslek 
mensubu bulunan il merkezlerinde oda kuruluşları gerçekleşmiş ve bugün itibariyle Türkiye genelinde 
70 SMMMO Odası ve 8 YMM Odası bulunmaktadır. 

3568 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca odalar genel kurullarını yılda bir defa Mayıs ayının 
içinde davet üzerine yapmaktadır. 2 yılda bir seçimli olarak yapılan genel kurullarda odaların yöne
tim, denetim ve disiplin organlarının üyeleri ile Birlik Genel Kurul temsilcileri seçilmektedir. 

3568 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca da, kısa adı TÜRMOB olan Üst Birliğin Genel 
Kurulu her yılın Eylül ayında yapılmaktadır. 2 yılda bir seçimli yapılan Genel Kurulda da Birliğin 
yönetim, denetim ve disiplin organlarının üyeleri belirlenmektedir. 

Komisyonda görüşmeleri tamamlanan Tasarı, özü itibariyle Oda ve Birlik organlarının seçim 
esaslarını ve Birlik Genel Kurulu temsilcilerinin sayısını yeniden düzenlemektedir. 

Tasarının bugünlerde gündeme getirilmesi ve bu şekliyle yasalaşması, önümüzdeki ay yapılacak 
Oda genel kurullarına ve bu genel kurullarda belirlenecek Birlik Genel Kurul temsilcileri üzerinden 
Eylül ayında yapılacak Birlik Genel Kuruluna müdahale amacını taşıdığı açıkça görülmektedir. 
Görüşülen Tasarı bu yönüyle hukuk kurallarına ve hakkaniyete uygun düşmemektedir. 
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Tasarı, bugün itibariyle Türkiye genelinde sayıları 72.000 civarında olan meslek mensuplarının 
yaşadıkları sorunlara çözüm getirecek hükümler ihtiva etmemektedir. 

Alelacele hazırlandığı belli olan bu Tasarının meslek mensuplarının sorunlarına çözüm getire
cek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Ayrıca, kısa süre içerisinde 3568 sayılı Kanunda tekrar bir değişikliğe gidilmemesi için, içeri
ğinde meslek mensuplarını ilgilendiren birçok hüküm taşıyan ve halen TBMM'nin gündeminde olan 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşmasından sonra, yeni duruma göre kapsamlı bir düzenle
menin yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Tasarıda, Oda ve Birlik yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilecek üyelerin "fiilen 
çalışanlar" arasından seçilmesi hususu düzenlenmektedir. Bu hüküm, odalara aidatlarını ödeyen ve 
seçme hakkı bulunan birçok üyenin seçilme hakkının elinden alınması anlamını taşımakta olup, huku
ka ve demokratik teamüllere uygun bulunmamaktadır. 

Yine Tasarı ile, Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını 
vermiş olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartı aranmamasına dair Kanunda yer alan hüküm 
kaldırılmaktadır. 

Zorlu bir sınav sürecini başarıyla geçerek devleti temsil etme görev ve yetkisi tanınan denetim 
elemanlarının görevleriyle ilgili konularda tekrar sınava tabi tutulmasının nedeni anlaşılamamak
tadır. Böylelikle denetim elemanlarının mesleki yeterlilikleri sorgulanır hale getirilmektedir. 

Tasarı ile 3568 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddede de, Kanunları uyarınca ver
gi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 10 yılını tamamlamış 
olanlar için yeminli mali müşavirlik sınav şartı aranmaması öngörülmektedir. 

3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, mesleki yeterlilik sınavını vermiş olan
lar için yeminli mali müşavirlik sınavı aramamaktadır. Buna göre, bugün itibariyle yeterlilik sınavını 
vermiş olup 10 yılını tamamlamayı bekleyenlerin kazanılmış hakkı elinden alınmaktadır. Yardım
cılık sınavını kazanarak ataması yapılan ve henüz yeterlilik sınavını vermemiş olanların bile bu görev
leri tercih nedenleri dikkate alındığında haklarının ihlali sözkonusudur. 

Dolayısıyla bu hüküm, Anayasamızın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırılık 
teşkil etmektedir. Hukuk devleti ilkesinin ön koşullarından biri olan hukuk güvenliği ile kişilerin 
hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının 
öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin 
de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. 
Bu konuda Anayasa Mahkemesinin emsal kararları bulunmaktadır. (Örn.: 7/2/2008 tarihli, 2005/38 
Esas, 2008/53 Karar sayılı karar) 

Yukarıda belirttiğimiz görüşler çerçevesinde "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı"na muhalefet etmekteyiz. Bilgilerinize arz olunur. 

21/04/2008 
Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Mustafa Kalaycı 

Sakarya Denizli Konya 
Erkan Akçay Mehmet Günal 

Manisa Antalya 
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KARŞI OY YAZISI 

Hükümet, meslek örgütü TUMOB 'un yasasındaki seçme ve seçilme hakkına ilişkin hükümleri 
değiştirerek, sivil toplum örgütlerinin yönetimini ele geçirme girişimlerini sürdürmeyi amaçlamak
tadır. Hükümetin, demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına 
dahil edilmesinin önemini bu kuruluşları tümüyle yanına çekmek şeklinde algıladığı anlaşılmaktadır. 

Hükümet yetkilileri her ne kadar tasarıyı temsilde adalet yönünde meslek mensuplarından ge
len talepler doğrultusunda hazırladıklarını ifade etseler de, basına yansıyan haberlerden ve tasarısının 
görüşülmesi sırasında meslek örgütleri ve mensuplarının gündeme getirdikleri görüş ve önerilerden, 
meslek kuruluşunun tasan konusunda mutabakatının olmadığı görülmektedir. Hem delege sayısın
da yapılan değişiklik hem ilçelerde oda açılmasına olanak tanınması nedeniyle üst kurullarda temsil 
durumunda her ilçeye ayrıca üç delege verilmesi, il bazında temsilde adaleti bozacak ve yönetimde 
istikrarı engelleyecektir. Diğer taraftan siyasi partilerde bile uygulanmayan üst üste iki kez başkan
lık yapanların iki dönem seçilmelerinin önlenmesi ise Anayasaya aykırıdır. 

Yine, meslek mensuplarından bir kısmına, yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev ala
bilmek için mesleği serbest ya da bağımlı olarak fiilen üç yıl süreyle yapmış olma koşulu getirilme
si, seçme hakkı olan üyelerden seçilme hakkının esirgenmesi anlamına geleceğinden kabulü mümkün 
değildir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesinin (d) bendine, Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı, Sigor
ta Denetleme Uzmanı ve Hazine Kontrolörü unvanlarında en az üç yıl süreyle görev yapanların da 
eklenmesi ve bu unvanlarda geçen sürelerin de stajdan sayılması uygun olurdu. 

3568 sayılı kanunun, tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinin son 
fıkrası yargının bilirkişi tayin etme hakkına sınırlama getirdiğinden yargıya müdahale anlamına 
gelecektir. Bu nedenle, söz konusu fıkranın madde metninden çıkartılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Çerçeve 18 inci madde ile 3568 sayılı kanunda yer alan "reklam yasağı" 44 üncü maddeden 45 inci 
maddeye alınırken, 49 uncu maddede buna paralel düzenleme yapılmamıştır. Oysa 49 uncu maddede 
ceza yönünden 44 üncü maddeye yapılan atfın da 45 inci maddenin son fıkrası şeklinde değiştiril
mesi gerekirdi. Bu yapılmadığı için reklam yasağına uymama fiili cezasız kalmış olmaktadır. Bu 
konuda cezai şart getirilmediği takdirde küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının ve meslek men
suplarının haksız rekabet karşısında korunmaları ortadan kalkmış olacaktır. 

3568 sayılı kanun yaklaşık 19 yıldır uygulanmaktadır. 

Bu süre içinde; Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren ka
mu kurum ve kuruluşlannda 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile kanunda sayılan alanlarda en az 
8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için serbest muhasebeci mali müşavir 
olabilmek için sınav şartı aranmazken, çerçeve 3 üncü madde ile yapılan değişiklikle, kanunları 
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uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra 
yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını 
kazanmış olma şartı aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Çerçeve 5 inci madde ile yapılan değişiklikle de, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini 
almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren 
açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilecekleri öngörülmüştür. 

Hükümet temsilcileri mesleğin AB'ye akreditasyonu için herkese sınav koşulunun getirildiğini 
ifade etmişlerdir. 

Ancak, geçici 9 uncu maddede yapılan düzenleme, tasarının yürürlüğe girdiği tarihte, sınavsız 
ruhsat alma hakkını elde etmek için yasanın aradığı gerekli süreyi tamamlamış olanların müktesep 
hakları olduğu varsayımına dayandırılmıştır. Buna göre, vergi inceleme yetkisi olan ve yapılan yeter
lik sınavında başarılı olan meslek mensuplarından tasarının yürürlüğe girdiği tarihte on yılını tamam
lamayanlar, örneğin 9 yıl 11 ay 29 gün hizmeti olanlar, sınavsız ruhsat alma hakkından yararlana
mayacaklardır. 

Oysa, söz konusu mesleklerin seçiminde sınavsız serbest muhasebeci mali müşavirlik ya da 
yeminli mali müşavirlik hakkı elde etme de etkili olmaktadır. Bu nedenle, müktesep hak, yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu görevlerde bulunanlar açısından da geçerli olmalıdır. Aksine 
yapılan düzenleme müktesep hakların gaspı anlamına gelmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle komisyonun çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Harun Öztürk 

İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST 
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANU
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununun adı "Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka
nunu" olarak değiştirilmiş ve Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Birliğin kısa adı TÜRMOB' dur." 

MADDE 2- 3568 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (c) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (B) 
fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 

"Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi
ni almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı 
olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını 
vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali 
müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST 
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANU
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka
nununun adı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" olarak, 
Kanunda geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" 
ibareleri "Maliye Bakanlığı", "Maliye ve Gümrük 
Bakanı" ibareleri ise "Maliye Bakanı" olarak 
değiştirilmiş ve Kanunun 1 inci maddesinin birin
ci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur." 
MADDE 2-3568 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü mad
desinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kas
ten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sır
larına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." 

MADDE 3- 3568 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi ile (c) ben
dinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve (B) fıkrası madde metninden çıkarılmıştır, 

"b) En az üç yıl staj yapmış olmak." 
"Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi

ni almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı 
olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını 
vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali 
müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

"d) Türkiye genelinde mali denetim yapan 
kamu bankalarının müfettişlerinin bu yetkiyi 
aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler 
MADDE 6- Serbest muhasebeci mali 

müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest 
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 
müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja 
başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak 
ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj 
Merkezinin eğitim programını tamamlayıp 
başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj 
Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı 
ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. İkin
ci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bent
lerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunan
lar bu fıkra kapsamı dışındadır. 

Aşağıdaki bentte sayılan hizmet süreleri staj 
süresinden sayılır. 

a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine 
yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu 
hizmetinde geçen süreleri, 

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca 
banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde 
geçen süreleri, 

c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime 
yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen 
süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine 
göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet 
süreleri, 

d) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetki
sine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmet
lerinde geçen süreleri, 

e) Vergi yargısında görev yapan hakimlerin 
bu görevlerde geçen süreleri, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4- 3568 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet 
süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların 
bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisi
ni haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare 
edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu 
olarak geçen hizmet süreleri; serbest muhasebe
ci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak 
çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet 
süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin 
son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 

"Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme 
yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında 
başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Türkiye genelinde mali denetim yapan 
banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile 
mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı 
olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren 
bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuru
luşlarında geçen süreleri, 

g) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasın
da defter tutan özel kuruluşların muhasebe birim
lerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 
muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 
veya mali denetiminden sorumlu bulunanların 
bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde 
görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir 
veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve 
denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, 
oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başla
ma sınavını kazanmış olan aday meslek men
suplarının staja başlama sınavını kazandıkları 
tarihten itibaren, staj koşullarını yerine ge
tirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri, 

h) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) 
fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma 
görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen 
hizmet süreleri." 

MADDE 5- 3568 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet 
süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların 
bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisi
ni haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare 
edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu 
olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali 
müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavir
lik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest 
muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine 
bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen 
hizmet süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı 
fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri 
dikkate alınmaz." 

MADDE 5- 3568 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Yeminli mali müşavirlik sı
navı Maliye Bakanlığının gözetiminde Birlik 
tarafından yazılı olarak yapılır. 

Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere 
yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve 
üyeleri; ikisi Maliye Bakanlığı vergi denetim 
elemanları arasından, ikisi Yükseköğretim Ku
rulunca önerilecek dört aday arasından, üçü ise 
Birlikçe önerilecek altı aday arasından Maliye 
Bakanı tarafından seçilir. 

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterile
ceklerin; hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık veya idari bilimler dal
larının birinden lisans veya lisansüstü seviye
sinde mezun olmaları ve bu konularda en az on 
beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği 
veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır. 

Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav 
konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle be
lirlenir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme 
yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında 
başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra 
vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri 
dikkate alınmaz." 

"Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi
ni almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş 
olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten 
itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sı
navlarına genel hükümlere göre katılabilirler. 
Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını 
alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki 
süreyi tamamlamaları şarttır." 

MADDE 6- 3568 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Yeminli malî müşavirlik sı
navı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır. 
Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve 
mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için 
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere 
yedi üyeden oluşur. Smav komisyonu başkan ve 
üyeleri; ikisi Maliye Bakanlığı vergi denetim 
elemanları arasından, ikisi Yükseköğretim Ku
rulunca önerilecek dört aday arasından, üçü ise 
Birlikçe önerilecek altı aday arasından Maliye 
Bakanı tarafından seçilir. 

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterile
ceklerin; hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dal
larının birinden lisans veya lisansüstü se
viyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az 
onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim 
üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları 
şarttır. 

Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav 
konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle be
lirlenir. 
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MADDE 6- 3568 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin (d) bendi ile 22 nci maddesi başlığıy
la birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj 
ücretleri ile diğer çeşitli gelirler." 

"Seçilme yeterliği 
MADDE 22- Yönetim Kurulu üyeleri, 

kayıtlı olduğu meslek odasında en az beş yıl 
süreyle kesintisiz olarak fiilen çalışanlar arasın
dan seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda 
beş yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üst üste 
iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış 
olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe 
aynı göreve yeniden seçilemezler. 

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Ku
rulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve 
yeminli mali müşavirlik sınav sonuçlarının yargı 
mercilerine intikal etmesi ve mahkemece bilirkişi 
incelemesine gerek görülmesi halinde, sınav 
komisyonunda görev almamış olmaları kaydıy
la, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim 
elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu 
biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas 
sahibi öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir 
bilirkişi heyeti tayin edilir." 

MADDE 7- 3568 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda 
en az 250 meslek mensubu bulunan il merkez
lerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu 
bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınır
ları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Ayrı 
ayrı kurulan serbest muhasebeci mali müşavirler 
ve yeminli mali müşavirler odaları, bulunduk
ları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde 
oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 
meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır." 

MADDE 8- 3568 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve Kanunun 22 nci maddesi başlığıy
la birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj 
ücretleri ile diğer çeşitli gelirler." 

"Meslek mensuplarından kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra 
etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye ai
datlarını yüzde elli indirimli olarak öderler." 

"Seçilme yeterliği 
MADDE 22- Yönetim Kurulu üyeleri, 

kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl 
kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı 
olarak fiilen çalışanlar arasından seçilir. Üye 
sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre 
şartı aranmaz. Odalarda üst üste iki dönem 
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MADDE 7- 3568 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "kurulur." ibare
si "oluşur." şeklinde, ikinci fıkrası ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

.. j». "Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz 
olarak fiilen çalışanlar arasından iki yıl için 
seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda beş 
yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye 
yeniden seçilebilir." 

MADDE 8- 3568 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz 
olarak fiilen çalışanlar arasından iki yıl için 
seçilecek üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye 
seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda beş 
yıllık süre şartı aranmaz." 

MADDE 9- 3568 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın 
seçeceği beş temsilciye ilave olarak, üyelerinin 
yüzde biri oranında temsilci ve aynı sayıda 
yedek temsilci seçer." 

MADDE 10- 3568 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz 
olarak fiilen çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri 
arasından iki yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz 
yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanlar, 
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilemezler. 

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Ku
rulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer." 

MADDE 9- 3568 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "kurulur." ibare
si "oluşur." şeklinde, ikinci fıkrası ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı 
yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aran
maz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir." 

MADDE 10- 3568 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışanlar arasından üç yıl için seçilen üç üye
den oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye 
sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre 
şartı aranmaz." 

MADDE 11- 3568 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki "iki yıl" 
ibaresi "üç yıl" olarak değiştirilmiştir. 

"Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın 
seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin 
yetmişbeşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya 
kadar yedek temsilci seçer." 

MADDE 12- 3568 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç 
yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üye-
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üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir ol
ması zorunludur. Üst üste iki dönem Birlik 
Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanlar, 
aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı 
göreve yeniden seçilemezler." 

MADDE 11- 3568 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 38 in
ci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası 
madde metninden çıkarılmıştır. 

"e) Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık 
üye aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve 
staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine 
sunmak." 

"Birlik Disiplin Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz 
olarak fiilen çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri 
arasından iki yıl için seçilen beş asıl ve beş 
yedek üyeden oluşur." 

MADDE 12- 3568 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası madde metninden 
çıkarılmıştır. 

"Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az beş yıl süreyle kesintisiz 
olarak fiilen çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri 
arasından iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek 
üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinden, en 
az birinin yeminli mali müşavir olması zorun
ludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir." 

MADDE 13- 3568 sayılı Kanunun 40 inci 
maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut on-
birinci fıkra madde metninden çıkarılmıştır. 

"Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabile
cekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların 
listelerinden de aday olabilirler. Oy pusulaları, 
yedekler dahil, kurullar ve Birlik genel kurul 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin 
yeminli mali müşavir olması zorunludur. Üst 
üste iki dönem Birlik Yönetim Kurulu başkan
lığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi 
geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçile
mezler." 

MADDE 13- 3568 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 38 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası 
madde metninden çıkarılmıştır. 

"e) Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık 
üye aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve 
staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine 
sunmak." 

"Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı 
olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli 
olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç 
yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden 
oluşur." 

MADDE 14- 3568 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası madde metninden 
çıkarılmıştır. 

"Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup 
serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen 
çalışan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç 
yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden 
oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az 
birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. 
Süresi dolan üye yeniden seçilebilir." 

MADDE 15- 3568 sayılı Kanunun 40 inci 
maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut on-
birinci fıkra madde metninden çıkarılmıştır. 

"Seçimler tek ve ortak liste yöntemine göre 
yapılır. Hakim, oda ve Birlik organları üyeliği 
ile Birlik Genel Kurulu temsilciliğine aday ol
mak isteyenlere seçimlerden en az onsekiz saat 
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temsilciliği için bağımsız adaylar ile grup lis
telerinde yer alan adayların adları yazılmak 
suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile 
mühürlendikten sonra kullanılır. Oy verme işle
mi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. 
Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek 
mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kim
liğini oda veya resmi kuruluşça verilen belgeyle 
ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısın
daki yeri imzalamasından sonra kullanılır. 
İsteyen üye pusulalar üzerinde değişiklik yapa
bileceği gibi oyunu aynen de kullanabilir. 
Seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az 
bir fazla ad bulunmayan oy pusulaları geçerli 
sayılmaz. Oy pusulasına seçilecek asıl üye 
sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan 
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Oylar, 
üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy 
verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafın
dan verilecek zarflara konulmak suretiyle kul
lanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kul
lanılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçime katılan grupların ve bağımsız aday
ların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy 
hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce 
bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam 
edilmek suretiyle, o kurulun çıkaracağı üye ve 
Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşın
caya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile 
bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapıl
maksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. 
Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurul temsilciliği, 
gruplara ve bağımsız adaylara rakamlann 
büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan 
üye veya temsilcilik için oyların eşit olması 
halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle 
tahsis yapılır. 

Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme 
ve disiplin kurullarından sadece birinde görev 
alabilirler." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

öncesine kadar adaylık başvurusu için süre verir. 
Bu süre içerisinde yazılı olarak başvuranlar, ku
ra çekmek suretiyle hakim tarafından sırala
narak aday listeleri oluşturulur. 

Bu suretle her organ ve Birlik Genel Kuru
lu temsilciliği için ayrı ayrı oluşturulan aday lis
telerinde yer alan isimlerin yanında işaret 
konacak kare şeklindeki boşluklara yer verilir. 
Söz konusu aday listeleri yeteri kadar 
çoğaltılarak hakim tarafından ilçe seçim kurulu 
mührü ile mühürlenmek ve oy pusulası olarak 
kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte seçim 
sandık kuruluna teslim edilir. 

Oy verme işlemi, gizli oy - açık tasnif 
esasına göre yapılır. Seçime katılacak üyeleri 
belirleyen listede adı yazılı bulunmayan meslek 
mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kim
liğini resmi kuruluşça verilen belgeyle ispat 
etmesinden ve seçime katılacak üyeleri be
lirleyen listedeki isminin karşısındaki yeri imza
lamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe 
seçim kurulu mührü bulunan aday listesindeki 
isimlerin yanında yer alan kare içi işaretlenerek 
mühürlü zarfa konulduktan sonra sandığa atıl
mak suretiyle kullanılır. Bunların dışında ek
lenerek veya çizilerek isim yazılan ya da 
mühürsüz listeler veya zarflarla kullanılan oylar 
ile seçilmesi gereken sayıdan fazla veya bu 
sayının yarısının bir fazlasından eksik işaretli 
listelerdeki oylar geçersizdir. Sayım sonucu en 
çok oy alana göre yapılacak sıralama ile asıl ve 
yedek üyeler veya temsilciler belirlenir. Eşit oy 
halinde seçim kurulunca kura çekilir. 

Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme 
ve disiplin kurullarından sadece birinde görev 
alabilirler." 
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MADDE 14- 3568 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Odalar, her yılsonu itibarıyla mevcut 
üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 
talep edilecek bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar 
bildirmekle yükümlüdür." 

MADDE 15- 3568 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mesleki geliştirme eğitimi 
MADDE 44- Meslek mensuplarının, 

mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri 
için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek 
mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katıl
maları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili 
konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer 
hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 16- 3568 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Meslek mensupları, iş elde etmek için 
reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. 
Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile 
belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat 
kullanamazlar." 

MADDE 17- 3568 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinde yer alan ""Serbest Muhasebeci
lik",", ""Serbest Muhasebeci",", 3 üncü mad
desinde yer alan "serbest muhasebeci", 45 inci 
maddesinde yer alan "Serbest muhasebeciler,", 
"serbest muhasebecilerin ve", "serbest muhase
becilik,", 46 ncı maddesinde yer alan "serbest 
muhasebeciler,", 49 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan ",44" ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmış ve aynı maddenin ikin
ci fıkrasındaki "15/4," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "4112," ibaresi eklenmiş; 21 inci mad-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16- 3568 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Odalar, her yıl sonu itibarıyla mevcut 
üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 
talep edilecek bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar 
bildirmekle yükümlüdür. 

Odalar ve Birlik her yılın faaliyet rapor
larını ve mali tablolarını izleyen yılın Ocak ayı 
sonuna kadar internet sitelerinde; yıl sonuna 
kadar kalmak üzere yayımlar." 

MADDE 17- 3568 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Mesleki geliştirme eğitimi 
MADDE 44- Meslek mensuplarının, 

mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri 
için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek 
mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katıl
maları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili 
konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer 
hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 18- 3568 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Meslek mensupları, iş elde etmek için rek
lâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. 
Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile 
belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat 
kullanamazlar." 

MADDE 19- 3568 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinde yer alan ""Serbest Muhasebeci
lik",", " "Serbest Muhasebeci","; 3 üncü mad
desinde yer alan "serbest muhasebeci"; 45 inci 
maddesinde yer alan "Serbest muhasebeciler,", 
"serbest muhasebecilerin ve", "serbest muhase
becilik,"; 46 ncı maddesinde yer alan "serbest 
muhasebeciler,"; 49 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan ",44" ibareleri madde 
metinlerinden çıkarılmış ve aynı maddenin ikin
ci fıkrasındaki "15/4," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "41/2," ibaresi eklenmiş; 21 inci mad-
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denin birinci fıkrasında yer alan "5 asıl ve 5 
yedek" ibaresi "beş asıl ve beş yedek, üye sayısı 
beş bini aşan odalarda ise yedi asıl ve yedi 
yedek" şeklinde, 50 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (n) bendinde yer alan "komisyonları 
ile geçici kurulun" ibaresi "komisyonlarının" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 18- 3568 sayılı Kanuna geçici 8 in
ci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte; 

a) Türkiye genelinde mali denetim yapan 
kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları 
uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar
dan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren ka
mu kurum ve kuruluşlarında sekiz yıllık hizmet 
süresini dolduranlar ile 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda en az 
sekiz yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak 
çalışmış olanlar için serbest muhasebeci mali 
müşavirlik, 

b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi
ni almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş 
olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamış olan
lar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan 
konularda profesörlük unvanını almış olanlar 
için yeminli mali müşavirlik, 

sınav şartı aranmaz. 
GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçim
lerden itibaren üst üste iki dönem oda veya Bir
lik yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bu
lunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe 
aynı görevlere yeniden seçilemezler. 

GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce serbest muhasebeci 

denin birinci fıkrasında yer alan "iki yıl için 
seçilen 5 asıl ve 5 yedek" ibaresi "üç yıl için 
seçilen beş asıl ve beş yedek, üye sayısı beş bi
ni aşan odalarda ise yedi asıl ve yedi yedek" şek
linde; "34 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "her yıl" ibaresi " üç yılda bir" şek
linde," 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) 
bendinde yer alan "sınav komisyonları ile geçi
ci kurulun" ibaresi "sınav komisyonlarının" şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 20- 3568 sayılı Kanuna geçici 
8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihte; 

a) Türkiye genelinde mali denetim yapan 
kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları 
uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar
dan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren ka
mu kurum ve kuruluşlarında sekiz yıllık hizmet 
süresini dolduranlar ile 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda en az 
sekiz yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak 
çalışmış olanlar için serbest muhasebeci mali 
müşavirlik, 

b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi
ni almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş 
olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamış olan
lar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan 
konularda profesörlük unvanını almış olanlar 
için yeminli mali müşavirlik, 

sınav şartı aranmaz. 
GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürür

lüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçim
lerden itibaren üst üste iki dönem oda veya Bir
lik Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerinde bu
lunanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe 
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler. 

GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihten önce serbest muhasebeci 
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unvanını almış olanlar, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren iki yıl içinde açılacak serbest 
muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına; serbest 
muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı 
olanlar ise bu tarihten itibaren iki yıl içinde 
açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sı
navlarına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavlar
da başarılı olanlar serbest muhasebeci mali 
müşavirlik unvanına sahip olurlar. 

Söz konusu sınavlarda başarılı olamayan
lar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest 
muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "serbest 
muhasebeci mali müşavir unvanını kullanama
zlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) 
ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 
45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak 
zorunda olup, meslek mensuplarına ilişkin 
düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların 
yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları 
ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye de
vam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce; kanunları uyarınca 
vergi inceleme yetkisi almış olanlardan bilanço 
esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe 
birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 
muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 
veya mali denetiminden sorumlu bulunanların 
bu hizmetlerinde geçen süreleri ile serbest 
muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine 
bağlı olarak çalışanların bu süreleri, 9 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belir
tilen sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında bulunanlardan 9 un
cu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde be
lirtilen süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle ruh
satı iptal edilmiş olanlara, Birliğe başvurmaları 
halinde yeniden sınava girmelerine gerek 
kalmaksızın yeminli mali müşavirlik ruhsatı 
verilir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

unvanını almış olanlar ile serbest muhasebeci
lik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; al
tı ayı geçmemek üzere, konulan TÜRMOB 
tarafından belirlenecek ve ücretsiz olarak verile
cek mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitim
leri tamamladıkları tarihten itibaren üç yıl içinde 
açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sı
navlarına beş defa girebilirler. Kanunun 7 nci 
maddesine göre yapılacak bu sınavlarda başarılı 
olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir un
vanına hak kazanırlar. 

Söz konusu sınavlarda başarılı olamayan
lar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest 
muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "serbest 
muhasebeci mali müşavir" unvanını kullanamazlar. 
Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 45 inci 
maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda 
olup, meslek mensuplarına ilişkin düzen
lemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların ya
pacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları 
ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye de
vam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihten önce; kanunları uyarınca 
vergi inceleme yetkisi almış olanlardan bilanço 
esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe 
birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 
muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 
veya mali denetiminden sorumlu bulunanların 
bu hizmetlerinde geçen süreleri ya da yeminli 
mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali 
müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri 
ile serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir 
işyerine bağlı olarak çalışanların bu süreleri, 
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında bulunanlardan 9 un
cu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde be
lirtilen süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle ruh
satı iptal edilmiş olanlara, Birliğe başvurmaları 
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MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

halinde yeniden sınava girmelerine gerek 
kalmaksızın yeminli mali müşavirlik ruhsatı 
verilir. 

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimde, 
her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 
üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin altmışta 
biri oranında Birlik Genel Kurul temsilcisi ve 
aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer. 

GEÇİCİ MADDE 14- Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihten önce oda nezdinde staj 
dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını 
kazanmış olanlar hakkında, 5 inci maddenin (A) 
fıkrasının (b) bendinin bu Kanunla değişmeden 
önceki hükmü uygulanır." 

MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dev. Bak. ve Başb. Yrd. V. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı V. 

E N. Özak 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

E Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

M. H. Güler 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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