
DÖNEM: 23 CILT: 21 YASAMA YıLı: 2 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

109'uncu Birleşim 
27 Mayıs 2008 Salı 

I Ç I N D E K I L E R 
Sayfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 581 

II. - GELEN KÂĞITLAR 5 8 3 

III . -YOKLAMALAR 6 3 5 , 6 3 6 

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 597 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 597:603 

1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay'ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ku

ruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Tokat Milletvekili 

Reşat Doğru'nun aynı konuda konuşması 597:599 

2.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İçişleri Bakanlığı memurları

nın özlük haklarına ilişkin gündem dışı konuşması 599:600 

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Kürt sorununun çözümüne ve iş ka

zalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa-

hin'in cevabı 600:603 



TBMM B: 109 
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2.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 milletvekilinin, Kocaeli 

Körfezi'nde özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının 
ve neden oldukları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 614:615 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 milletvekilinin, 
mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
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şimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 618:627,629 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 628 
1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 628:629 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 637 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, velayeti annede olan bir çocuğun 

babası tarafından kaçırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2238) 637:638 

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, 22'nci Dönemde hazırlanan 
ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2446) 639:646 

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Ergenekon soruşturmasına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2701) 646:650 

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Diyarbakır Barosu Başkanına gös
terdiği tepkiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/3026) 651:652 

5.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, göçebe ailelerin iskânına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 
(7/3040) 653:654 

6.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, işsizlikle mücadeleye iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in ce
vabı (7/3046) 655:662 

7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, gönüllü köy korucularına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3049) 663 

8.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, araç plakalarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3053) 664:665 
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9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı üniversite öğrencilerinin 

posta kutularına bırakılan tehdit mektuplarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3054) 666:667 

10.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, mevsimlik işçile
rin kamyonlarda taşınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı (7/3055) 668:669 

11.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balıkesir Atatürk Kül
tür Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/3056) 670:671 

12.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Madımak Otelinin müze hâline 
getirilip getirilemeyeceğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
tuğrul Günay'ın cevabı (7/3059) 672:674 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yeni açılan bazı 
okullarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çe-
lik'in cevabı (7/3065) 675:676 

14.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, tazminat alamayan emniyet 
teşkilatı personeline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/3114) 677 

15.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı ilköğretim okulla
rındaki gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3124) 678:679 

16.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki eğitim kurumla
rına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3129) 680:681 

17.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, temiz ve doğru Türkçe 
kullanımına ilişkin Başbakandan, 

Türkçenin doğru kullanımı ve korunması çalışmalarına ilişkin, 
Sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/3155, 3170) 682:687 
18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB'in KOBİ'lere 

kullandırdığı desteğe ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/3387) 688 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.04'te açılarak beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Tuzla tersanelerinde son günlerde artan işçi ölümlerine 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 
19 Mayıs şehri Samsun'daki gelişmelere, 

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, 18 Mayıs Kırım Türkleri sürgününün 64'üncü yıl dönümüne, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanunu'nun uygu
lanmasındaki sorunların araştırılarak (10/188), 

Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 milletvekilinin, kıyıların korunması ve kullanılmasında 
yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için (10/189), 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle 
eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak (10/190), 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Yunanistan Meclis Başkanı-Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Dönem Başkanı Dimitrios G. Sioufas'ın 
davetine icabet etmek üzere, 8-10 Haziran 2008 tarihlerinde, KEİPA Genel Kurulu çerçevesinde 
Atina'da düzenlenecek "KEİPA Üye Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere 
Yunanistan'a gitmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

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

l ' inci sırasında bulunan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/541) (S. Sayısı: 219), 

4'üncü sırasında bulunan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı: 220), 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli 
İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı'nın (1/533) (S. Sayısı: 133) görüşmeleri 
tamamlandı; yapılan açık oylamadan sonra, 

3'üncü sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim 
Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadrolan Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yalova Milletvekili 
Muharrem înce'nin, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 29 Milletvekilinin, Bayburt Milletvekilleri 
Fetani Battal ve Ülkü Güney'in, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, Ardahan Milletvekili Saffet 
Kaya'nın, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 
İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem'in, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Gümüşhane 
Milletvekilleri Yahya Doğan ve Kemalettin Aydın'ın, Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 
Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in, Hakkâri Milletvekilleri Rüstem Zeydan ve Abdulmuttalip 
Özbek'in, İğdır Milletvekili Ali Güner'in, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri'nin (1/560, 1/540, 1/577, 2/7, 2/11, 2/24, 2/160, 2/179, 2/180, 2/205, 
2/207, 2/208, 2/209,2/214, 2/216, 2/218,2/219, 2/220, 2/221,2/222,2/230) (S. Sayısı: 226) görüşmeleri 
tamamlanarak, 

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

27 Mayıs 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.19'da son verildi. 

Meral AKŞENER 

Başkan Vekili 

Harun TUFEKCI Fatma SALMAN KOTAN 

Konya 

Kâtip Üye 

Ağrı 

Kâtip Üye 
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No.: 152 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

23 Mayıs 2008 Cuma 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının izlen
mesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 8/5/2008) 

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, bir derginin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İnşaat Birim Amirliğinin harcamalarına ve 
ihalelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3468) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22/4/2008) 

3.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, GAP kapsamında toprak reformu yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, seçmen kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

5.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türk Telekom'la ilgili bazı hususlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

6.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, AB destekli bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir TOKİ projesinde oluşan mağ
duriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

• 8.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, enflasyon karşısında sabit gelirlilerin aylıklarının iyi
leştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

9.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Kağıthane Belediyesinin kiraya verdiği bir sos
yal tesise ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

10.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 1 Mayıs kutlamalanyla ilgili soruşturmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

11.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

15.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki çocuk işçiliğine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

16.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlütepe'nin, bir sigortalılık bildirimine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

17.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

18.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de muhtemel su krizine karşı 
önlem alınmasına ve bir barajın faaliyete geçmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

19.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki bazı sulama projelerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Çanakkale'deki alan kılavuzlarına yönelik iddialara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

21.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmetiyle ilgili so
runlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7/5/2008) 

22.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Keçiören'deki Atatürk Çocuk Yuvasının kapatılacağı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8/5/2008) 

23.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir imam hakkında inceleme yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8/5/2008) 

24.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Bandırma Müftüsü hakkındaki iddialara ilişkin Dev
let Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

25.- İstanbul Milletvekili Çetin SoysaFın, Van İl Emniyet Müdürlüğü personeline baskı uygulan
dığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

26.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin taşınmazları üzerindeki tasar
ruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

28.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, bir köyün su ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

29.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Yenimahalle Belediyesindeki personel istihdamına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 
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30.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Sincan Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

31.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Mamak Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

32.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Keçiören Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

33.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Gölbaşı Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

34.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Etimesgut Belediyesindeki personel istihdamına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

35.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Altındağ Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

36.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki personel istihda
mına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

37.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 1 Mayıs olaylarındaki polis müdahalesine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

38.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kadir Has Stadyumu ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

39.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul-Beykoz'daki ruhsatsız yapılaşma iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

40.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Antalya-Manavgat Kaymakamına yönelik bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

41 . - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, dalış turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Dünya Kültürel ve Doğal Miras alanlarının yönetimine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

43.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

44.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, sağlık personeline yönelik bazı mali uygulamalara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

45.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Bodrum Devlet Hastanesi basınç odasının hiz
met verememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/5/2008) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

48.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

49.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, bir doktorun Kıyafet Yönetmeliğini ihlal ettiği iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 
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50.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kapatılan Tarım Kredi Kooperatiflerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çeltik üreticisinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

52.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

53.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ukrayna'dan ithal edilen bitkisel yağ ile ilgili 
iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/5/2008) 

54.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

56.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, Akbez İlçesindeki PTT şubesinin kapatılmasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

57.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

58.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

61.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir kışlaya verilen ada ilişkin Millî Savunma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

62.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Samsun-Ceyhan boru hattı inşasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

63.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Anadolu futbol kulüplerinin desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

64.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir trafik kazasının adli sürecine ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3530) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

65.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de okul öncesi eğitimin yay
gınlaştırılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/5/2008) 

66.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'ye ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008) 

67.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de tahsilata konulan çeklere iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı som önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008) 

- 5 8 6 -

1 



TBMM B: 109 2 7 . 5 . 2008 

No.: 153 
26 Mayıs 2008 Pazartesi 

Tasarı 

1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/591) (Plan ve 
Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2008) 

• 
No.: 154 

27 Mayı s 2008 Salı 
Tasarılar 

1.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/592) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

Teklifler 

1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 13 Milletvekilinin; İyonlaştırmayan Radyasyondan Ko
runma Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; 
Çevre; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008) 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/251) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2008) 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35. Mad
desinin E Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/252) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2008) 

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 3 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/253) (Anayasa ile Milli Savunma Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2008) 

5.-Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan ve 8 Milletvekilinin; Ergani Adıyla Yeni Bir İl Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/254) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.5.2008) 

6.- Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez ve 22 Milletvekilinin; Eskişehir İlimizin İnönü İlçesine 
Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/255) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.5.2008) 

7.- Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/256) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2008) 
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8.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/257) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2008) 

Tezkereler 

1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/439) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/440) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

3.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/441) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

4.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/442) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

5.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/443) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

6.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/444) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/445) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

8.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/446) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

9.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/447) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 
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5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento fabri
kasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9/5/2008) 

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento fabri
kasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento fabri
kasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento fabri
kasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

15.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat 
artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

20.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer seçimine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar'daki Milli Parkın genişletilmesine ve bazı 
su projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 13/5/2008) 

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir gölet ve bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

- 5 8 9 -



TBMM B: 109 27 . 5 . 2 0 0 8 

24.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

25.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin az
altılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

27.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, demir fiyatlarının artışına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tuncbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

29.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

30.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/5/2008) 

32.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

35.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

36.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

37.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

38.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Kanun kapsamında olup 
olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3534) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

2.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, güvenlik güçlerinin gelen ziyaretçilerin özel evrakları
nın incelenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3535) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 
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4.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

5.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da yapılacak balıkçı barınaklarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun Limanına işlerlik kazandırılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir yönetmelik 
düzenlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kulu'daki atıl kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, inşaat sektöründeki tıkanıklığa ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

10.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırılara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

11.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Seyhan'daki bir restoran inşaatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

12.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, töre ve namus cinayetlerine karşı alınan ön
lemlere ve cinsiyete duyarlı politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkan
lığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

13.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, CEDAW Komitesine sunulacak dönemsel ra
pora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

14.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

15.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Türk Telekom'un satışına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

16.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına 
ve müşavirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

17.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, okul arsalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

18.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Yargı Reformu Strateji Taslağının sunumuna ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

19.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in, bazı suç duyurularının akıbetine ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ereğli Adliyesi zabıt kâtibi sınavındaki usulsüzlük id
diasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

21.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Yargı Reformu Stratejisi Taslağına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

22.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, belediyelerin su kullanım hakkı ihalelerine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 
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23.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yabancı ve azınlık vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yeni Vakıflar Kanunundaki bazı düzenlemelere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3558) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

26.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Karapınar İçme Suyu İnşaatı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yabancı ülke veya şirketlerden para yardımı alan va
kıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

28.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

29.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul-Çavuşbaşı'ndaki kaçak yapılaşmaya ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün şebeke suyu projesine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

31.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, eğitim materyallerinden cinsiyetçi öğelerin 
ayıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 9/5/2008) 

32.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un yönetici konumundaki kadın personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

33.- Zonguldak Milletvekili Ali KoçaPın, bir müşavir atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, demir ve çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

35.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, demir-çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

36.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, biyoyakıt üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa-Suruç'taki su sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

38.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Îskenderun-Arsuz bölünmüş yoluna ve Çar
dak Yaylası yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 9/5/2008) 

39.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

40.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir katılım bankasının logosuna ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9/5/2008) 
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41.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, çocuk işçiliğine ve sigortalılığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

42.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da turizmin desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

43.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın ziyaretine ve Bartın'daki enerji 
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9/5/2008) 

44.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Türk Telekom hisselerinin halka arzına ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şırnak-Beytüşşebap'taki sağlık personeli ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008) 

46.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

47.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyelikle
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

48.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, felsefe grubu dersleri alan öğrencilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

49.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da su ürünleri üretimindeki azalmaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

50.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da tarıma dayalı sanayinin geliştiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

51.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı firmaların elektrik borçlarının yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

52.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kiralanan zırhlı makam araçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

53.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Maliye Bakanının bir açıklamasına ve Antalya'daki 
yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

54.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Baş
kanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/5/2008) 

55.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin Kuveyt Yatırım İdaresiyle imzaladığı 
mutabakat muhtırasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/5/2008) 

56.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

57.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'm, Silifke Adliye Sarayı Projesine ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

58.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, tutuklu ve hükümlü sayısına ve tevkif 
şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 
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59.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, çimento fabrikalarının çevreye etkisine ve Gö
nen'de yapılacak çimento fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

60.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, tahsis edilen orman alanları karşılığında yapılan 
ağaçlandırmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/5/2008) 

61.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, nüfus ve seçmen kayıtlarında yanlış
lıklar olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı 
soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

62.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, oluşturulacak bazı veri tabanlarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12/5/2008) 

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Belçika Türk İslam Diyanet Vakfının cenaze nakil 
paralarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/5/2008) 

64.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürü ve bir bürokratın katıldığı yurt 
dışındaki bir toplantıya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3597) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

65.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun'da kurulacak termik santrale 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 13/5/2008) 

66.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Malatya'daki bir tekstil fabrikasının elektrik bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 13/5/2008) 

67.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bir kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

68.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, Antakya Arkeoloji Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

69.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Bodrum Yarımadasında yapılaşmadaki kat iznine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

70.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, turizm amaçlı tahsis edilen orman alanlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

71.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, TOKİ Halkalı konutlarındaki toplu ulaşım so
rununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

72.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Gaziosmanpaşa Belediyesinin iş merkezine dön
üştürülen bir binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12/5/2008) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

74.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Taşucu SEKA Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 
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75.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

76.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, TOKİ'nin yabancılara yönelik konut projelerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

77.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, bir ödül çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

78.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, İstanbul'da takas edilen okul alanına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

79.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, felsefe grubu öğretmenlerine ilişkin Milli Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

80.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

81.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Anadolu liselerine yapılan öğretmen atamalarına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

82.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bir köyün ilave derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

83.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir görevde yükselme sınavına ilişkin Milli Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

84.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir ilköğretim okulu müdürünün şiddet uygula
dığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/5/2008) 

85.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bir lisede dini içerikli bazı uygulamalar yapıldığı id
diasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

86.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Havran İlçesinin köylerindeki ebe açığına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

87.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Silifke Göğüs Hastanesi Projesine ve Devlet Hastanesi
nin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/5/2008) 

88.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yeşil kartlıların sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

89.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kadına ve çocuğa yönelik şiddete duyarlı personel çalış
tırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

90.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, TCDD'nin lojman tahsislerine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

91 . - Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin-Antalya deniz taşımacılığı ve Mersin Hava 
Limanı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/5/2008) 

92.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Silifke bağlantılı bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 
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93.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Bulgar güvenlik görevlilerinin Türk balıkçılara saldır
malarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008) 

94.- Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu'nun, küçük işletmelerin korunmasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

95.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ihraç fındığın fiyatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

96.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, demir ve çimento fiyatlarındaki artışa ve Vi
ze'de kurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3629) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

97.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk'ün, Düzce'deki bir işyerinin işçi çıkarmasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008) 

98.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, hayvancılıktaki destekleme uygulamalarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008) 

2.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde özelleşti
rilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 16/05/2008) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürünün görevlendirdiği danışman
lara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2600) 
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27 Mayıs 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109'uncu Birleşimini açı

yorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap 
süresi yirmi dakikadır. 

Gündem dışı ilk söz, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle söz iste
yen Düzce Milletvekili Celal Erbay'a aittir. 

Sayın Erbay, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika. 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay 'm, Azerbaycan Cumhuriyeti 'nin kuruluş yıl dönümüne iliş
kin gündem dışı konuşması ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun aynı konuda konuşması 

CELAL ERBAY (Düzce) - Sayın Başkan, değerli üyeler; milletlerin tarihinde öyle dönemler 
vardır ki bu dönemlerde alınan kararlar o milletin kaderini ve geleceğini belirler. İşte 28 Mayıs 1918 
de dost ve kardeş Azerbaycan halkı için bu anlamda çok önemli bir tarihtir. Zira, 1918 yılının 28 
Mayısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştı. Azerbaycan halkı, o günlerde ya Çarlık 
Rusyası'na karşı bağımsızlığını ilan edecek ya da sömürge hâline gelmeyi kabul edecekti. Azerbay
can bu seçeneklerden birincisini tercih ederek bağımsızlığını ilan etmiş ve üç renkli ay yıldızlı bay
rağını semalarda dalgalandırmıştı. Bağımsızlığının ilanında başta Mehmed Emin Resulzade, Fethali 
Han Hoylu olmak üzere millî şuurla yoğrulmuş olan büyük bir aydın kitlesi görev üstlenmişti. Ancak, 
bu bağımsızlık kolay olmamıştı. Zira, başta Ermeni Taşnakları olmak üzere birçok muhalif grup, 
Kafkasya'da Türk varlığına son vermek için büyük gayret sarf ediyorlardı. 

Yeni kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti henüz düzenli bir orduya sahip değildi. Bu durumu fır
sat bilen Ermeni Taşnakları ve Rus yanlısı Bolşevik çeteler, Azerbaycan'ın başkenti Baku'yu işgal 
etmişlerdi. İnsanlık şuurundan mahrum olan bu gruplar, 31 Mart 1918'de Bakü'de silahsız halka 
karşı acımasızca bir katliama giriştiler. Çoğu kadın ve çocuk olan binlerce masum insan öldürüldü. 
Katlettikleri bu insanların sadece bir tek suçu vardı: Türk ve Müslüman olmak. Bu caniler, sadece 
Bakü değil, Semahı, Kuba, Zengezur ve Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde 
katliamlar yapmışlardı. 

Azerbaycan'ın bu acılı günlerinde imdadına her zaman olduğu gibi yine Osmanlı devleti yetiş
mişti. Birçok cephede savaş hâlinde olmasına rağmen Osmanlı, yeni kurulan kardeş cumhuriyeti ta
nımakla kalmayarak onu canilerden kurtarmak için yardımına koştu. Nuri Paşa komutasındaki 20 
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bin kişilik Osmanlı ordusu Gence, Gökçay, Aksu, Semahı üzerinden ilerleyip Baku'yu Taşnak ve 
Bolşeviklerden temizleyerek 15 Eylül 1918'de bir Kurban Bayramı sabahı şehre girmişti. Bilindiği 
gibi, o tarihlerde Osmanlı zor bir dönemden geçiyordu. Nitekim Mondros Mütarekesi'yle birlikte 
Osmanlı ordusu 15 Kasım 1918'de Azerbaycan topraklarından çekilmek durumunda kaldı. Osmanlı 
desteğinden mahrum kalan Azerbaycan 28 Nisan 1920'ye kadar bağımsızlığını koruyabildi. 28 Nisan 
1920'de Azerbaycan Kızıl Ordu tarafından işgal edildi ve Azerbaycan devletinin, cumhuriyetinin 
varlığına son verildi. Ancak yirmi üç ay yaşayabilen bu cumhuriyet ve bu bağımsızlık aşkı Azer
baycan halkının yüreğinde daima bir meşale olarak yandı. 

İşgalle birlikte Bolşevik sindirme harekâtı Azerbaycan'ın düşünen beyinlerini ortadan kaldır
maya yöneldi ve binlerce şair, aydın, din adamı uydurma bahanelerle ya idam edildi ya sürüldü. Ni
tekim genç Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yöneticilerinden Fethali Han Hoylu ve Nasib Bey, 
Yusufbeyli gibileri hunharca katledildiler. Mehmed Emin Resulzade gibileri ülkeden sürülerek va
tandan uzak bir şekilde hasret içerisinde ölüme terk edildiler. Hüseyin Cavid, Mikail Müşfik gibi ni
celeri de bizzat idam edildi. Sovyet rejiminin bütün bu yaptıklarına rağmen halk, bağımsızlık azmini 
hep kalbinde yaşattı ve 18 Ekim 1991'de "Bir kere yükselen bayrak bir daha yere inmez." diyerek 
tekrar bağımsızlık yolunda harekete geçti ve mutlu sona ulaştı. Ancak bu ikinci bağımsızlık dönemi 
de Azerbaycan için kolay olmadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erbay, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 

CELAL ERBAY (Devamla) - Yine, sahnede Ermeni Taşnakları vardı. Nitekim bazı devletlerin 
desteğini yanına alan Ermenistan, Karabağ bölgesini işgal etti. Azerbaycan, bu hengâmede 30 bin ev
ladını şehit verdi ve 1 milyonun üzerindeki insan da yerinden yurdundan oldu. 

Birinci bağımsızlık dönemindeki zor günlerde olduğu gibi ikinci bağımsızlık döneminde de Tür
kiye Cumhuriyeti, onu tanıyan ilk ülke olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında oldu. Bugün, Türkiye, 
Azerbaycan'ın hem siyasi hem de ekonomik alanda en önemli müttefiki durumundadır. İki ülke, mer
hum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ifade ettiği gibi "bir millet iki devlet" prensibine sadık kala
rak her alanda seviyeli ve dengeli ilişkilere sahiptirler. 

Bugün, 28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 90'ıncı yıl dönümü münase
betiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CELAL ERBAY (Devamla) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Erbay, müsaade ederim de, müsaade etmeye başladığım anda bundan sonraki 
bütün konuşmacılara aynı müsaadeyi vermek durumundayım. Onun için mikrofonunuzu açayım, te
şekkür edin, tamamlayın lütfen. 

Buyurun. 

CELAL ERBAY (Devamla) - .. .başta Nuri Paşa olmak üzere bu uğurda şehit olan bütün şe
hitlerimizi rahmetle anıyorum ve ikinci bağımsızlığın lideri Ebülfez Elçibey'i rahmetle anıyorum 
ve yine, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i rahmetle anıyorum ve sözlerime Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün şu sözüyle son veriyorum: "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevin-
cimizdir." 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN -Sayın Doğru, buyurun. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Ben de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü candan kutluyorum ve tebrik 
ediyorum. İnanıyorum ki, Azerbaycan devleti yıllar boyunca parlayan yıldız gibi devam edecektir. 
Ayrıca Azerbaycan'ın topraklarının üçte l ' i şu anda Ermeniler tarafından işgal altındadır. Bu top
raklardan giden yaklaşık olarak 1 milyonun üzerindeki insan Azerbaycan'ın çeşitli reyonlarında pe
rişan bir şekilde durmaktadır. Bütün dünyanın bu konu üzerinde düşünmesini bekliyor, yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. 

Gündem dışı ikinci söz, dâhiliye memurlarının özlük haklarıyla ilgili söz isteyen Giresun Mil
letvekili Murat Özkan'a aittir. 

Sayın Özkan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

2.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, İçişleri Bakanlığı memurlarının özlük haklarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

MURAT ÖZKAN - (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de sözlerime başla
madan önce dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla 
kutluyor, bir kere yükselen bayrağın bir daha inmemesini diliyor, bağımsızlıklarının devamını te
menni ediyorum. 

İçişleri Bakanlığı memurlarının maaşlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle yüce Meclis üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 

AKP hükümetleri memur maaşlarını enflasyona endekslemiş, ancak beklenen enflasyon oran
larıyla gerçekleşen enflasyon oranlarını bir türlü bağdaştıramadığı için arada ciddi açıklar meydana 
gelmiş ve bu nedenle enflasyon kriterinin memur maaşları için bir ölçü olarak kabul edilmesi hatalı 
bir uygulamaya dönüşmüştür. 

Memur maaşlarının, enflasyon etkisini giderecek, hatta millî gelir artışlarını da kapsayacak bir 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bugün açlık sınırının 853 YTL, yoksulluk sınırının ise 2.240 
YTL olduğu bir ortamda memurlarımızın ortalama maaşlarının 945 YTL olması bir bakıma me
murlarımızın içine düştüğü durumu çok açık ve net bir şekilde izah etmektedir. Bu ortalama maaşı 
alamayan 10 binlerce memurumuzun olduğunu hatırlatmamda yarar vardır. 

Bu memurlar içinde özellikle İçişleri Bakanlığı çalışanları özel bir durum arz etmektedir. Eği
timi, unvanı, derece ve kademesi diğer kurumlarda çalışan memurlarla aynı olmasına rağmen, İçiş
leri memurlarıyla diğer kurumlarda çalışan personelin 400 YTL ile 700 YTL maaş farkı 
bulunmaktadır. Memurlarımızın genel yoksulluğu içinde, gerek İçişleri Bakanlığı merkezde ve taş
rada, valilik ve kaymakamlık bürolarında karargâh hizmeti veren ve mesai mefhumu bilmeyen bu ve
fakâr çalışanlarımızın durumlarının en azından diğer memurlarımızla aynı seviyeye getirilmesi, 
bugüne kadar sağlanamayan bir hakkın teslimi mahiyetinde olacaktır. 

Buna ek olarak, 08/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslanna Dair Yö-
netmelik'in 5'inci maddesinde, "görevde yükselmeye tabi kadrolar, unvan değişikliğine tabi kadro-
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lar" ayrımına gidilmiş, böyle bir ayrımda unvan değişikliğine tabi kadrolar içerisinde sayılmış olan 
teknisyen, arama-kurtarma teknisyeni, tekniker ve sağlık memuru kadrosunda bulunan personel ba
kımından da bir hak kaybı olmuştur. 

Ücret ve gelir adaletinin sağlanmadığı bir toplumda moral ve motivasyondan bahsetmek müm
kün değildir sayın milletvekilleri. Ek ödeme alamayan İçişleri personelinin sayısı 15.313'tür. İçişleri 
Bakanlığının ücret politikası nedeniyle, son dört yılda 1.447 personel Bakanlığımızda işe başlamış, 
buna karşılık 3.185 personel diğer kurumlara naklen geçmiştir. Mevcut personel ise geçim sıkıntısı 
çekmektedir ve bir fırsat bulup da diğer kamu kurumlarına geçmek için fırsat aramaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede gelir dağılımının ne kadar adil, çalışanlar arasında ücret farklı
lığının ne kadar az olduğu, oranları ne kadar birbirine yaklaştırırsak o ülkede millî gelir artışının da 
olumlu etkilendiğini görmek mümkündür. Özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinden Orta Avrupa'da 
bulunanlar ve Uzak Doğu ülkelerindeki gelir adaletinin bu ülkelerdeki millî gelir artışında çok ciddi 
bir etkisinin olduğunu, özellikle orta sınıfın güçlendirilmesinin gerektiği iktisatçılar tarafından ileri 
sürülen bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, şunu belirtmek istiyorum ki, Türkiye, bugün önünde bulunduğu global 
krizi aşmak istiyorsa, orta ve alt gelir grubunda yer alan memurlarının ve çalışanlarının maaşlarını 
belli bir seviyeye getirmesi gerekiyor. 

Sözlerime burada son verirken İçişleri Bakanlığı personelinin diğer memurlar karşısındaki du
rumunun düzeltilmesi ve tüm çalışanlarımıza hak ettikleri adil bir ücret rejiminin uygulanmasını te
menni ediyor, Hükümetten de beklentilerimizin bu şekilde olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyor, hepinize şükranlarımı 
sunuyorum. (MHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

Gündem dışı üçüncü söz, iş kazaları hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Sırrı Sakık'a aittir. 

Sayın Sakık, buyurun. 

3.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık 'ın, Kürt sorununun çözümüne ve iş kazalarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de iş kazalarıyla ilgili gündem 
dışı söz talebinde bulunmuştum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Başbakan Diyarbakır'da. Hepimiz büyük bir heyecanla bekli
yorduk; Acaba Türkiye'nin seksen yıllık sorunu olan Kürt sorununa nasıl bir çözüm bulacak, nasıl 
bir proje sunacak? Baktık ki, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devam eden paketlerle Kürt 
sorununu çözmeye çalışıyor ve oraya seferler düzenleniyor. Oysaki hayat hepimize bir şeyi gösterdi: 
Bu politikalarla temel sorunlarımızın çözülmeyeceğini en iyi Sayın Başbakan biliyor. Oraya paket 
olarak değil, bir yerel seçimin startını vermek üzere giden Sayın Başbakan şunu iyi bilmeli: Sorunun 
adını koymadan, sorunla ilgili önemli çözümler ve projeler sunmadan sefer yapabilirsiniz ama zafer 
kazanamazsınız. Eğer gerçekten zafer kazanmak istiyorsanız, bu ülkede birliği, bütünlüğü ve temel 
sorunlarımızı çözmek istiyorsak, bu konuda sıkılmadan sorunun adını koyabilmeliyiz. 

Sayın Başbakan konuşmasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımızın orada olmadı
ğından dolayı üzüntü duyduğunu... Ne yapması gerekiyor? Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın 
Başbakanla birlikte gidip orada seçim startına ortak mı olması gerekiyordu? Sayın Başbakan burada 
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seçilmiş DTP milletvekilleriyle diyalog kurmaktan korkuyor ve ürküyor ama Diyarbakır'da... Sanki 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı emir kuludur, Sayın Başbakan oraya gittiğinde gidip biat 
edecektir! Demokraside böyle bir anlayış yok. Eğer siz diyalog kurmak istiyorsanız, ilk önce bu 
grupla kuracaksınız, sonra yereldeki temsilcilerimiz bir bütün olarak size gelirler. 

AHMET BÜYÜKAKKAŞLAR (Konya) - tş kazaları... 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, iş kazası, evet... Türkiye'nin temel sorunları 
olduğu için, iş kazaları da bizim sorunlarımız. Son günlerde İstanbul'daki, bu tersanelerdeki iş ka
zalarını hep birlikte gördük, şey yaptık. Ülkemizin geleneği bu. Şimdi, iş kazasında yaşamını yitiren 
insanların neden yaşamını yitirdiğine dair bir araştırma yok. İşveren çıkıyor, diyor ki: "Burada MİT'in 
parmağı var." Bir başka işveren çıkıyor "Burada PKK'nin parmağı var." diyor. Sonra bir Sayın Ba
kanımız da çıkıyor, diyor ki: "Dış güçlerin burada parmağı var." Allah adına -çok istiyordum Sayın 
Çalışma Bakanımız burada olsun- yani bu tiyatro, bu komedi ne? Orada insanların can güvenliğini 
koruyamıyorsunuz... Ama cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar hep dış mihrakları aramışız. 
Osmanlıda da öyleydi. Allahuekber Dağlarında, 90 bin insanı götürüp ölüme terk eden anlayış da 
dönmüştü, şeyi söylüyordu: "Kahrolası dağlar aldı canlarını." kendi sorumluluğunu tartışmıyordu 
Enver Paşa. Bugünkü İktidar da kendi sorumluluğunu bu noktada taşımıyor ve paylaşmıyor. 1995' li 
yıllarda dönemin Başbakanı Çiller de, Tunceli'de ve bölgenin dört bir yanında helikopterler gidip ev 
ve köy yaktığında da, dönüyordu, diyordu ki: "Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelen helikopterler 
yaktı." Şimdi, bu kadar dış güçler ve sürekli sorunları başka yerlere havale ederek temel sorunları
mızı çözemeyiz arkadaşlarım, sevgili dostlar. Şimdi, bu ülkede, eğer dış güçlerin parmağı varsa bu 
noktada, bunu da araştırmak Hükümete düşer. Hep birlikte bunu araştıralım. İçinde PKK'nin parmağı 
varsa, MİT'in parmağı varsa, hep birlikte bunları da araştırmak bu Parlamentonun temel görevi. 

Sadece İstanbul'da değil, bakın, benim seçim bölgemden buraya 30 milyon lira yevmiyeyle 
gelip çalışan 4 tane gencecik insan inşaat sektöründe yaşamını yitirdiler, bunların cenazesini gön
derdik. Bunlar pek yansımıyor. Anadolu'dan buraya göç edip gelen insanlar yoksul. Her gün patır 
patır inşaatlardan düşüp yaşamlarını yitiriyorlar, ama hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor ve sürekli farklı 
gerekçeler arayarak sorunlarımızı bu noktada çözmeye çalışıyoruz. Daha bir iki ay önce Sakarya'da 
bazı güçler gittiler orada DTP'nin akşam yemeğini, şölenini bastılar, orada bir insan yaşamını yi
tirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sakık, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Dün İçişleri Bakanlığının müfettişlerinin hazırladığı raporu görüyoruz, insanların tüyü diken 
diken oluyor. Mağdur olan bir parti ve orada şölene katılan bir insan yaşamını yitiriyor, onların tes
piti ne? Diyor ki: "Asıl suçlu orada şöleni düzenleyenlerdir. Karadeniz'den gelen vatandaşlarımız 
dinlerine çok bağlıdırlar, devletçilerdir." diyor. Bizler onları tahrik etmişiz şölende. Ya böyle bir an
layış olur mu! Biz hep söylüyoruz, bakın, 1 Mayısta da, Sakarya'da da: Eğer cinayeti işletenlerle so
ruşturanlar birse failler yakalanmaz. Hayat hep bunu bize gösterdi. Bundan sonra da eğer bu tür 
olaylarda bu işin faillerini ortaya çıkarmak istiyorsanız bu cinayetleri işletenlere soruşturma yetkisi 
vermemelisiniz. Burada sürekli vatandaşı suçlayan, sürekli vatandaşı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SIRRI SAKIK (Devamla) - .. .günah keçisi yapan anlayışların bu ülkeye hiçbir yarar getirme
yeceğine inanıyorum. 

Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sakık. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, izin verirseniz ben de 
Hükümet adına bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Evet, gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin cevap ve
receklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Sakık'ın biraz önce yapmış olduğu gündem dışı konuşma sebebiyle huzurunuzdayım. 
Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz için, oralarda yaşayan vatandaşlarımız için 
önemli bir gün. Gerçekten, GAP Eylem Planı'nın ilan edildiği önümüzdeki beş yıllık bir süreç içe
risinde o coğrafyanın, o bölgelerin kaderini değiştirecek bir kararlılığın ortaya konduğu bir gündür. 
Bölge halkı bundan son derece memnundur; büyük bir özlemle, umutla bu projelerin hayata geçme
sini beklemektedirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her fert de, her vatandaşımız da inanıyorum ki 
böyle bir eylem planının ortaya konmasından ve bu eylem planının plan ortaya konurken fınansının 
da ortaya konmasından son derece memnundurlar. Çünkü birçok eylem planları ortaya kondu, ama 
eylem planının hayata geçirilebilmesi için esas olan "Bunu hangi parayla yapacaksınız, bunun kay
nağını nereden bulacaksınız?" sorusudur. Bu eylem planı açıklanırken kaynağının da ortaya konmuş 
olması GAP Eylem Planı'nın hayata geçmesi bakımından da çok büyük bir avantaj olmuştur. 

O nedenle, ben, Sayın Sakık'ın da böyle bir eylem planının ortaya konmuş olması dolayısıyla 
Hükümetimize teşekkür etmesini beklerdim ama zararı yok, her şey, Türkiye'de herkesin gözünün 
önünde cereyan ediyor. Türkiye artık açık bir toplumdur, kimin ne yaptığını herkes yakinen biliyor 
ve görüyor. Aslında, bizim için halkımızın takdiri, halkımızın, taş üstüne taş koymuşsak, bir sorununu 
çözmüşsek, onların "Hay Allah razı olsun bunlardan, geldiler, hizmet ettiler." demeleridir. O ba
kımdan, ben, bugün Diyarbakır'da böyle bir projenin başlatılmasıyla ilgili yapılan töreni de televiz
yondan izleme imkânı buldum, törene katılan Diyarbakırlıların coşkusunu ben de aynen, burada, 
Ankara'da hissettim. 

Kıymetli vakitlerinizi fazla almayacağım. "Sorunun adını doğru koyalım." dedi Sun Bey. Bu 
cümleden hareketle birçok şeyler söyleyebiliriz. Bu, şu demektir: "Türkiye'de bir rejim sorunu var." 
demektir, "Türkiye'de mevcut demokratik rejim Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor, çözmüyor, çöz
meye muktedir değildir." demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir rejim sorunu yoktur, bu sene 85'inci kuruluş yıl dönü
münü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
işaret ettiği muasır medeniyet seviyesini yakalama mücadelesi vardır. Biz, o sistem içerisinde, Ana-
yasa'yla ortaya konan o ilkeler içerisinde ülkemize hizmet edeceğiz. Halkımızın beklentisi hizmet
tir, sorunlarının çözümünü bekliyor. Bölge halkının en önemli sorunu işsizliktir. İnanıyorum ki bu 
proje hayata geçtiğinde, orada milyonlarca vatandaşımız iş bulacaktır, aş bulacaktır, ekmek bula
caktır. 
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(x) 168, 169, 170, 171, 172 S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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Dolayısıyla, Türkiye'nin sorunu, sorunların şu ana kadar ertelenmesi, ertelenmesi ve bir türlü çö-
zülememesidir. Türkiye şu anda bir şans yakalamıştır. Bölge halkı ve bölge, özellikle Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi bir şans yakalamıştır. Biz Hükümet olarak bunun şuurundayız ve 
inanıyorum ki, halkımızla bir ve beraber olarak Türkiye'nin sorunlarını şu ana kadar çözmede nasıl 
gayretli bir çalışma ortaya koymuşsak, bundan sonra da aynı çalışmayı ortaya koyarak, insanımızın 
yüzünü güldürme ve sorunları bir bir çözme görevini yerine getirmenin gayreti ve çabası içerisinde 
olacağız. 

Ben, GAP Eylem Planı'nın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için ve ülkemiz 
için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor ve planlanan sürede tamamlanmasını diliyor, bu vesileyle 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, bazı sayın millet
vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında beş adet raporu vardır. 

Raporların muhalefet şerhleri aynı olduğundan, ortak muhalefet şerhi son raporun ardından oku
nacaktır. 

Şimdi raporları sırasıyla okutup, bilgilerinize arz edeceğim: 

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

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/131) (S. Sayısı: 168) (x) 

2.-istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, Idris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet 
Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan 'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 169) (x) 

3.-Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/133) (S. Sayısı: 170) (x) 

4.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu 'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/134) (S. Sayısı: 171) (x) 

5.-Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/135) (S. Sayısı: 172) (x) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sahtecilik, dolandırıcılık, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan hakkında düzenlenen Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kal
dırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bursa Milletvekili Meh
met Emin Tutan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine 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 

Sahtecilik, dolandırıcılık, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Giresun Milletvekili Ali Temür hakkında düzenlenen 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 Giresun Milletvekili Ali 
Temür 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 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm iş
lemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Er
doğan hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 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 Recep 
Tayyip Erdoğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

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

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

- 6 0 4 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm iş
lemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin 
hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili İdris 
Naim Şahin 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 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm iş

lemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 

dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top

lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Sivas Milletvekili Mus
tafa Açıkalın 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 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm iş
lemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan hak
kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırşehir Milletvekili Mi
kail Arslan 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 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dolandırıcılık, özel evrakta sahtecilik, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu 
işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Özkan Öksüz hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Ra
poru, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Konya Milletvekili Özkan 
Öksüz 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 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak suçunu işlediği iddia olunan Kütahya 
Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 
Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kütahya Milletvekili 
Hüsnü Ordu 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 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili 
Abdurrahman Müfit Yetkin hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumu
zun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Şanlıurfa Milletvekili 
Abdurrahman Müfit Yetkin 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 

Muhalefet Şerhi 

Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararına aşağıda yazılı 
gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 
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(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 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 yozlaştırıldığı 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. 
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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. 

Acz ifade eden ve ibret verici olan bir diğer gelişme ise; 

henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tara
fından, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandırılabil-
miştir. 

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. 
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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 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. 

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

Halil Ünlütepe Turgut Dibek Atilla Kart 

Afyonkarahisar Kırklareli Konya 

İsa Gök Ali İhsan Köktürk Ali Rıza Öztürk 

Mersin Zonguldak Mersin 

Şahin Mengü Rahmi Güner 

Manisa Ordu 

Muhalefet Şerhi 

3/135 no ile işlem gören Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in dokunulmazlığı
nın kaldırılması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şer
himiz 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. 

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. 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 
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 hiç birisi 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 ha
linde hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu ka
rarı tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 
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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 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 
gerektiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu Osman Ertuğrul 

Ordu Kırşehir Aksaray 

Behiç Çelik S. Nevzat Korkmaz Faruk Bal 

Mersin İsparta Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

L- 1/1246 esas numaralı "11 Özel idaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı "nın Hükümete 
iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/448) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 24/01/2008 tarihli ve B.02.0.KKG. 196-279/371 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımız ile yenilendiği bildirilen 1/1246 esas numaralı "İl Özel İdaresi ve Belediye 
Gelirleri Kanunu Tasarısf'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre 
geri gönderilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı Hükümete geri verilmiştir. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki tezkere vardır, okutuyorum: 

B) ÖNERGELER 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'w (6/655) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 292 nci sırasında yer alan (6/655) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İsmet Büyükataman 

Bursa 
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2.- Niğde Milletvekili Mümin inan 'ın (6/565) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 209 uncu sırasında yer alan (6/565) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1986 yılında 3294 Sayılı Kanunla kurulan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılması 
amacıyla 81 il ve 830 ilçe de yoksul yurttaşlarımıza hizmet veren her il ve ilçede, mülki idare amir
lerinin doğal başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesap yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 
idari yönden ise İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabidirler. Toplumsal adaletin sağlanması ve gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması yönünden çok önemli bir noktada bulunmalarına rağmen son 
yıllarda çıkartılan Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları ile kamuda görev yapan bazı çalışanların iş 
güvenceleri sağlanmış, kadroları verilmiş, statüleri belirlenmiş ve hatta kamudaki geçici işçilerin yıl
lardır aşılamayan kadro sorunu giderilmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan 
yaklaşık 4.000 çalışanın kamu personeli olmadıkları öne sürülerek yapılan düzenlemelerde yer ve
rilmemesi vakıf camiasını ciddi anlamda üzüntüye boğmuştur. 

TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 21.02.2006 gün ve 2006/2 sayılı rapo
ruyla vakıflarda yaşanan belli başlı sorunlar tespit edilmiş ve rapor sonucuna göre Başbakanlık Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu 01/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Fon Kurulunun oluşumu 
ve görevleri" başlıklı 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 02/08/2006 tarihli 
ve 2006/4 sayılı toplantısıyla "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro 
Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" adı altında bir metin yol
lanmıştır. Vakıflarda çalıştırılan personelin özlük hakları nitelikleri, işe alınmaları, çalışma şartları, 
unvanları ve ücretlerinin düzenlenmesine yönelik olarak, vakıflara gönderilen esasların uygulanması 
aşamasında vakıf çalışanları arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar genel olarak un
vanlarda, ikramiyelerde, maaşlarda, kadrolarda yaşanan sorunlardır. 

Vakıflann bugün saygın bir kurum olarak toplum içerisinde iyi bir yer edinmesinde en büyük pay, 
şüphesiz vakıf çalışanlarına aittir. Ne acıdır ki 1986'dan beri geçen 21 yılda Fon Kurulu'nun yapısı 
değişmiş, Fon Sekreterliği Genel Müdürlük unvanına sahip olmuş, Vakıf Mütevelli Heyeti'nin yapısı 
değişmiş, Vakıfların fiziki ortamları değişmiş, Vakıf iş ve işlemlerinin tamamı değişmesine rağmen, 
Vakıf çalışanlarının statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Vakıflarımızda yaşanan bu hızlı ve 
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1 - Şevket Köse (Adıyaman) 

2 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

3 - Selçuk Ayhan (İzmir) 

4 - İsa Gök (Mersin) 

5 - Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

6 - Ahmet Ersin (İzmir) 

7 - Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

8 - Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

9 - Tekin Bingöl (Ankara) 

10 - Osman Kaptan (Antalya) 

11 - Nesrin Baytok (Ankara) 

12 - Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

13 - Gürol Ergin (Muğla) 

14 - Abdulaziz Yazar (Hatay) 

15 - Sacid Yıldız (İstanbul) 

16 - Bülent Baratalı (İzmir) 

17 - Vahap Seçer (Mersin) 

18 - Hüsnü Çöllü (Antalya) 

19 - Fevzi Topuz (Muğla) 

20 - Mehmet Ali Susam (İzmir) 

21 - Ensar Öğüt (Ardahan) 

22 - Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

23 - M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

24 - Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

25 - Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

26 - Fatma Nur Serter (İstanbul) 

27 - Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

28 - Atilla Kart (Konya) 
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olumlu değişimlerin artarak devam etmesi için Vakıf çalışanlarının statüsü bir an önce düzenlenme
lidir. Vakıflar en iyi yöneticilerle yönetilse en modern yönetim teknikler kullanılsa ve en modern teç
hizat kullanılsa bile asıl işi yapan çalışanlar teşvik edilmediği sürece çalışanlardan başarı beklemek 
mümkün değildir. 

Sosyal devlet uygulamasının en önemli araçlarından biri olan Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Vakfı çalışanlarının sorun yaşaması demek, sosyal devlet ilkesinin aksaması demektir. Bun
dan dolayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının yaşadığı sorunların ve bu 
sorunların çözülebilmesi için gereken önerilerin tespiti amacıyla Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. İçtü-
züğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 



TBMM B: 109 27 . 5 . 2008 O: 1 

31 

30 

29 

Tacidar Seyhan 

Nevingaye Erbatur 

Ali Kocal (Zonguldak) 

(Adana) 

(Adana) 

2.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 milletvekilinin, Kocaeli Körfezi 'nde özelleştirilen 
limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

Ülkemizde hukukun üstünlüğünün göz ardı edildiği, devletin gelirlerinin âdeta peşkeş çekildi
ğinin en belirgin örneklerinden biri de, başta Kocaeli Körfezi olmak üzere özel iskelelerde yaşan
maktadır. 

Körfezinin kıyı kesiminde bulunan fabrikalar ve özel şirketlere ait, faaliyet alanlarına göre çe
şitli amaçlarla kullandıkları 40 adet liman bulunmaktadır. Bu alanlar sanayi bölgesinin merkezinde 
konuşlanmış olup, bir limanda olması gereken özelliklere haiz olmayan yapıdadır. 

17 Ağustos depreminde büyük zarar gören Derince Limanı da bu bölgede yer almaktadır. 

Türkiye sanayisinin önemli bir bölümünün yoğunlaştığı Gebze-Kocaeli hattında konteynır el-
leçleyebilir liman sayısı ve elleçleme kapasiteleri son derece sınırlıdır. 

Derince Limanı'nda depremin oluşturduğu hasarın giderilmesi ve gerekli ekipmanın getirilmesiyle 
rahatlıkça konteynır elleçleyebileceği böylece değerinin kat kat artabilecek duruma getirilmesi yerine 
195 Milyon 250 bin dolar karşılığında özelleştirilmiştir. Yılda milyonlarca dolar kâr etmesi gereken De
rince Limanı kurulan bilinçli bir sistemle âdeta peşkeş çekilerek büyük bir rant aktarımı sağlanmıştır. 

Ayrıca özel iskelelerde deniz doldurulmak sureti ile deniz canlılarının üreme alanlarına telafisi 
mümkün olmayan zararlar verilmektedir. Arıtma tesislerinin olmayışı veya yetersizliği de gemi sin
tinelerinin boşaltılmasıyla körfezin kirletilmesi de çevre kirliliğine meydan vermektedir. 

Kocaeli Körfezinde özelleştirilen TCDD Limanlarının yasal ve hukuksal durumlarını ve sayı
ları gittikçe artan özel iskelelerin ülke ekonomisine olan etkilerini incelemek ve çevre kirliliğini ön
lemede etkin rol oynayıp oynamadıklarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98, iç tüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 

1) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

2) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

3) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

4) Osman Kaptan (Antalya) 

5) İsa Gök (Mersin) 

6) Selçuk Ayhan (İzmir) 

7) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

8) Tekin Bingöl (Ankara) 

9) Nesrin Baytok (Ankara) 

10) Gürol Ergin (Muğla) 

11) Abdulaziz Yazar (Hatay) 

12) Sacid Yıldız (İstanbul) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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13) Bülent Baratalı (İzmir) 

14)Vahap Seçer (Mersin) 

15) Hüsnü Çöllü (Antalya) 

16) Fevzi Topuz (Muğla) 

17) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

18) Ahmet Ersin (İzmir) 

19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

20) Ensar Öğüt (Ardahan) 

21) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

22) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

23) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

24) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

25) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

26) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

27) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

28) Atilla Kart (Konya) 

29) Ali Kocal (Zonguldak) 

30) Tacidar Seyhan (Adana) 

31) Nevingaye Erbatur (Adana) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 milletvekilinin, mermercilik sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere ülkemizde 290'ı aşan çeşitliliği, 1.5 milyar tonu aşan rezervleri ile ülkemiz mer
merciliği dünya mermercilik sektörü içerisinde önemli bir yer almaktadır. Ülkemiz, Dünya mermer 
rezervinin % 40'ına sahip olmasına karşılık bu potansiyelin ancak % 1 i kullanılmaktadır. 

Burdur ilimizde Türkiye ölçeğinde mermercilik alanında yadsınamaz bir konumda olup her 
geçen gün büyük bir gelişme göstermektedir. Burdur ilimiz özellikle çıkartmış olduğu ve hiç bir ül
kede bulunmayan Burdur Beji olarak bilinen özel bir tür ile bütün dünyada tanınmaktadır. 

Burdur'da toplam mermer rezervinin, 2.000.000 metreküp (kaynak DPT 8. beş yıllık kalkınma 
planı özel ihtisas kalkınma komisyonu raporu 2001) traverten rezervimiz ise 75.000.000 metreküp
tür. İlimizde bulunan ve 4.000 kişinin istihdam edildiği 60 ocak ve 90 mermer fabrikasının ihraç et
tiği yıllık mermer ve traverten miktarı 250.000 metreküp olup yaklaşık 90.000.000 $ tutarında bir 
ihracat sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla Burdur'a en fazla katma değer sağlayan sektörler arasında mermercilik gelmektedir. 
Ancak ilimizin 5084 sayılı Kanun kapsamında teşvik alan iller arasında yer almamasından dolayı 
aynı mermeri teşvik alan illere kıyasla 3 kat fazla bir maliyetle üretebilmektedirler. Yani 1 metrekare 
travertenin işlenebilmesi için 10-15 $, 1 metrekare bej mermerin işlenebilmesi için 15-20 $ maliyet 
gerekmektedir. 
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1) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

2) İsa Gök (Mersin) 

3) Osman Kaptan (Antalya) 

4) Selçuk Ayhan (İzmir) 

5) Ahmet Ersin (İzmir) 

6) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

7) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

8) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

9) Tekin Bingöl (Ankara) 

10) Nesrin Baytok (Ankara) 

11) Gürol Ergin (Muğla) 

12) Abdulaziz Yazar (Hatay) 

13) Sacid Yıldız (İstanbul) 

14) Bülent Baratalı (İzmir) 
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Yine ilimizin teşvik kapsamında olmamasından dolayı % 10-12 daha fazla bir vergi ödenmek
tedir. Ayrıca enerji yoğun bir sektör olan mermercilik sektörüne aynı nedenlerle ucuz elektrik ve 
akaryakıt sağlanmaması nedeniyle üretim maliyeti artmaktadır. İşletmeler gerekli destek ve teşvik
lerden yararlanamamakta ve finansman sıkıntısı çekmektedirler. Bu nedenlerle girişimciler bu olum
suzluklardan dolayı Burdur'da yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. 

Mermercilik sektöründeki en büyük sıkıntılardan birisi de mevzuatta yaşanan sorunlardır. Sektörde 
faaliyet göstermek isteyen bir firmanın 7 Bakanlık ve 22 Genel Müdürlükten izin alması gerekmektedir. 
Yine mermercilik işletmelerinin önemli boyutlarda alt yapı sorunları (yol, su, elektrik) bulunmaktadır. 

Nakliye ise mermercilik sektörünün önünde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Karayollarındaki 
tonaj problemi, demiryollarındaki alt yapı yetersizliği, limanlardaki kapasite yetersizliği sektörün 
gelişimini sekteye uğratmaktadır. Bu konuda Burdur ilimizde üretilen mermerin nakliyesinde de 
önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Şöyle ki Burdur ili Antalya limanına çok yakın olmasına karşılık An
talya limanı ilimiz mermercilerine kullandırtmamaktadır. Oysa Antalya limanının kullanılma olası
lığı sağlanırsa maliyetlerde en az % 2-3Tiik bir düşüş sağlanabilir. 

Mermercilik sektörünün ileri teknolojilerle rekabet edebilmesi için düşük faizli kredilere ihtiyaç 
vardır. Alınan ekonomik tedbirler nedeniyle kapatılan madencilik fonunun yerini alabilecek ve özel
likle bu sektörü destekleyen bir fınans kuruluşu veya yöresel ürün borsalarına gerek duyulmaktadır. 
Uzun vadeli kredi sözleşmelerinde ruhsatlar teminat olarak kabul görmemektedir. Ancak mermerci
lerin en büyük teminatı ellerindeki maden arama sahalarıdır. Bu sahaların kredilendirmede teminat 
olarak kabul edilmesi mermercilik sektörünün fınans temininde kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca mer
mercilik sektöründe ÖTV kaldırılmalıdır. 

Üretimde dünyada yedinci, ihracatta sekizinci sırada bulunan mermercilik sektörümüzün so
runlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, geliştirilmesi, ulusal ve yö
resel düzeyde koordinasyonun sağlanması, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal 
yasal düzenlemelerin yapılması, teknik bilgi ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Anaya
sanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırılması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 



TBMM B: 109 27 . 5 . 2008 O: 1 

15)Vahap Seçer (Mersin) 

16) Hüsnü Çöllü (Antalya) 

17) Fevzi Topuz (Muğla) 

18) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

19) Ensar Öğüt (Ardahan) 

20) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

21) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

22) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

23) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

24) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

25) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

26) Atilla Kart (Konya) 

27) Ali Kocal (Zonguldak) 

28) Tacidar Seyhan (Adana) 

29) Nevingaye Erbatur (Adana) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

A) TEZKERELER (Devam) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan 'ın, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Oktay Asadov 'un davetine icabet etmek üzere, 17-20 Haziran 2008 tarihlerinde bir parlamento he
yetiyle, Azerbaycan 'a resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/449) 

26 Mayıs 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay 
Asadov'un davetine icabet etmek üzere, 17-20 Haziran 2008 tarihlerinde bir Parlamento heyetiyle, 
Azerbaycan'a resmî ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel KuruPun tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yok
tur. Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.13 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109'uncu Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

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

Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun: 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

I.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 
27/5/2008 Salı ve 28/5/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konu
larının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No.: 36 Tarihi: 27.5.2008 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 68 inci 
sırasında yer alan 223 sıra sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının bu 
kısmın 2 nci sırasına; 8 inci sırasında yer alan 90 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının 5 
inci sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 
Genel Kurulun 27.5.2008 Salı ve 28.5.2008 Çarşamba günkü Birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve Genel Kurulun 27.5.2008 Salı günkü 
Birleşiminde 15:00-21:00; 28.5.2008 Çarşamba ve 29.5.2008 Perşembe günkü Birleşimlerinde ise 
13:00-21:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Da
nışma Kurulunca önerilmiştir. 

VII.- ÖNERİLER 

Nevzat Pakdil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Mustafa Elitaş Kemal Anadol 

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Fatma Kurtulan 

Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde, Tayfun İçli, Eskişehir ve Kamer Genç, Tun
celi Milletvekillerinin söz talepleri var. 

Sayın İçli, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; artık, gelenek hâline geldi, yine bir salı günü, 
yine ben söz verdiğim gibi huzurunuzdayım. Her zaman olduğu gibi, AKP grup önerisi ya da Da
nışma Kurulu önerisi bu şekilde geldiği sürece ben hep karşınızda olacağım ve görüşlerimi sizlere 
ifade edeceğim. 

Öncelikle, şahsım ve Demokratik Sol Parti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 22 Temmuzdan bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa'mı-
zm 98'inci maddesinde yer alan, denetlemeyle ilgili, özellikle sözlü sorularla ilgili olayından AKP Hü
kümeti ısrarla kaçmaktadır. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Milletvekilleri, millet adına burada 
Hükümete soru sormak, kendi yöresiyle ilgili, ülkeyle ilgili soru sormak ve bunun yanıtlarını da Hü
kümetten almakla yükümlüdür. Bu, milletvekillerinin anayasal görevidir ama AKP İktidarı, ısrarla sözlü 
soruları gündem dışına çıkartmaktadır. Ama asıl ilginç olanı yani ikinci bir önemli konu, her Danışma 
Kurulu önerisi geldikten sonra, ilginçtir, yine Danışma Kurulu önerilerinde, bir önceki önerilerine, sadık 
kalmama gibi bir uygulamayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi son dönemlerde yaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, salı günü, yine, AKP, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Demokratik Toplum Partisi bir Danışma Kurulunun altına imza atmak suretiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemini oy birliğiyle belirledi. Siz de, saygıdeğer milletvekilleri, oylarınızla bu 
Danışma Kurulu önerisini kabul ettiniz. Ama bu nasıl bir olaydır ki, bugün getirilen Danışma Kurulu 
önerisi, bir önceki, geçen salı günü getirilen Danışma Kurulu önerisini ortadan kaldırıyor. Sıralarını 
değiştiriyorsunuz. Öncelikli yasa diye kabul ettiğiniz, bu ülkenin gündeminde mutlaka görüşülmesi 
gerekir diye bu yüce çatıya getirdiğiniz öneriyi salı günü, bir hafta sonra tekrar değiştiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun adına "tutarsızlık" denir, bunun adına "ne yaptığını bilmemek" 
denir. Çok acıdır ki iktidar partisi bunu bilmiyor ama muhalefet parti grupları nasıl bilmiyor, nasıl bu 
olayda AKP grup önerisine imza atmak suretiyle oy birliğiyle karar alınıyor, inanın, ben bunu anla
yabilmiş değilim. 

Detaylarına girmek istemiyorum çünkü sürem çok kısıtlı. Türkiye'nin gündeminin ne olması 
gerektiğiyle ilgili diğer görüşlerimi ifade etmek istiyorum izninizle. 

Değerli arkadaşlarım, geçen salı günü bir olaya değinmiştim ve "Keşke Sayın Adalet Bakanı bu
rada olsaydı." demiştim. Çok şükür, bugün, Sayın Adalet Bakanımız, değerli arkadaşım Sayın Meh
met Ali Şahin sizin de huzurunuzda. Aracılığınızla, Türkiye'nin gündeminin, gerçek gündeminin ne 
olması gerektiğini ifade etmek için, huzurunuzda Sayın Bakana birkaç soru sormak istiyorum: 21 'inci 
Parlamento Döneminde partiler arası uzlaşma kurulu üyesi olarak ben Demokratik Sol Partiyi tem
sil ederken, değerli arkadaşım Sayın Bakan sanıyorum o zaman Fazilet Partisini temsil ediyordu, 
sonra da Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra AKP'yi temsilen partiler arası uzlaşma kurulunda yer 
aldı. Yine Sayın Bakanımızla o dönemde Anayasa Komisyonunda birlikte görev yaptık ve Türkiye 
için, gerçekten, özgürlük için, demokrasi için çok önemli Anayasa değişikliklerine bu yüce Mecli
sin çatısı altında bulunan farklı siyasi partilere mensup arkadaşlarla birlikte imza attık. 
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Şimdi, huzurunuzda ben Anayasa'nın 19'uncu maddesini okumak istiyorum izninizle ve Sayın 
Bakanın, AKP Hükümetinin neden bu Anayasa'nın 19'uncu maddesine hassasiyet göstermediği ko
nusunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli çalışma yapmıştık ve özgürlükle ilgili çok önemli hükümler 
gerçekleştirmiştik. Bakın Anayasa'nın 19'uncu maddesinde bir hüküm var. "Tutuklanan kişilerin, 
makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme 
hakları vardır." şeklinde bir Anayasa hükmü vardır, amirdir. Hukukta makul süre hemendir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen salı günü bir gazetemizde çıkan bir haberden alıntı yapmak sure
tiyle F tipi cezaevinde konuşamaz duruma gelen bir sanığın -ismini ifade etmemiştim- Kuddusi Ok-
kır'ın eşinin feryadını sizlere iletmiştim. 

Günlerdir, haftalardır, aylardır Türkiye'de bir Ergenekon terör örgütünden söz ediliyor. Böyle bir 
örgüt var mı yok mu? Bu örgüt varsa mutlaka bunların faillerinin yüce Türk adaleti tarafından yar
gılanıp mahkûm edilmeleri her Türk vatandaşı gibi benim de dileğim ve isteğim. Ama değerli arka
daşlarım, bu Ergenekon çetesi, terör örgütü -adı neyse- biliyorsunuz... Bir üniversitenin eski 
rektörünün, bir gazetenin imtiyaz sahibinin, bir siyasi partinin genel başkanının ve yöneticilerinin sa
baha karşı yaka paça gözaltına alındığını ve birçok kişinin tutuklandığını da biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hangi devletinde, hukuk devleti olduğu iddia edilen bir devlette 
on bir aydır, on iki aydır bu Anayasa'nın biraz evvel okuduğum hükmüne aykırı olarak tutuklanan 
sanıklar mahkeme önüne çıkarılmaz? Bakın, hukuk hepimize lazım. Yarın öbür gün ne olacağı belli 
değil. Benim dileğim şu, onları tutmak, savunmak anlamında söylemiyorum: Terörist de olsa, bölücü 
de olsa, tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmalarının yapılmaları bir gerekliliktir. Ben 
Sayın Bakanımdan bunu hassaten rica ediyorum. Mahkemelerin bu konuda yayın yasağı var, bilgi edi
nemiyoruz. Kimler terörist, kimler çeteci; suçlu mu suçsuz mu? Benim dileğim, yargılanmaları ve 
mahkûm olmaları. Onların serbest bırakılmaları şeklinde -çünkü olayı bilmiyorum- onları savunan 
bir durumda değilim. Ben burada hukuk adına, Anayasa adına kendi görüşlerimi ifade etmeye çalı
şıyorum. Değerli arkadaşlarım, işte bu konuların Türkiye'nin gündemine gelmesi lazım. Bugün Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin böylesi olayları konuşması lazım. 

Bakın, biraz evvel Sayın Kâtip Üye arkadaşımın süratle okuduğu, benim bile anlamakta zorluk 
çektiğim dokunulmazlık dosyalan okundu. Başta Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yani "yüz 
kızartıcı suç" diye tanımlanan suçlardan dolayı Karma Komisyonda raporunun ertelenmesi şeklindeki 
olay okundu. Bakın, bir kişi hakkında zimmetten, resmî ihaleye fesat karıştırmaktan, kalpazanlıktan 
birtakım iddialar söyleniyor, bu konuda fezleke düzenleniyor. Bu Anayasa'mıza göre bu suçu işlediği 
hakkında fezleke olan kişiler yine Anayasa'mızdaki ve AKP'nin sayısal gücüne dayanarak yargılan
maktan kaçıyorlar. Ama bir taraftan da on iki aydır değişik tarihlerde tutuklananların neden tutuklan
dığını bizler bilmiyoruz, yayın yasağı var. Ama onlar hakkında yargılanma, mahkeme önüne çıkmaları 
bir şekilde mümkün olamıyor. Değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'nin gündeminin bu olması lazım. 

Geçen gün gensoru görüşmeleri yapıldı. Sayın Başbakanın kamu bankalarından, damadının 
genel müdür, üst yönetici olduğu firmaya kredi bulduğu, yetmedi, Katar'dan buna ek kredi bulunduğu 
konuları görüşüldü. Daha birçok yolsuzluk iddiaları var. Kamu kaynaklarının nerelere gittiği belli 
değil. Bunu vatandaşlar biliyor. Kimi yayın organları, "iktidar yanlısı" diye tanımlanan yayın or
ganları ellerinde bulunan yolsuzluk dosyalarını tabii ki yayınlamıyor ama bazı yayın kuruluşları da 
Hükümet baskısından olsa gerek -bu benim iddiam değil, birçok yurt dışındaki raporlarda bu yazılı
yor- Türkiye'nin kamu kaynaklarının kimlerin cebine gittiği, kimlere peşkeş çekildiğini bilemiyor. 
Türkiye'nin gündeminin bu olması lazım. 
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Bugün Sayın Başbakan Diyarbakır'da GAP'la ilgili açılışta bulunuyor, diyor ki: "İşte 12 milyar 
dolar GAP'a şunu yapacağız, bunu yapacağız." Bir kere şunu öncelikle belirtmek isterim: Hangi si
yasi partiye mensup olursa olsun GAP projesi bir siyasi partinin tekelinde değildir. Değişik siyasi par
tiler geçmiş dönemlerde birtakım yatırımlar yapmak suretiyle, Allah razı olsun, buraya kadar gelmiştir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Rahatsız mı oldunuz? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Hayır, rahatsız olmadım. Rahatsız olduğum konuya geleyim 
ama: AKP'nin aklı hep böyle sonradan geliyor. Altı yıldır tek başına iktidarsınız, Anayasa'yı değiş
tirebilecek çoğunlunuzu var, ondan sonra, geçen salı söylediğim gibi, iktidara geldiğinizde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin borcu 200 milyar dolarken onu 500 milyar dolar yapıyorsunuz, ondan sonra bir sürü 
hortumları filan yapıyorsunuz... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sonra, altı yıl sonra aklınıza GAP geliyor değerli milletvekil
leri. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

AFTMET YENİ (Samsun) - Rakamlardan da anlamıyorsun. 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Sizin gibi krize götürmedik Türkiye'yi. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, arkadaşlar, lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Sayın İçli, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar TUİK'in resmî rakamları, 
devletin, hazinenin rakamları. 

Zamanım yok, bir dakika var. Bunlara, size çok güzel cevap veririm. Keşke Sayın Başkan bana 
üç dört dakika verse ama bakın... 

ORHAN KARASAYAR (Hatay) - Sen rahatsız olabilirsin, vatandaş rahat. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Öyle değil, öyle değil o... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - O gensoru görüşmelerinde hangi bankadan kimlere kaynak ak
tarıldığının yanıtını veremediniz. Yanıtını vermesi gereken kişi, burada değildi Başbakan. Adına ve
kâleten başkasını kullanmak suretiyle savunmaya kalktı. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Aklımız başımızda, sizin gibi krize götürmedik ülkeyi. 
Kaç defa ülkeyi krize görürdünüz. 

AHMET YENİ (Samsun) - 2002 öncesi var, 2002 öncesine cevap ver. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Beyler, siz hükümetsiniz. Anayasa'yı değiştirebilecek çoğun
lukta milletvekilli arkadaşlarla birlikte buradasınız. Altı yıl aklınız neredeydi de tam yerel seçimler 
yaklaşırken popülizm yapıp yapacakmış gibi kaynak aktarmak şeklinde candan değil, camdan, halka 
sesleniyorsunuz! Bana candan seslenin, candan; camdan değil. 

Sayın Başkan, sabrınız için teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Kaç tane banka hatırdınız? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum ve Danışma Kurulunun aleyhinde oy 
kullanacağımı ifade ediyorum. 

Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar) 

- 6 2 1 -
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İçli. 

Danışma Kurulu önerisinin lehinde Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş. 

Sayın Elitaş, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve hür
metle selamlıyorum. 

Her hafta siyasi parti grup başkan vekilleri, o haftayla ilgili Parlamentonun çalışma programını 
yapmak üzere toplanıyoruz, görüşüyoruz ve genellikle de oy birliğiyle karar alıyoruz. Nitekim aldı
ğımız oy birliği neticesinde de siz değerli milletvekillerine bu haftanın, Mayıs ayının son haftasının 
çalışma programını oylarınıza, takdirlerinize sunmak üzere ifade ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bütün çalışma programları bu şekilde devam etmiş. Danışma Kurulu ol
madığı takdirde grup önerisi hâlinde getirilerek tartışılmış. 

Sayın Milletvekilim, bütün Danışma Kurulu önergelerinde "Adalet ve Kalkınma Partisinin Ana
yasa ve İç Tüzük'ün gerektirdiği denetim faaliyetlerinden kaçmak." diye ifade ettiği bir söylemi kul
lanıyor ve bize de Danışma Kurulunu eleştirirken diğer siyasi parti grup başkan vekillerine de 
"Madem iktidar partisi incelemiyor, siz niye incelemiyorsunuz?" diyor. 

Sayın Milletvekili eğer Danışma Kurulu önerimizi görmüş olsaydı, sadece arka sıralarda olan bir 
kanun tasarısının 2'nci sıraya getirilmesi, yani şu andaki görüşmeye başlayacağımız, geçen haftadan 
görüştüğümüz TRT Kanunu'nun görüşmesinden sonra Tapu Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun 
Tasarısı'nm görüşmelerini öne almayı arzu etmişiz. 

Bir de gündemin 8'inci sırasında bulunan -yani rakamla sayısında bulunan- Türk Vatandaşlığı 
Kanunu'nun gündemin 5'inci sırasına alınmasıyla ilgili düzenleme yapmışız. 

O düzenlemenin yapılmasındaki amaç ne? Amacımız, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu bu sıra içe
risinde görüşüp gündemin ön sıralarında yer alan kanun tasarılarını veya tekliflerini komisyon ya da 
Hükümet yerinde yok dedirtip, yine muhalefetten aklına estikçe konuşan arkadaşlara "Nerede Hü
kümet? Nerede komisyon?" dedirttirmemek için bu işlemi yaptık. Siyasi parti grup başkan vekille-
riyle birlikte ittifak hâlinde bunu yapıyoruz. 

Sonra ne yapıyoruz? Sonraki yaptığımız iş: Parlamentonun çalışma saatlerini düzenliyoruz, 
15.00-21.00 salı günü, 13.00-21.00 çarşamba günü, 13.00-21.00 perşembe günü olmak üzere yapı
yoruz. Genellikle bir aydır, bir buçuk aydır yaptığımız rutin işlemler bunlar. 

Değerli milletvekillerini, bakınız, bugüne kadarki Parlamentomuzun yaptığı faaliyetleri sizlere 
arz etmek istiyorum. İnşallah, Danışma Kurulu önergelerimize bir daha gelen, konuşmak isteyen, 
aleyhinde konuşmak isteyen arkadaşımız bu notları iyi bir şekilde alır... AK Parti İktidarının dene
timden kaçmadığını, denetimin çok önemli bir Parlamento faaliyeti olduğunu, milletvekili arkadaş
larımızın bu konuda hassas davranmaları gerektiğine inanan ve icraatıyla da ortaya koyan partimiz 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bakınız, bu dönem içerisinde, 23'üncü Dönemden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sevk edilen toplam kanun tasarısı 347; 22'nci Dönemden kalan geri gönderme tezkeresi 30, İç 
Tüzük 77'ye göre yenilenen tasarılar 200, yeni tasarılar 117, komisyonda şu anda bekleyen tasarılar 
206, Genel Kurul gündemindeki tasarılar 72, bugüne kadarki kanunlaşmış tasarı sayısı 68. Çıkan 
kanun teklifleri ve kanun hükmünde kararnameler de dâhil olmak üzere 78 kanun ve kanun hük
münde kararname, kanun tasarı ve teklifini burada kanunlaştırmışız. Hazırlanan toplam kanun tek-
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lifi sayısı 239, toplam kanun hükmünde kararname sayısı 238, toplam araştırma önergesi 184, kabul 
edilen araştırma önergesi sayısı 53. Komisyonda bulunan 53 araştırma önergesi birleştirilerek 6 ko
misyon kurulmuş, Küresel Isınma Komisyonu raporunu vermiş, hâlen çalışmakta olan 4 tane ko
misyonumuz var, üyeleri tespit edilecek -Çevre Kirliliği Komisyonu- 1 komisyonumuz var. 

Genel Kurul gündeminde olan 131 araştırma önergemiz var. Soruşturma önergeleri: Toplam so
ruşturma önergesi sayısı 1; toplam genel görüşme önergesi sayısı 4; ön görüşmesi talep edilen ve 
gündeme alınmayan 1, Genel Kurul gündeminde olan 3 tane de görüşme önergemiz var. 3 adet gen
soru önergesi verilmiş muhalefet milletvekilleri tarafından ve 3'ü de görüşülmüş. Toplam yazılı soru 
önergesi 3.627, cevaplanan 1.641, geri alınan 2, iade edilen 220, işlemde olan 709, süresi içinde ce
vaplanmadığından gelen kâğıtlarda yayımlanan 1.275. Toplam sözlü soru önergesi 753, cevaplanan 
329, geri alınan 28, gündemde 292, iade 44, imzada veya işlemde 98, yazılıya verilen cevap 9. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bugün bizim verdiğimiz rakamların belki kıyaslama imkânı bu
lunmayabilir ama 18'inci Dönemden başlamak üzere 23'üncü Dönemin dokuz aylık kısmına kadarki 
olan sayıları, rakamları ve oranları sizlere arz etmek istiyorum: 

18'inci Dönem üç yıl on ay Parlamentomuz çalışmış, toplam 1.255 sözlü soru önergesi verilmiş, 
bunlardan ancak 98 tanesine cevap verilmiş, cevap verilme oranı yüzde 7,8; 19'uncu Dönem 1.824 
sözlü soru önergesi verilmiş, bunlardan ancak 276 tanesine cevap verilmiş, yüzde 15; 20'nci Dönem 
1.261 sözlü soru önergesi verilmiş, 353'üne cevap verilmiş, oran yüzde 28; 21 'inci Dönem 1.980 
sözlü soru önergesi verilmiş, 467'sine cevap verilmiş, yüzde 23,6 oranında verilen sözlü soruya cevap 
oranı. 22'nci Dönem, bizim de milletvekili olarak görev yaptığımız dönem, 2.297 sözlü soru öner
gesi, 981 'ine cevap verilmiş, yüzde 42,7 cevap verilme oranı. 23'üncü Dönem, dokuz aylık süre içe
risinde, bugüne kadar 753 sözlü soru önergesi verilmiş, 329'una cevap verilmiş, oran yüzde 43,7. AK 
Parti İktidarları dönemi öncesinde milletvekillerinin sözlü sorularına verilen itibarla 22'nci ve 
23'üncü Dönemdeki AK Parti İktidarlan dönemlerinde milletvekillerinin sözlü ve yazlı sorularına ve
rilen itibarın, aradaki farkın ne olduğunu herhalde verdiğimiz rakamlar ortaya koyar. 

Buradan çıkıp da "Sözlü sorularım ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor, milletvekillerinin de
netim faaliyetleri ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor." diye söyleyen milletvekilinin, içinde bu
lunduğu Parlamentonun ve Hükümet olarak bulundukları iktidarın ne yaptıklarıyla ilgili konuyu 
araştırdıktan sonra herhalde burada konuşmasının daha uygun olduğunu, tahmin ediyorum, kendileri 
de muhakkak ki o şekilde değerlendirecekler. 

Değerli arkadaşlar, araştırma önergeleri konusuna da baktığımızda, AK Parti İktidan döneminde, 
22'nci ve 23'üncü Dönemde, 22'nci Dönemde yüzde 20,5 araştırma önergesi kabul edilmiş, 23'üncü 
Dönemde, dokuz aylık dönemde yüzde 28,8'lik araştırma önergesi kabul edilmiş. 

Yine, dönemlere göre, hükümetlerin Meclise sevk ettiği tasarılar ve kanunlaşanlar: Bakınız, 
21 'inci Dönemi söyleyeyim size: 21 'inci Dönemde 753 kanun teklifi ve tasarısı sevk edilmiş, yüzde 
62,4'ü yani 470'i yasalaşmış; 22'nci Dönemde 1.109 kanun tasarı ve teklifi sevk edilmiş, yüzde 
81,6'sı kanunlaşmış: 905 adedi kanunlaşmış. 

Değerli milletvekillerini, İç Tüzük'ümüzde, milletvekillerinin denetim yollarının neler olduğu 
açık ve net ifade ediliyor. İç Tüzük'ümüzün bölümlerinde denetim faaliyetleri yazılmış. Aynı şekilde, 
Anayasa'mızın 98'inci maddesinden itibaren de denetim yollarının ne şekilde olacağı ifade edilmiş. 
İç Tüzük, Altıncı Kısmı tamamen denetim yollanna ayırmış. Sorular nasıl olacak, sorulacak sorular... 

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

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Denetim faaliyetlerinin neler olduğunu da açık, net bir şekilde ifade etmiş. 

Bizim amacımız, arzumuz, Parlamentoyu milletin adına, hesabına verimli bir şekilde çalıştırmak. 
Tabii ki milletvekili arkadaşlarımızın Bakanlar Kurulundan aydınlatılmasını istedikleri konularla il
gili sözlü ve yazılı sorular sorma hakları var, milletvekillerinin gensoru verme hakları var, milletve
killerinin araştırma önergeleri, soruşturma önergeleri verme hakları var. Ama bu haklarını kullanmak 
isterken şurada, dört siyasi partinin grup başkan vekilinin ortak imza attığı Danışma Kurulu öneri
sinde de bir şeyler ifade etmek için zamanı harcamanın hiç kimseye, özellikle Türk milletine fayda 
getirmeyeceğini değerli milletvekillerine ifade ediyorum, hepinize saygı sunuyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 

Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu kararıyla ilgili kişisel söz almak İç Tüzük'ten doğan bir 
haktır. Böyle bir hakkı kullandığımız için de kimsenin burada çıkıp da "Bunlar Meclisin zamanını bo
şuna alıyor." demesine de gerek yok, böyle ahkâm kesmesine de gerek yok. Burada 550 milletvekili 
var. 550 milletvekilinin herhalde 530'u gruplara mensup, geriye kalan arkadaşlarımız da bağımsız 
milletvekilleridir. Her milletvekilinin de ayrıca konuşma hakkı vardır. 

Şimdi, biraz önce AKP Grubu adına konuşan arkadaşımız "Biz denetime gittik." diyor. Hangi 
denetime gittiniz? Senin memleketindeki şeker fabrikasını soruyorum. 2007 şeker fabrikası faaliyet 
raporunu açıklamıyor senin şeker fabrikası müdürün. İşte dün Kayseri'den geldiler. Boğazlıyan'a bir 
şeker fabrikasını 300 trilyon liraya kuruyorsunuz ama Kütahya Şeker Fabrikasını kendi milletveki
linize 15 trilyona veriyorsunuz. Böyle bir vicdan olur mu, böyle bir şey olur mu? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bilmeden, bilgisiz hâlde konuşuyor. Sayın Mil
letvekili bütün konuşmalarını böyle yapıyorsa milleti yanıltıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, yine, sizin bakanlarınızla ilgili burada yüzlerce suistimal 
dosyalarını ortaya koyuyoruz. Ee buyurunuz, araştıralım bunları. Yani burada çıkıp da bakanların 
yirmi tane, otuz tane soruyu peş peşe okuyup da kendi hesaplarına geldiği şekilde soruları cevap
landırmak... Bu, soru cevaplandırmak mıdır? Hangi suistimalin üzerine gittiniz, hangi soruşturma 
önergesini kabul ettiniz de yahu, işte şu banka kredisini, 750 milyon dolar krediyi aldık, hadi gide
lim, bir soruşturma önergesini verelim, hakikaten bu, usulüne uygun, damada verilmiş bir kredi midir, 
değil midir? Devletin hakkı gasbedilmiş midir? Bankanın hakkı gasbedilmiş midir? Yeterli teminat 
alınmış mıdır? Bunları nasıl öğreneceğiz. Bunları, soruşturma önergeleri vererek, mahallinde dene
tim yaparak yapmamız lazım. 

Müfettişler milletvekilleriniz hakkında soruşturma yapıyor ama o müfettişlerin görevine son ve
riyorsunuz. Böyle bir idare sistemi olur mu? Gümrük kaçakçılığı yapan... Birtakım ve sizin partiden 
de milletvekillerinin de ismi karıştığı söylenen, müfettişi görevden alıyorsunuz. Böyle bir şey olur 
mu? Maliye Bakanlığında hiç olmamış... Maliye müfettişini, sırf Başbakanın kefil olduğu bir kişi
nin hesaplarını inceledi diye görevden alıyorsunuz. Böyle bir idare sistemi olur mu? Devlette dene
timi kaldırıyorsunuz. Böyle bir denetim sistemi olur mu? 
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HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın Başkanım, Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz 
aldı, hiç alakası olmayan şeyler söylüyor, saldırıyor sadece. Mesnetsiz... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, iki haftadır aşağı yukarı, bu 
memlekette korkunç derecede yargının üzerine gidiliyor ve burada... 

HASAN FEFfMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın Başkan, hayatında görmediği illerle ilgili konuşuyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, müdahale etmesinler, zamanımı da çalmasınlar. 
Gelir burada konuşurlar. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Öneri hakkında konuş! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kayseri Şeker Fabrikasıyla ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bakın, dinlemek zorundasınız. Dinlemiyorsanız lütfen dışarı 

gidin. Kızarsanız orada kızarsınız şimdi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne diyor Sayın Başkanım? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, günlerdir Türk yargısına en olmadık hakaretler yapılıyor. 

Avrupa Birliği Komiseri, Türk yargısına hakaret ediyor. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim "Türkiye'de herkesin güveneceği bir adalet sistemi yok." 
diyorlar. Bilmem, Amerikalı diyor ki "Anayasa Mahkemesi karar verirken halkın oyunu göz önünde 
tutacak." 

Bu devleti kim koruyacak? Bu devletin belli makamları var. Bu devletin makamlarını koruya
cak belirli kürsülerde, makamlarda oturan kişilerin olması lazım ama yok. Aksine, Avrupalının, Tür
kiye Cumhuriyeti devletinin yargısına, haksız olarak, soysuzca yaptıkları saldırılar maalesef bu 
memleketin savunmasını yapmak zorunda olan birtakım kişileri sevindiriyor, onları tasvip ediyor. 

Şimdi, Avrupa Birliği Komiseri "Efendim, bize bir Yargı Reformu Strateji Belgesi verildi." 
diyor. Yargıtay "Arkadaş, yani ben yargıyım, bağımsızım." diye bir bildiri yayınladı. O bildiri üze
rine, Hükümet çıkıyor "Yahu, sen Türk milleti adına karar verirsin ama Türk milleti adına konuşa
mazsın." diyor. Kim konuşacak? Hükümetinizin resmî bildirisi, kim konuşacak? 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sen konuşuyorsun ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben konuşacağım tabii, ben milletim işte. Ben de milletim, ko
nuşuyorum. Aslında, burada bu konuların dile gelmesi lazım. Eğer, hakikaten... 

Yargı burada bir haksızlık mı yapıyor? Hayır. Yargı, bilakis, Türk milletinin onurunu koruyor; 
yargı, Türk milletinin bağımsızlığını koruyor. 

Şimdi, burada, efendim, Adalet Bakanı çıkıyor, Yargıtayın bildirisine diyor ki "Dam üstünde 
saksağan." Yahu, bundan daha basit, bundan daha yargıyı rencide eden bir şey olur mu? Yani siz, bir 
memlekette üçüncü güç olan yargıya, yargının, yüce Yargıtayın haklı bildirisinin karşısına çıkıp da 
evet, hakikaten, Türk yargısına yapılan bu saldırıları kınıyoruz demeniz lazımken, efendim "Dam 
üstünde saksağan." 

Ne yapmışız? Biz, iki üç sene önce yargıya yüzde 40 maaş vermişiz. "Yahu, oturun oturduğu
nuz yerde, işte, adaletli karar verin, doğrudan haktan ayrılmayın." Sen kimsin, bunu demeye hakkın 
var mı ya? Yani bunu demeye hakkın var mı? Sen yargının üstünde bir kişi misin? 
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Efendim, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Avrupa Birliğine vermişler. Avrupa Birliğinin yargı 
erki kuralları var, bunların hiçbirisine uymayan bir şey. "Efendim, yasama Meclisinin yargı üzerinde 
denetimi sürecek." Nasıl sürecek? Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile Bakan orada kalacak, bir de bu 
üyeleri Meclis seçecek. Size soruyorum: Peki, RTÜK üyelerini seçtiniz. Meclis seçti bütün üyelerini. 
Acaba RTÜK'ten, Allah rızası için, bu memleketin menfaatine, siyasi iktidarın aleyhine bir karar 
çıktı mı? Siz söyleyin. Bakın, siyasilerin seçtiği kişiler maalesef siyasilerin emrinde oluyor. Eğer ba
ğımsızlık istiyorsanız, hiçbir siyasi organla bağı olmayan kişileri belli makamlara getirirseniz bu ki
şiler hakikaten Türkiye için faydalı, yararlı kararlar verebilir. 

Anayasa Mahkemesine bir dava açılmış. Yüce Yargıtay bildirisinde "Bu kurumsal bir davadır" 
diyor. Yani ne diyor: "Yargıtay Başsavcılığı bir kurumdur, Anayasa'dan kaynaklanan bir dava açıl
mıştır. Bu dava kendi kuralları içinde karara bağlanacaktır." diyor. Hükümet Sözcüsü çıkıyor "Yar
gıtay Başkanlar Kurulu açılan davayı kutsuyor." diyor, "kutsuyor..." 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İddianameyi diyor, iddianameyi. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, kurumsal ne demek, kutsamak ne demek? Böyle bir şey 
olur mu değerli milletvekilleri? Bilakis, özellikle Hükümet bu konuda bir kavga yaratmaya çalışıyor 
ve diyor ki: "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir." Peki, bugün Türkiye'de yargılanan 
vatandaşlar... Mahkemeler karar veriyor. Eğer hakikaten bu yargı bağımsız ve tarafsız değilse peki, 
bu vatandaşa tarafsız ve bağımsız mahkemeyi kim getirecek? Buyurun, hükümetsiniz, o zaman va
tandaşı yargılayacak tarafsız ve bağımsız bir hâkim çıkarın ortaya. Bunu demeden, Türkiye Cum
huriyeti devleti hudutları içinde bugün yargılanıp da ceza alan vatandaşların hakkını kim koruyacak? 
Ve siz Hükümet olarak çıkıp "Maalesef yargı bağımsız ve tarafsız değildir." derseniz, bundan daha 
ağır bir suç olur mu? 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Tarafsız olmadığını kendi söylüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Koskoca bir yargının, tutuyorsunuz, milletin gözünde değerini 
düşürüyorsunuz değerli arkadaşlar. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Kendi taraf olduğunu söylüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, yargı taraf olduğunu bildirir. Okuma yazması olan açar 
okur. Bildiride, gayet Anayasa hukuku içinde, Anayasa'daki kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun söy
lemlerde bulunuyor ve diyor ki: Arkadaş, Türk yargısını Avrupa'ya karşı, Avrupa Komiserine karşı 
küçük düşürme. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Onu sen söyle, yargı söylemesin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen, oraya bir tasarı vermişsen, evvela Meclisinde görüş diyor, 
önce yargında görüş, bu konuda bir fikir birliği olsun, ondan sonra getir Avrupa'ya ver. Yani ona 
kimse bir şey demiyor veya verebilirsin de. . . 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin Başkanı dinleniyor. Sayın milletvekilleri, böyle bir şey olur mu? 
Suçüstü yakalandı bu Hükümet. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilini dinlemekten suçüstü yaka
landı. 

TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Alakası yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu arkadaşlar, demokratik kuralları gelişmiş, demokrasinin ku
ralları var olan her memlekette bunun bir sorumluluğu olacak. Yani, siz, eğer, bir memlekette yük
sek yargıyı dinletirseniz, hem de kanunlara aykırı olarak, bunun sorumlusu hükümet olacak. 
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HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Yok öyle bir şey, sokak dedikodusu... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sokak dedikodusuysa, buyurun, çıkın söyleyiniz ki sokak dedi-
kodusudur. 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Söylüyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, sizin söylemeniz... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, saçmalamaya başladı, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dinledikleri de zaten ortada, dinlediklerini kendileri de kabul et
tiler. İşte, bunun, devletin polisi tarafından dinlenildiği... Kaçakçılıkla mücadeleymiş... Ne kaçak
çılıkla mücadele? Maksat... 

Şimdi, bakın, bu memlekette, sizin zamanınızda, devlet, maalesef devlet olmaktan çıktı, devlete 
saygınlık ortadan kalktı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu devlet hepimizin devleti. Bu devletin saygın olması, ku
rumların saygın olması hepimiz için bir değerdir. Siz, daha iktidarın ne olduğunu, devlet kurumları
nın nasıl bir değer ifade ettiğini... 

"Millî iradeye herkes ram olsun." Kim millî irade yahu? Sen misin millî irade? Yani, seçime gi
dilmiş, seçimde bir partiye oy verilmiş ve iktidara gelinmiş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen millî irade değil misin? 

KAMER GENÇ (Devamla) - O millî irade değil ki, o sana hükümet etme yetkisini vermiştir. 
Millî irade, Anayasa'dan kaynaklanan iradedir. Anayasa'da kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Dolayı
sıyla, Anayasa'daki kuvvetler ayrılığı ilkesine riayet etmek zorundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, biraz sonra kanunlar müzakere edilecek, hiçbir kanunda biz konu
şamayacağız, önergelerimiz işleme konmayacak. Bütün kanunlar AKP tarafından tek taraflı çalına
cak, oynanacak! Böyle bir Meclis müzakeresi olamaz. 

Bakın, buraya yine Tapu Kanunu getiriyorsunuz. Hangi Türk vatandaşının sorununu çözmeye? 
Yabancıların bu memlekette mülk alması sorununa çözüm getiriyorsunuz. 

Biraz önce grup başkan vekili diyor ki.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biraz önceki konuşmacı ilimdeki bir şeker 
fabrikasında yapılan yolsuzluklara "Duyarsız kalıyorsunuz ve buna iktidarınız duyarsız kalıyor." diye 
ilimdeki milletvekillerini ve oradaki vatandaşları ve özellikle beni itham eden bir konuşma yaptı. 
Müsaade ederseniz bu konuyu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İki dakika süre veriyorum Sayın Elitaş. 
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, konuşmasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Kayseri ilinde şeker fabrikası var. Bu şeker fab
rikası 1994 yılında özelleştirilmiş. Yüzde 90'ı çiftçilere ait, yüzde 10'u da Sanayi Bakanlığı vasıta
sıyla Özelleştirme İdaresine ait. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Devlet değil mi? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu şeker fabrikası Boğazlıyan bölgesinde yeni bir tesis daha 
kurmaya tevessül etmiş. Fransız şirketiyle yapmış. Fransız şirketiyle yaptığı ilk tecrübede 120 mil
yon euro olduğu ifade edilen rakam... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 150... 150... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - 120 milyon... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben biliyorum. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer bütün konuşmalar şu andaki söylediğin gibi ise hepsi 
yanlış ve yalan. Hiçbir şeyi bilmeden konuşuyorsun! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen bilmiyorsun! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - O şeker fabrikasıyla ilgili kısımda, 2002 yılında, Adalet ve 
Kalkınma Partisi il başkanıyken o konudaki yapılan yolsuzlukları tüm Kayseri halkına anlattım, Yoz
gat'a anlattım, Kırşehir'e anlattım, Sivas'taki vatandaşlara anlattım, 40 trilyon yolsuzluk var diye 
söyledim. 2003 yılından bu tarafa, hâlâ, mahkemesi devam ediyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İktidardasınız, niye sormuyorsunuz hesabını? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Kardeşim, yargı bağımsız değil mi? Yargı bağımsız değil mi, 
yargı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bağımsız da... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın değerli milletvekilleri, 2003 yılında bu Parlamentonun 
yaptığı en önemli görevlerinden birisi yolsuzlukla mücadele soruşturma komisyonuydu. Yolsuzlukla 
mücadele soruşturma komisyonunda -burada değerli milletvekili arkadaşlarımız var o komisyonda 
bulunan, Haluk Bey vardı, Halide Hanım vardı- o komisyonda Kayseri Şeker Fabrikasında yapılan 
yolsuzluklar hem Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin raporlarıyla tespit edilmiş hem benim söylemle
rimle ifade edilmiş, 35 trilyon liralık yolsuzluk, kayıp kaçak olduğu ifade edilmiş. Ama maalesef, beş 
yıldır, altı yıldır yargı süreci devam ediyor. Yargı süreci öyle bir noktaya gelmiş ki. . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade edin, çok önemli bir konuyu açık
lıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, sürenizi bir dakika daha uzatıyorum, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Mahkeme son noktada. Bilirkişi ihraç edilmiş, yeni bilirkişi
ler çağrılmış. Bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Ama son anda, mahkeme, her ne 
hikmetse -anlayamadık, onu da bilemiyoruz- görevsizlik kararı vermiş. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Kayserililer dinliyor şu anda. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - 2008 yılında mahkemece görevsizlik kararı verilmiş. Dava
nın taraflarından birisi de Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Duru, davanın ta
raflarından birisi de dava eden, şikâyet eden, Kayseri Şeker Fabrikasını şikâyet eden Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş. Bilerek konuş, ne söylediğini ifade etmeye çalışırken aldığın bilgileri de 
doğru anlat. Buradan yalan yanlış söyleyerek milletin kafasını karıştırmaya hiç kimsenin hakkı yok
tur, haddi de yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, Yozgat Şeker Fabrikası, Bo-
ğazlıyan Şeker Fabrikası 120 milyon euroluk rakamdan 300 milyon dolarlık rakama ulaşmış. Orada 
behemehal -buradan çağrı yapıyorum- yargının, üzerine düşen görevi hızlı bir şekilde yapmasını, 
oradaki yolsuzlukları ortaya çıkarmasını, 80 bin çiftçinin hakkını bir an önce alacak şekilde karar ver
mesini arzu ediyorum, diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Yalan yanlış" dedi Sayın Başkan, küçük bir açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, kürsüde karşılıklı olarak konuşmalar oldu, o sizin konuşmanıza cevap verdi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ama bana iftira attı efendim. Kayseri'deki o şeker 

fabrikasının arazisini imara açan belediye siz değil misiniz? 

BAŞKAN - Evet, bu işi burada noktalıyoruz. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 27/5/2008 
Salı ve 28/5/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görü
şülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma 
önergesi vardır; okutup, işleme alacağım, oylarınıza sunacağım. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERGELER (Devam) 

3.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 9 milletvekilinin, Divriği Ulucamisi ve Şifahane-
si 'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 'nin (2/90) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/52) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/90 Esas Numaralı Kanun Teklifimiz, 45 gün içinde komisyonlarda sonuçlanmadığı için, iç tü
züğün 37 maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını,saygılarımla arz ederim. 

Malik Ecder Özdemir 
Sivas 
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BAŞKAN - Teklif sahipleri adına, Sivas Milletvekili Sayın Malik Ecder Özdemir, buyurun. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifasının Korunması ve Çev
resinin Düzenlenmesi Hakkında -daha önce vermiş olduğumuz- Kanun Teklifı'nin doğrudan gün
deme alınması için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, konuya girmeden önce, biraz önce Başkanlığın sunuşlarında bir kere daha iş
lenen demokrasi ayıbına değinmek istiyorum. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında 
bir de AKP milletvekili olan Sivaslı hemşehrimizle birlikte dokuz AKP milletvekili hakkında dü
zenlenmiş bulunan ve ihaleye fesat karıştırmaktan kalpazanlığa kadar varan çok ciddi ithamlarla dolu 
bu dosyalar, ne yazık ki, oylarınızla bir kere daha rafa kaldırıldı. Demokrasimiz adına bu dokunul
mazlık rezaletine bir an önce son verilmesini talep ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi adaletten kaçanların sığınma evi değildir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin mabedidir, öyle olması gerekiyor. Hele hele haklarında 
yolsuzluk, hırsızlık iddiası bulunanların bugün yargıdan şikâyet etmeye hakları yoktur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; UNESCO'nun koruma kapsamına aldığı dünya kültür mi
rası listesinde Türkiye'de dokuz doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır. Divriği Ulu Cami ve Şifa-
hanesi özgün mimarisi, estetik, kültürel ve evrensel değerleriyle, ayrıca 13'üncü yüzyılda kadın-erkek 
eşitliğini de simgeleyen bir anıt oluşuyla bu listeye alınmaya layık görülmüştür. 

Evliya Çelebi bu eser için şöyle diyor değerli arkadaşlarım: "Üsfad, bu camiye öyle emek sarf 
edip, kapı ve duvarları öyle nakş bukalemun eylemiş ki, methinde diller kısır, kalem kırıktır." 

Ulu Cami ve Darüşşifası, UNESCO'nun Türkiye'den dünya mirasına kabul ettiği ilk mimari 
eserdir. Bu eserin önemi değerli arkadaşlarım, sadece mimarisiyle sınırlı değildir, bu eser bu listede 
bulunan tek Türk eseridir. Divriği Ulu Camisi, Türk-İslam mimarisinde başka bir eşi olmayan büyük 
Orta Çağ mimari şaheseridir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar tarihî önemi haiz bu miras, bu tarihî, bu kültürel miras, yıllardır 
ne doğanın ne de insanoğlunun verdiği zararlara karşı doğru dürüst korunmuştur. Bu tarihî mirasın 
çevresi bugün ne yazık ki kaçak yapılar ve gecekondularla doludur. Yapılan zemin etütlerinde te
melde ciddi şekilde su birikintisi söz konusudur ve en kısa zamanda fore kazıklarla zemin ıslahı ya
pılmazsa bu tarihî bina kaymak durumundadır. 

Bu yasa teklifiyle değerli arkadaşlarım, hem kurumlar arasındaki otorite boşluğunu ortadan kal
dırmak hem de bu tarihî mirasımızı bir özel yasayla korumak istiyoruz. Bu amaçla verdik bu kanun 
teklifini. 

Değerli arkadaşlarım, bir Selçuklu şaheseri olan caminin yanı sıra Divriği'de, gerçekten dün
yanın, tarihin en zarif konakları bulunmaktadır. Ne yazık ki bu konaklarımız da tıpkı Ulu Cami gibi 
korumadan uzaktır. 

Söz Divriği'den açılmışken, sayın milletvekilleri, Divriği'nin yıllardır halledilemeyen bir içme 
suyu sorunu var. Bu konuda, ne Divriği Belediyesi ne de iktidar elinden gelen gayreti göstermekte, 
Divriği halkı bu kirli suyu içmeye yıllardır mahkûm edilmektedir. 

Değerli dostlarım, güzel bir ön söz vardır, çoğunuz bilirsiniz: "Olmayasın, olamazsın üç beldenin 
birinden: Divriği'den, Darende'den, Gürün'den." Divriği, Darende'yi bilmem ama Divriği ve Gürün için 
bu söze herhalde "olamazsın" yerine "Olmayasın bu üç beldenin birinden." demek gerekiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, sadece Ulu Cami değil, Divriği'nin kendisi aslında bir kültürel mirası-
mızdır. Mengücekoğulları'na başkentlik yapmıştır Divriği. Geçmişten aldığı insan sevgisini, hoşgö
rüyü, düşünce zenginliğini türkülerinde, deyişlerinde, semahlarında yaşatan çağdaş bir cumhuriyet 
kentidir Divriği. Bu hasletlerinden dolayı ödüllendirilmesi gereken bu kent, ne yazık ki, uzunca yıl
lardan bu tarafa iktidar olan sağ siyasal partiler tarafından âdeta cezalandırılmaya tabi tutulmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özdemir, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Teşekkürler. 

Divriği'de devlet yatırımı adına, kamu yatırımı adına hiçbir şey yapılmamıştır. Divriği, hem ül
kemizin hem de dünyanın en zengin demir madenlerine sahiptir ama ne yazık ki insanı en fakir, en 
çok göç veren illerimizin başında gelmektedir. Divriği'nin boşalan köylerini en güzel tarif eden yine 
Divriğili Ozan Ali Kızıltuğ'dur. Belki çoğunuz bilirsiniz, bir türküsü var: "Asrı gurbet harap etmiş 
köyümü / Bülbül gitmiş baykuş konmuş gel hele." diyerek, şair, aslında bir feryadı dile getirir. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, parti farkı gözetmeksizin bu tarihî mirasımıza hep bir
likte sahip çıkmak adına bu kanun teklifimize desteğinizi bekliyor, yüce heyetinizi sevgiyle, say
gıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, konuyla ilgili bir açık
lama yapma hakkım var sanırım İç Tüzük'e göre. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun... 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, ikinci konuşmacı olarak benim ismimin olması 
lazım şahsım adına. 

BAŞKAN - Şahsınız adına burada bir söz talebi yok. 

Ben şu anda Hükümet adına Sayın Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Özdemir, vermiş olduğu kanun teklifiyle, gerçekten sahip olduğumuz en önemli kültürel de
ğerlerden biri olan Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi'nin restorasyonu için bir özel kanun çıkarılma
sını önermektedir. Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi'yle ilgili demin söylemiş olduğu ifadelere, 
değeriyle ilgili ifadelere ben de aynen iştirak ediyorum. Gerçekten, sahip olduğumuz kültürel mira
sın en önemli eserlerinden biridir, hatta başında gelir. Dünya kültür mirası listesinde de yer aldığını 
biraz önce Sayın Özdemir de ifade etti. 

Daha önceki bakanlık döneminde vakıflardan da sorumluydum, Sayın Özdemir de hatırlaya
caktır. Bu caminin ve şifahanenin restorasyonuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü bir çalışma baş
lattı. Hemen şunu ifade edeyim ki, bu eseri restore etmek, korumak, diğer sahip olduğumuz eserleri 
korumaktan çok daha zor, çok ciddi bir mühendislik çalışması gerekiyor. Orijinalini bozmadan res
tore edebilmenin, özellikle bu eser açısından özel bir önemi var. Bu nedenle, restorasyonuna yöne
lik olarak projelendirme ve uygulama çalışmalarını bir an önce başlatabilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği bir araya gelerek, bunun restorasyonunu ger-
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çekleştirmek için bir protokol imzaladılar. Sorumluluk da Sivas Valiliğine ve Özel İdaresine verilmiş 
idi. Ancak, 2006 yılına geldiğimizde, Valilik demin söylediğim zorluklar nedeniyle bu konuda fazla 
başarılı olamadı. O nedenle, 2007 yılında bu protokol iptal edildi. Ancak, demin ifade ettiğim pro
tokol imzalandıktan sonra bir Anıt Eser Kurulu oluşturuldu Bakan onayıyla, 2004 yılında. Protoko
lün de iptalinden sonra, Anıt Eser Kurulu ve teknik komisyon üyeleri öncelikle bu tarihî eserimizin 
korunmasına yönelik geçici acil önlemler belirledi. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü bu eserin res
torasyonuyla ilgili ciddi bir çalışma yapmaktadır. Hatta, şu anda vakıflardan sorumlu değilim ama 
Sayın Özdemir'in bu konuyla ilgili konuşacağını bildiğim için Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın 
Beyazıt'ı aradım -ki, kendisi de bana bir bilgi notu da gönderdiler- şu anda, yabancı uzmanlardan da 
bilimsel destek alınması suretiyle, ciddi bir proje üzerinde çalışılmakta olduğunu ifade etti. 

Ancak, demin ifade ettiğim korunmasına yönelik acil önlemlerle ilgili, 2007 yılı içerisinde şu ça
lışmaların yapıldığını Genel Müdürlük bana bir not olarak ifade etti, onu sizlerle paylaşmak istiyo
rum: "Bu uygulama kapsamında, yamaçtan gelen suların yapıdan uzaklaştırılması için çevre drenajı 
yapıldı. Çatı ve galeri içi drenaj sistemi oluşturuldu. Kurşun üst örtü kaplamasının kısmi onarımı ya
pıldı ve bozulan derzler kısmi olarak onarıldı." Sanıyorum yüksek bir yerden buraya akan sular... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Temele akan. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Temele, temele... 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Evet. 

...temelin su alması sonucu ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. 2007 yılında Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tabii ki teknik bir ekibin de himayesinde böyle bir çalışmayı yaptı. 

Şimdi nereye geldik? "Sanıyorum İtalyan uzmanlardan da bu konuda bilgi aldık, kendi mü
hendislerimizden de." diyor Vakıflar Genel Müdürlüğü bana gönderdiği notta. Ciddi bir restorasyon 
projesi hazırlığını büyük bir hızla yürütmekteyiz. Bana Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen notun 
son bölümünü okuyarak sözlerimi tamamlayacağım: 

"Sivas Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası için söz konusu kanun teklifiyle getirilmek istenen 
hususlar mevcut yasalarda karşılanmakta olduğundan ayrıca bir kanun tasarısının hazırlanmasına 
gerek görülmemiştir." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Baş
kanım. 

O nedenle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu tarihî eserimizin restorasyonuyla ilgili proje çalışma
larını büyük bir dikkatle ve hızla devam ettirmektedir. Kendileri bu restorasyon için özel bir yasaya 
gerek olmadığını bildirmişlerdir. Biz de Hükümet olarak böyle düşünüyoruz. O nedenle, Sayın Öz-
demir'e tabii ki ilgisi nedeniyle, duyarlılığı sebebiyle teşekkür ediyoruz. Bu eserler hepimizin eser
leridir. Onları korumamız lazım. Onları bizden sonraki nesillere tabii ki taşımamız gerekir. Ama 
böyle bir yasaya ihtiyaç olmadığı düşüncesini bir kez daha ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, geçen sefer, yani geçen yasama döne
minde, Parlamento, bu tarihî mirasın onarılması için özel bir yasanın çıkmasını Genel Kurulun oy
larıyla kabul etti, ancak zamanında görüşülemediği için kadük oldu. Bunu Sayın Bakanın bilgisine 
özellikle sunmak isterim. 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Gündeme alınmıştı. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Dolayısıyla değerli milletvekillerimiz oylarını kulla
nırken, Sayın Bakanım, özellikle bu tür tarihî eserler için dünyanın her tarafında özel yasalar çıkarı
lır, bunu da bilginize sunmak isterim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sayın Başkanım, bir şeyi arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakanımın değerlendirmelerine katılıyorum. Yalnız Sayın Bakanım da söylediler. Asıl 
burada bir başka sorun daha, çeşitli kurumlar arasında bir otorite boşluğu var. Sayın Bakanım bu ku
rumların ismini saydı. Biz bu kanun teklifiyle bu otorite boşluğunu ortadan kaldırmak ve ayrıca tek 
başına, başlı başına bir yasayla düzenlemek istedik. Amacımız buydu. 

Çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

Sayın Ömer Faruk Öz, Malatya Milletvekili, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesinin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşülmesiyle ilgili, İç Tüzük'ün ilgili maddesi gereğince söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle şahsınızı ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz eser, Anadolu 
Selçuklu Devleti Mengücekoğulları Beyliği döneminde, Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından, şi-
fahanesi ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan Hanımefendi tarafından yaptırılmıştır. 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bu eser UNESCO tarafından tescilli eser olarak 
ilan edilmiştir. Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nin dünyadaki diğer tarihî eserlerden birtakım fark
lılıkları vardır. Böyle mükemmel, üç boyutlu, detaylı geometrik stiller ve bitkisel bezemeler hiçbir 
yerde olmadığı, sanat tarihçiler ve mimarlar tarafından söylenmektedir. Kapı ve duvarlara işlenen 
tüm motifler asimetriktir ve her karede binlerce taş işlemesi görülmektedir. 

Şifahanede su sesi, musiki ve Kur'an sesiyle hastaların tedavi edildiği bilinmektedir. Şu anki psi
kiyatri kliniklerinde kullanılan tedavi yöntemlerinin büyük kısmı, sekiz yüz yıl önce bu şifahanede 
uygulanmıştır. 

Anadolu'da erken dönem mimarisinin en seçkin örneği olan Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi, 
plan, mimari elemanlarının oranlan, süsleme ve örtü biçimlerinin dengeli, uyumlu bir şekilde ayar
lanması, başlı başına, kendine özgü bir yapıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anılan eserle ilgili, yüzyıllardır devam eden ve bundan 
sonraki yüzyıllarda da devam etmesini sağlamak için, az önce Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi, 
ilk etapta 2007 yılı içerisinde 100 bin YTL'lik acil işler yapılarak yerine getirilmiştir. Bunda drenaj, 
çevre düzenlemesi ve çatı onarımları dâhildir ama esas olarak burada, bu caminin arka duvarında bir 
toprak yığını vardır. Bununla ilgili daha önce, üniversitelerimizin bir kısmı bunun kaldırılması, bir 
kısmı da kaldırılmasının doğru olmadığı noktasında karar verilmiştir. Daha sonra bu çalışmalarla il
gili kuruldan gerekli izin alınmış ve Kültür Bakanlığımız da 2 milyon YTL civarında parayı Sivas Va
liliği emrine göndererek buranın çevre düzenlemesinin yapılmasını talep etmiştir. Sivas Valiliği bu 
konuda proje çalışmalarını sürdürmektedir. Proje çalışması tamamlandığında çevresindeki gecekon
duların istimlaki ve istinat duvarının yapımına başlanacaktır. 
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Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yaptığı restorasyonlarda olduğu 
gibi hiçbir para sıkıntısı çekmeden bu caminin restorasyonunun yapılması için de proje çalışmalarını 
başlatmıştır. Ama ülkemiz üniversitelerindeki bilim adamları bunun çok riskli bir iş olduğunu, bu pro
jeyle ilgili yabancı bilim adamlarından da görüş alınması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. 
Bu çerçevede, İtalyan Profesör Croci ile İstanbul Teknik Üniversitesi profesörleri bir görüşme yap
mışlardır, şu anda görüşmeler -bugün aldığım bilgilere göre- bir iki ay içerisinde neticelenecek ve 
proje aşamasına geçilecektir. İnanıyorum ki bu restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlandıktan 
sonra bu cami aslına uygun olarak restorasyonu yapılacaktır. Aynı şekilde şifahanenin de restorasyonu 
yerine getirilecektir. Şifahane şu anda açık olarak durmaktadır, burada kendine özgü taş örnekleriyle 
açık müze olarak, giden vatandaşlardan bir ücret alınmaksızın ziyaret edilebilmektedir. 

Ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkmayı şiar edinen Hükümetimiz dünya medeniyetlerinin 
gıptayla baktığı tarihî, kültürel eserlerimizi onararak geleceğe taşıma noktasında her türlü imkân
ları seferber etmektedir. Bunlardan birçoğu da benim kendi seçim bölgem olan Malatya'da birçok 
tarihî eserin restorasyonu tamamlanmış şu anda da Battalgazi'de bulunan kervansaray, bütün, hızlı 
bir şekilde restorasyonu tamamlanarak bizden sonraki nesillere kendine yakışır bir şekilde bırakı
lacaktır. 

Ben bu duygu ve düşüncelerle... Tüm tarihî eserlerimizin Hükümetimiz tarafından, bundan önce 
yapılmadığı şekilde, restorasyonları yapılmaktadır, bundan sonra yapılmaya devam edecektir. Çünkü 
bu eserler bizden sonraki nesillere intikal ettirilmesi gereken eserlerdir. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öz. 

Sayın Öğüt... 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bu tip konularla ilgili olarak da biz Başkanlık olarak söz verme hakkı
nızı kısıtlamayız... 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Bununla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - .. .ama usul hâline gelirse, filan kişiye verdiğiniz zaman 5 kişi daha talep ettiğinde 
Divriği Ulu Camisi hakkındaki görüşlerini beyan etme... Onlara vermezseniz, o zaman adaletsizlik 
olur. 

Evet, ben kısaca açayım. Madem... 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Tamam. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bir defaya mahsus olmak üzere. Bundan sonra olmaz, böyle bir usul yok çünkü 
Sayın Öğüt. 

Buyurun. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1228 yılında Selçuklular döneminde 
yapılmış, dünyada eşi, emsali olmayan tek Türk mirasıdır. Bakın, bu çok önemlidir. Bu, dünyada eşi, 
emsali olmayan tek İslam-Türk mirası olan bu eserin korunması ancak özel kanunla olur veya özel 
düzenlemeyle olur. 
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Burada, bakın bir örnek vereceğim: Fransa'da Nötre Dame Kilisesinde bile özel düzenlemeyle 
ilgili yasa çıkmıştır. Bizim neyimiz eksik? Anadolu'da Selçuklulardan kalma, 1200 yılında yapılmış 
bu tarihî caminin ve darüşşifasının korunmasıyla ilgili bu kanunun çıkması hakikaten Anadolu'ya ve 
Divriği'ne çok önem kazandıracaktır çünkü bu, dünyada eşi, emsali olmayan tek Türk eseridir. 

Bilgilerinize sunuyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 

III.- Y O K L A M A 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, oylama olacaksa yoklama istiyorum. 

BAŞKAN - Oylama olacak tabii. 

Sayın Anadol, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Baratalı, Sayın Özdemir, Sayın Keleş, Sayın Meral, 
Sayın Köse, Sayın Gök, Sayın Unsal, Sayın Öğüt, Sayın Ramazan Kerim Özkan, Sayın Akif Ekici, 
Sayın Özer, Sayın Arat, Sayın Bingöl, Sayın Koç, Sayın Okay, Sayın Mengü, Sayın Karaibrahim, 
Sayın Ertemür. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ismini okuduğum ve kayıtlara geçirdiğimiz arkadaşları
mız lütfen sisteme girmesinler. 

Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için dört dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.23 
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Kapanma Saati: 17.47 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109'uncu Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alma önergesinin oylamasın

dan önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi tekrar yoklama yapacağım ve toplantı yeter sayısını arayacağım. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama için dört dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, arıza nedeniyle, biraz önce girmiş olan arkadaşlarımız tekrar 
girsinler çünkü son girdiğiniz esas sayılacağı için... Sistem devam ediyor. Lütfen buyurunuz. 

Arkadaşlar, yeniden sisteme girin. Çünkü son verdiğiniz oy kabul olacaktır zaten. O bakımdan, 
endişeye mahal bir şey yoktur, mükerrer olmaz. 

Evet, dışarı çıkmış olan arkadaşlarımızı da çağıralım lütfen. 

Sisteme giremeyen arkadaşlarımız lütfen pusulalarını göndersinler. Vekâleten oy kullanacak 
sayın bakanlarımız var ise onlar da vekâleten oylarını kullansınlar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, o pusulalar okunacak değil mi efendim? 

BAŞKAN - Pusulaları okuyacağım Sayın Anadol. 

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sa
yısı bulunamamıştır. 

Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 28 Mayıs 2008 
Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, velayeti annede olan bir çocuğun babası tarafından kaçı

rılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2238) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak yanıt lanmasını talep eder im. 

Saygı larımla, 

< A h m e t E R S İ N 
İzmir Mil letveki l i 

Üniversite öğrenimi sırasında, kendisi de yüksek öğrenim yapmakta olan 
Makedonya uyruklu Haluk Karabatak Ademi ile evlenen Nesrin S A Y D A M ' ı n , bu 
evlilikten halen 4 yaşında olan T a h a isimli bir çocukları olmuştur. 

Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle, İstanbul Gaz iosmanpaşa 2 Aile 
Mahkemesinin 15.05 2007 tarihli karan ile boşanmışlar ve M a h k e m e küçük Taha 'n ın 
velayetini annesi Nesrin S A Y D A M ' a vermiştir. 

Ancak, baba Haluk Karabatak Ademi , mahkeme kararından sonra çocuğu 
Makedonya 'ya kaçırmış ve bir daha da geri getirmemiştir. Yani , halen İzmir'de 
ikamet eden anne Nesrin S A Y D A M , mahkeme kararına rağmen yaklaşık 9 aydan 
beri çocuğundan ayrıdır. Z a m a n z a m a n Türkiye'ye giriş-çıkış yapan Haluk Karabatak 
Ademi hakkında, İzmir Cumhur iyet Savcılığı aracılığı ile Edirne Cumhuriyet 
Savcılığına ve Adalet Bakanlığı— Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Gene l 
Müdür lüğüne başvuru lmuş o lmasına ve Dışişleri Bakanlığı 'nın da konu hakkında 
bilgisi o lmasına karşın, bugüne kadar bîr sonuç alınamamıştır. Üstelik, çocuğu 
kaçıran Haluk Karabatak Ademi ' nin, Makedonya'daki adresi ve telefon numarası 
bellidir. 

Dolayısıyla, T C Devletinin kendi vatandaşı olan anne ve Makedonya 'ya 
kaçırılan çocuğunun, Türk Yargıs ının kararma rağmen haklarının korunmaması 
düşünülemeyeceğine göre, anne Nesrin S A Y D A M ' ın bugüne kadar çocuğuna 
kavuşturulamamış olması düşündürücüdür . 

1- İstanbul G a z i o s m a n p a ş a 2. Aile Mahkemes in in , velayetini anne Nesrin 
S A Y D A M ' a verdiği küçük Taha 'y ı Makedonya 'ya kaçıran ve 9 aydan beri geri 
getirmeyen Haluk Karabatak Ademi ve çocuğun annesine iadesi hakkında, bugüne 
kadar hangi İşlemler yapı ldı? 

2- Çocuğu Makedonya 'ya kaçıran baba Haluk Karabatak Ademi 'n İn , 
Makedonya adresi ve telefon numarası bilinmesine ve z a m a n z a m a n Türkiye'ye giriş-
çıkış yapmasına rağmen, küçük Taha 'n ın annesine kavuşması neden sağlanamıyor? 

3- T C vatandaşı olan küçük Taha ve annesinin yaşadığı sorunlar, insan ve 
çocuk haklarına aykırı değil mi? 

T . C . 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

B a k a n 

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 

İ lg i : a ) K a n u n l a r v e Karar lar D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı i f a d e l i , 1 8 / 0 3 / 2 0 0 8 tarihl i v e A . O l . O . G N S . O . 
1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 2 2 3 8 - 4 2 5 6 / 9 1 8 5 s a y ı l ı y a z ı , 

b ) B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r v e Karar lar G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü i f a d e l i , 2 1 / 0 3 / 2 0 0 8 tarihl i v e B . 
0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 O 6 - 4 5 - 1 1 / 1 2 4 8 s a y ı l ı y a z ı , 

c ) 0 1 / 0 4 / 2 0 0 8 tar ih l i v e 8 3 5 / 4 7 8 s a y ı l ı y a z ı . 

İ l g i ( a ) y a z ı n ı z e k i n d e B a ş b a k a n l ı ğ a g ö n d e r i l e n v e i lg i ( b ) y a z ı i l e B a k a n l ı ğ ı m ı z c ı 
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı t e n s i p o l u n a n , İ z m i r M i l l e t v e k i l i A h m e t E r s i n t a r a f ı n d a n S a y ı n B a ş b a k a n ' : 
y ö n e l t i l i p y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i s t e n i l e n 7 / 2 2 3 8 E s a s N o . l u s o r u ö n e r g e s i n e ilisk.it 
c e v a b a e s a s t e ş k i l e d e c e k b i l g i l e r i n d e r l e n e b i l m e s i i ç i n i lg i ( c ) y a z ı m ı z l a e k s ü r e i s t e n i l m i ş o l u p 
T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i İ ç t ü z ü ğ ü n ü n 9 9 . m a d d e s i u y a r ı n c a h a z ı r l a n a n c e v a p ö r n e ğ i iki mis l i ; 
h a l i n d e i l i ş i k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . 

E K : M e h m e t A l i Ş A H I N 
S o r u ö n e r g e s i c e v a b ı B a k a n 

e t A l i Ş A H İ T 
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Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/2238 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türk vatandaşı Nesrin Saydam'm 01/11/2007 tarihli başvurusunda, Makedonya vatandaşı 
Hakan Karabatak ile evliliklerinden olan 10/02/2004 doğumlu Taha Alper Karabatak'ın, 
velayetinin kendisi tarafından kullanıldığı sırada bu hakkın ihlâl edilerek baba tarafından 
Makedonya'ya götürüldüğünü ileri sürerek, Türkiye'nin de taraf olduğu 01/08/2000 tarihinde 
yürürlüğe giren Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi 
uyarınca küçüğün iadesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını istediği; 

Söz konusu başvuru talebinin Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 
13/11/2007 tarihli ve 98964 sayılı yazısıyla Makedonya Merkezî Makamına iletildiği; aradan 
geçen zamana rağmen cevap alınamaması üzerine anılan yazının 07/01/2008 tarihli ve 2016 sayılı 
yazı ile tekit edildiği; 

Başvuru sahibinin konunun akıbetine ilişkin olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
uyarınca bilgi istemesi ve sürecin hızlandırılması için gerekenin yapılmasını talep etmesi üzerine, 
Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan 07/02/2008 tarihli yazıyla, başvuru talebinin Makedonya 
Merkezî Makamına ulaşıp ulaşmadığının araştırılmasının istendiği; 

Başvuruyla ilgili girişimler sonucunda, Makedonya Merkezî Makamından 18/01/2008 
tarihli yazıyla cevap alındığı; söz konusu yazı ekinde, çocuğun şu anki durumu ile yaşadığı 
çevrenin incelenmesini de içeren bir rapor gönderildiği; 27/02/2008 tarihli yazımızla, anılan 
raporun başvuru sahibine iletilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin 2 ve 11. 
maddelerinde, Sözleşmenin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere en süratli usullerin 
izlenilmesi yükümlülüğünün getirilmiş olması ve Sözleşmenin 11. maddesinde düzenlenen, 
müracaatta bulunulan adlî veya idari makamın, müracaattan itibaren altı hafta içinde karar 
vermemesi halinde, talep eden veya talep edilen devletin merkezî makamının kendi girişimiyle 
gecikmenin nedenlerine dair bir belge isteyebileceğine ilişkin düzenleme çerçevesinde, Makedonya 
Merkezi Makamına gönderilen 27/02/2008 tarihli yazımızla, Sözleşmenin 2 ve 11. maddeleri 
hatırlatılarak, başvuruya ilişkin işlemlerin hızlandırılmasının istendiği; 

Makedonya Merkezî Makamından alınan 11/03/2008 tarihli yazıda, bilirkişi heyetinin 
yaptığı incelemeler çerçevesinde, küçüğün babasının yanında çok iyi şartlar altında yaşadığı; küçük 
ile babanın Merkezî Makam binasına çağrıldığı ve küçüğün anneyle sınırsız görüştürüldüğü; 
annenin küçüğü Türkiye'ye geri getireceğini söylemesi üzerine, küçüğün Türkiye'ye dönmek 
istemediğini ve annesinin Makedonya'ya gelmesini istediğini belirttiği; çocuğun çok mutlu olduğu 
ve eğitimine devam ettiği bildirilerek, masrafları baba tarafından karşılanmak üzere annenin 
Makedonya'ya gelerek oğlunu görebileceği, eski eşi ile küçüğün durumuna ilişkin görüşme 
yapabileceğinin belirtildiği ve bu hususta annenin cevabının bildirilmesinin istendiği; söz konusu 
yazının, başvuru sahibine iletilmesi için izmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; 

Sözleşmenin 10. maddesinde düzenlenen "Çocuğun bulunduğu Devletin merkezî makamı, 
çocuğun isteyerek teslimi yolunda tüm önlemleri alır veya aldırır." hükmü ile merkezî makamların 
görevlerinin düzenlendiği 7. maddenin (c) bendinde hüküm altına alınan, çocuğun rıza ile iadesini 
veya dostane bir çözüme ulaşılmasını sağlamak için uygun tüm önlemlerin alınması gerektiğine 
ilişkin düzenleme gereğince, öncelikle talebin yapıldığı merkezî makamın, kaçıran kişinin rızasıyla 
küçüğün teslimi veya taraflar arasında dostane bir çözümün sağlanması için girişimlerde bulunması 
gerektiğinden, söz konusu iade başvurusuna ilişkin işlemlerin halen devam ettiği ve başvuru 
sahibinin gelişmelere ilişkin olarak bilgilendirildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Ote yandan; 04/05/2008 ve daha sonraki tarihli yazılı ve görsel basında, soru önergesine 

konu edilen anne ve küçüğün bir araya geldiklerine ilişkin haberler yer almıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

KAHİN 
Bakan 
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2.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, 22 'nci Dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2446) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 11. maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Anayasanın 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve Ödevler" başlıklı İkinci Kısmında 
insan haklan sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
haklan ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü 
bölümde ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasarı 
taslaklarının insan haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluştan ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

• 22. Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

• Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta ve 
diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

• Bakanlığınıza incelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nın 
insan hakları hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Mehmet 
yanıtlanmasını arz ederim. 
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• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, diğer bakanlık veya ^ 1 1 1 1 ^ 

kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

• Alınan görüşlerden kaç ianesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında belirtilen 
Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili 
taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer 
mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden 
hangisi ile ilgilidir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında Bakanlığınız görüş bildirmiştir? Yukarında belirtilen Anayasanın ilgili 
maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan 
haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar 
kaç tanedir vc Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında herhangi bir 
kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf 
olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz 
görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi 
sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

• Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında sözkonusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

• 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve kanun 
hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Vr.tönOOS 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02^1536 sayılı yazı, 

b) 11/04/2008 tarihli ve 970/512 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Yılmaz Tankut tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2446 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 uyannea hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ali 
Soru önergesi cevabı Bakan 

H İ N 
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Sayın Yılmaz TANKUT 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2446 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2. maddesinde, 
bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa 
gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemenin 
Bakanlığımızın görevleri arasında sayıldığı; 13. maddesinde, Bakanlığımız Kanunlar Genel 
Müdürlüğünün görevlerinin, adlî konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, 
Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek, görev alanına giren 
konularda Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının sorulan hakkında 
görüş bildirmek, mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, Bakanlıklar 
tarafından hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa 
gönderilmeden önce Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu 
konularda görüş bildirmek, kendi görev alanına giren konularda idarî yargı mercilerinde Bakanlığı 
temsil etmek şeklinde belirlendiği; 34. maddesinde, Bakanlığın, temel kanunlar üzerinde çalışma 
yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkili olduğunun belirtildiği; 

17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde, taslaklann üst hukuk 
normlanna aykın olamayacağının ve hazırlanırken yargı kararlarının gözönünde 
bulundurulacağının ifade edildiği; 6. maddesinde, Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar 
hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlanndan görüş alınacağının; ayrıca maddede 
sayılan şartlarda Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığının, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, 
Devlet Personel Başkanlığının, Hazine Müsteşarlığının, Sayıştay Başkanlığının ve Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliğinin görüşlerinin alınmasının zorunlu olduğunun; taslaklar hakkında konuyla 
ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ile 
sivil toplum kuruluşlannın görüşlerinden de faydalanılacağının; kamuoyunu ilgilendiren taslaklann 
Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet, basın veya yayın 
aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabileceğinin hükme bağlandığı; 

Malûmlarıdır. 

I. Söz konusu mevzuat kapsamında 22. Yasama Döneminde; 

A- Taslağı Bakanlığımız adına Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlananlardan 
kanunlaşanların listesi şu şekildedir; 

1- 02/01/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun, 

2- 02/01/2003 tarihli ve 4780 sayılı Türk Vatandaşlan Hakkında Yabancı Ülke 
Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza 
Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

3- 02/01/2003 tarihli ve 4781 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun, 
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4- 02/01/2003 tarihli ve 4782 sayılı Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

5- 08/01/2003 tarihli ve 4785 sayılı Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun 
ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

6- 08/01/2003 tarihli ve 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

7- 09/01/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanun, 

8- 15/01/2003 tarihli ve 4790 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 

9- 23/01/2003 tarihli ve 4793 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun, 

10- 05/02/2003 tarihli ve 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin 
İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

11 - 06/02/2003 tarihli ve 4809 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava 
ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

12- 19/02/2003 tarihli ve 4810 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, 

13- 26/02/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

14- 19/03/2003 tarihli ve 4829 sayılı Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

15- 24/04/2003 tarihli ve 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Para Cezalarının İdarî Para 
Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun, 

16- 28/05/2003 tarihli ve 4863 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 

17- 15/07/2003 tarihli ve 4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun, 

18- 15/07/2003 tarihli ve 4929 sayılı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun, 

19- 17/07/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, 

20- 23/07/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, 

21- 30/07/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun, 

22- 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

23- 12/12/2003 tarihli 5020 sayılı ve Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun, 

24- 07/01/2004 tarihli ve 5036 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
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25- 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 

26- 12/02/2004 tarihli ve 5092 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

27- 14/04/2004 tarihli ve 5133 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

28- 14/04/2004 tarihli ve 5134 sayılı Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 

29- 16/06/2004 tarihli ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun, 

30- 14/07/2004 tarihli ve 5218 sayılı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

31- 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

32- 17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun, 

33- 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 

34- 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun, 

35- 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

36- 04/11//2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun, 

37- 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 

38- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun, 

39- 25/12/2004 tarihli ve 5276 sayılı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

40- 02/03/2005 tarihli ve 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun, 

41- 02/03/2005 tarihli ve 5309 sayılı Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, 

42-02/03/2005 tarihli ve 5311 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

43- 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 

44- 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

45- 31/03/2005 tarihli ve 5328 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, 

46- 11/05/2005 tarihli ve 5347 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
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47- 11/05/2005 tarihli ve 5348 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

48- 11/05/2005 tarihli ve 5349 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

49- 25/05/2005 tarihli ve 5351 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

50- 25/05/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 

51- 25/05/2005 tarihli ve 5353 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 

52- 31/05/2005 tarihli ve 5358 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

53- 29/06/2005 tarihli ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 

54- 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 

55- 03/07/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurulları Kanunu, 

56- 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

57- 29/06/2006 tarihli ve 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 

58- 28/09/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu. 

B- Taslağı Bakanlığımız adına Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp da 23. 
Yasama Döneminde kanunlaşanların listesi şu şekildedir; 

1- 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun, 

2- 20/11/2007 tarihli ve 5712 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

3- 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve 
Kapsamına Dair Kanun, 

4- 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun, 

5- 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tamk Koruma Kanunu, 

6- 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlanna Uyum Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

C- Bakanlığımız adına Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından taslağı hazırlanan veya 
hazırlık çalışmalan devam edip de henüz kanunlaşmamış olanların listesi ise şu şekildedir; 

1- Türk Ticaret Kanunu Tasansı, 

2- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, 

3- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
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4- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı, 

5- Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı, 

6- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, 

7- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasansı, 

8- Ticari Sır, Banka Sim ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasansı, 

9- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, 

10- Devlet Sırlan Kanunu Tasansı, 

11- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasansı, 

12- Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı, 

13- 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

14- İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı, 

15- DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu Tasansı, 

16- Türk Medenî Kanunu ile Nüfus Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansı, 

17- Çek Kanunu Tasarısı, 

18- Hukuk Uyuşmazlıklannda Arabuluculuk Kanun Tasarısı, 

19- İcra ve İflâs Kanununda ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı, 

20- Genel İdarî Usul Kanunu Tasansı. 

D- Başbakanlık, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlardan gelen toplam 622 kanun 
tasansı taslağı, 356 kanun teklifi, 199 yönetmelik taslağı ve 68 tüzük taslağı hakkında 
Bakanlığımızca görüp bildirilmiştir. 

II.- Yukarıda değinildiği üzere, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 13. maddesi 
uyarınca, Bakanlığımızda kanun tasansı taslaklarını hazırlama görev ve sorumluluğu Kanunlar 
Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Aynı Kanunun 34. maddesi uyarınca, temel kanunlara 
ilişkin tasarı taslaklarını hazırlamak için Bakanlığımızda, ilgili bakanlıklann temsilcileri, yüksek 
mahkeme üyeleri, bilim adamlan, kamu kurum ve kuruluşlannın, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Bakanlığımız 
bürokratlanndan oluşan komisyonlar kurulmaktadır. Bu bağlamda, örnek vermek gerekirse; 5235 
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun taslakları ile Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasansı, 2992 
sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Bakanlığımızda kurulan komisyonlar tarafından 
hazırlanmıştır. 

Söz konusu kanun tasansı taslaklan hazırlanırken, başta Anayasa hükümleri olmak üzere, 
taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği müktesebatı her zaman dikkate 
alınmaktadır. 
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III. Bakanlığımıza incelenmek üzere gönderilen kanun tasansı taslaklan, 2992 sayılı 
Kanunun 2. maddesi ve 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre Kanunlar Genel Müdürlüğünce, Türk hukuk 
sistemine, kanun yapma tekniğine, üst hukuk normlanna ve yargı kararlarına uygunluk 
bakımından incelenmektedir. 

Öte yandan, diğer bakanlıklardan gönderilen kanun tasansı taslaklan hakkında 
Bakanlığımız görüşü, ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlandıktan ve ilgili birimlerin 
görüşleri toplandıktan sonra oluşturulmaktadır. 

IV. Bakanlığımız tarafından hazırlanan kanun tasarı taslaklan hakkında, 17/02/2006 tarihli 
ve 26083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esaslan Hakkında Yönetmeliğe göre bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlanndan, yüksek 
mahkemelerden, üniversitelerden ve bilim adamlanndan, ilgili kurullardan, ilgisine göre mahallî 
idarelerden, sendikalardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlanndan ve sivil toplum 
kuruluşlanndan görüş alınmaktadır. 

Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, Türk Ticaret Kanunu Tasansı 96, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Tasansı 104 ve Genel İdari Usul Kanunu Tasansı taslağı 390 kurum, 
kuruluş veya sivil toplum örgütünün görüşüne sunulmuştur. 

V. Bakanlığımıza ulaşan görüşler, titizlikle değerlendirildikten ve taslağa son şekli 
verildikten sonra kanunlaşması için gereğinin takdiri amacıyla, Başbakanlığa sunulmuştur. 

VI. Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mevzuat hazırlamaya 
ilişkin çalışmalar, adı geçen Genel Müdürlüğün www.kgm.adalet.gov.tr adresindeki internet 
sayfasında güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'ın, Ergenekon soruşturmasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2701) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i so ru la r ım ın , A d a l e t B a k a n ı Say ın M e h m e t Al i Ş a h i n t a ra f ı ndan 
yazı l ı olarak yan ı t l anmas ı is teğimi bilgilerinize sunar ım. 

Saygı la r ım la . 25 Mart 2008 

1- Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Sayın İ lhan Se lçuk ve 
onunla birlikte eş zamanl ı olarak sabahın saat 04.30'unda gözal t ına alınanlar, 
baskıcı dönemler in baskınlarını an ımsatan böyle bir uygulama yerine, daha uygun 
bir zamanda, ifadeleri a l ınmak üzere neden davetiye ile çağr ı lmadı lar? 

Mehmet Ali Ş. VHIN 
Bakan 

Süleyman Yağ ız 
DSP İstanbul Mil letvekil i 
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2- Hukukçular ın, bu uygu lamanın hukuka ve yasaya aykırı, dolayısıy la suç o lduğu 
görüşünü nasıl değer lendi r iyorsunuz? 

3- Toplumda kuşkuya ve tedirginl iğe yol açan böyle bir uygu lamanın yarg ıya ve ülke 
yönetici lerine olan güveni sarsacağı görüşüne katılıyor musunuz? 

4- Bu tür gözal t ına almalar ın durduru lması yönünde bakanlığınızın bir ça l ışması var. 
mıdır? 

5- Adına Ergenekon denilen soruşturmanın iddianamesi, aradan aylar geçmes ine 
karşın neden hâlâ hazır lanmamışt ı r? iddianamenin geciktirilmesi, görev ihmali 
sayı lmaz mı? Hukuk, bu denli keyfi l iğe izin verir mi? 

6- Bir siyasî partinin genel merkezinin bası lması , genel başkanı ve genel başkan 
yardımcısının gözal t ına a l ınması , demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşı r mı? 

7- Yayın yasağı olan bir soruşturmayla ilgili olarak sızan veya sızdırı lan bazı 
bilgilerin bazı yayın organlar ında yayımlanmasını nasıl değer lend i r iyorsunuz? Bu 
durum, Anayasa'da güvence altına a l ınan âdil yargı lanma hakkını zedelemiyor 
mu? 

8- Bu tür uygulamalar temel insan haklarının ve bireysel özgür lük ler in ihlâli an lamına 
gelmiyor mu? 

9 - Hükümetiniz dilinden düşürmediğ i A B sürecini bu tür uygulamalarla mı 
sürdürmeyi düşünüyorsunuz? 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 07/04/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-4979 sayılı yazı, 

b) 21/04/2008 tarihli ve 1044/573 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2701 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 uyannea hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
*?./?T/2008 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Soru önergesi cevabı 
EK: 

Bakan 
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Sayın Süleyman Y A Ğ I Z 
İstanbul Milletvekili 

T B M M 

Bakanl ığımıza yöneltilip yazıl ı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2701 Esas No. lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 5271 sayılı C e z a Muhakemesi Kanununun; 

"B i r suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi" kenar başlıkü 160. 
maddesinde; 

" ( 1 ) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 
veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. 

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine 
olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla 
yükümlüdür." 

"Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" kenar başlıklı 1 6 1 . maddesinde; 

" ( 1 ) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri 
aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için 
bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi 
gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak 
ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi 
yapmasını ister. 

(2) Ad l î kolluk görevlileri, e lkoyduklan olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan 
tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet 
savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazıl ı ; acele hâllerde, sözlü 
olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. 

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin 
etmekle yükümlüdür. 

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden 
istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu 
görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye 
kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurlan hakkında Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Va l i ve kaymakamlar hakkında 2 .12.1999 tarihli ve 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi 
oldukları yargılama usulü uygulanır. 
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(6) A ğ ı r cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak 
koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre 
soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en 
yakın il Cumhuriyet başsavcısına aittir. B u suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın 
yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir." 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Öte yandan, mülga 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 148. maddesinde düzenlenen "Kamu davasını açmak için Adalet Bakanı 
Cumhuriyet savcısına emir verebilir." hükmünün 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli 
Kanunlarda Değişikl ik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesi ile yürürlükten kaldırılması ve 
benzer bir hükmün 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda da yer 
almaması nedeniyle 5271 sayılı Kanunun 170. maddesinin birinci fıkrasındaki " K a m u davası 
açma görevi , Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir." hükmü ile 160. maddesinin 
birinci fıkrasındaki "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar 
vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar." hükümleri çerçevesinde kamu 
davasmın açılması konusunda Adalet Bakanının Cumhuriyet savcısına emir verme yetkisi 
bulunmamaktadır. Kamu davasının açılması konusunda görevli ve yetkili kılınan makam 
Cumhuriyet başsavcılıkları olup, bu bağlamda telkinde bulunulması yada talimat verilmesi de 
söz konusu değildir. 

II- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (Ceza Muhakemesi Kanununun 250. 
Maddesiyle Yetki l i Bölümü) 28/04/2008 tarihli ve 2008/957B.M. sayılı yazısıyla; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (Ceza Muhakemesi Kanununun 250. 
Maddesiyle Yetki l i Bölümü) 2007/1536 numaralı soruşturma çerçevesinde aylar öncesinden 
toplanan deliller ve yapılan teknik takipteki bilgilere göre bazı şüphelilerin soruşturma 
kapsamına alındığı, Başsavcıl ığın gözaltı ve arama işleminin uygulanma saatiyle ilgili özel 
bir talimatının bulunmadığı; olay günü kolluk makamları tarafından bazı şüphelilerin saat 
05.30 sıralarında uçakla yurtdışına gideceklerinin tespit edilmesi üzerine, gözaltı işlemlerinin 
erken saatte yapıldığı, ev ve işyeri aramalarının da aynı saatlerde olduğu, delillerin 
karartılmaması için bir şüpheli hakkındaki arama ve gözaltı işlemlerinin de eş zamanlı olarak 
erken saatlerde yürütüldüğü; daha önce de delillerin yok edilmemesi v e birbiriyle irtibatlı 
kişilerin haberleşmemesi bakımından kapsamlı soruşturmalarda yüzlerce arama v e gözaltı 
işleminin aynı şekilde sabahın erken saatlerinde yerine getirildiği; 

Kanunlarımızda belli şartlarda arama ve gözaltı işlemlerinin günün her saatinde 
yapılabilecek bir soruşturma işlemi olduğu ve yukarıda belirtilen soruşturma sırasında da bu 
kapsamda kanuna aykırı bir durumun mevcut olmadığı; 

S ö z konusu soruşturmanın, onlarca kişinin dinlenmesi, yüzlerce bilgisayar 
kayıtlarının v e binlerce- belgenin incelenmesi ile yürütüldüğü; üç Cumhuriyet savcısı ile çok 
sayıda kolluk amirinin soruşturmada görev aldığı; buna rağmen olayların akışı, 
soruşturmanın bir bölümünde başka bir olayın delillerinin ele geçirilmesi ve onun da 
aydınlatılması gereği gibi hususların soruşturmanın uzamasına sebebiyet verdiği, soruşturma 
ikmal edilmeden bir bölümü için kamu davası açıldığı taktirde, soruşturmanın ileri 
bölümleriyle ilgili belgelerin de mahkemeye sunularak aleniyet kazanacağı ve böylece ileriye 
dönük gizli yürütülen soruşturma bilgilerinin ortaya çıkacağı,bu sebeple soruşturmayı bölme 
imkânının da olmadığı; 
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C e z a Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre soruşturmamn gizli yürütüldüğü, 
soruşturma dahilindeki belgelerin ve ifadelerin içeriğini yayınlamanın suç teşkil ettiği, buna 
rağmen bir kısım basın yaym organlarında sonışturmanm gizlil iğini ihlal edecek veya 
soruşturma mercilerini etkileyecek şekilde yayınların yapıldığı, bunlarla ilgili olarak basın 
y a y m organlarının bulunduğu Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusu yapıldığı ve hâlen 
de yapı lmaya devam edildiği; ayrıca bu soruşturmayla ilgili suç teşkil edebilecek şekildeki 
yayınların izlenip, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç ihbarında bulunması için İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verildiği, bu talimat çerçevesinde 
sadece 2008 yılının ilk 3 ayında 472 suç duyurusu işleminin yapıldığı; 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 22/04/2008 tarihli ve 
B.05.1 .EGM.0.12.05.05.9081-2563/75411 sayılı yazısıyla, İçişleri Bakanlığınca hiçbir basın 
ve yayın organına soruşturmayla ilgili bilgi ve belge verilmediği gibi, herhangi bir 
açıklamanın da yapılmadığı; 

Bildirilmiştir. 

III- Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim y o l l a n " 
kenar başlıklı 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya 
yazıl ı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." 
hükmüne yer verildiği; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme 
şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Mecl i s 
İçtüzüğü ile düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
" s o r u n u n kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandınlmak 
üzere, Başbakan v e y a bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret 
olduğunun belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir 
kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan 
ibaret konulann ve konusu evve lce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan 
soruların sorulamayacağının hükme bağlandığı, 

Malûmlarıdır. 

Anayasanın v e Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan diğer sorulann kişisel görüş ileri 
sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığı anlaşılmakla cevaplandırılmasına yasal 
imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet A l i Ş A H I N 
Bakan 
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4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Diyarbakır Barosu Başkanına gösterdiği tepkiye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3026) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n S n . R . T a y y i p E r d o ğ a n tarafından 

y a z ı l ı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

A t i l l a K a r t 
C U P K o n y a Mil le tveki l i 

H ü k ü m e t yetkilileri ve H ü k ü m c t ' i temsilen B a ş b a k a n K . T a y y i p E r d o ğ a n ; 
bir tara f tan t o p l u m s a l g e r g i n l i ğ i n a z a l t ı l m a s ı g e r e k t i ğ i y o l u n d a s ö y l e m l e r d e b u l u n m a k t a » d i ğ e r 
taraf tan i s e v a t a n d a ş ı v c k u r u m l a r ı azar layan , ayr ımcı l ık y a p a n t a v ı r l a r s e r g i i ç m e k t e d i r . 
B u n u n e n s o n ö r n e ğ i D iyarbak ır Sivil T o p l u m ö r g ü t l e r i n i n z i y a r e t i e s n a s ı n d a y a ş a n m ı ş t ı r . 

B a s ı n a y a n s ı y a n b i l g i l e r e g ö r e , B a ş b a k a n , D i y a r b a k ı r B a r o s u B a ş k a n ı ' n a 
"yalan konuşuyorsun, sen dürüst değilsin " d e m i ş t i r . 3 u k o n u ş m a ü z e r i n e B a r o 
B a ş k a n T n ı n d a "Ben dürüst lüğümü kimseye i spat layacak değil im. B a n a h a k a r e t 
edemezsin." d i y e r e k t o p l a n t ı y ı terk e t t i ğ i ö ğ r e n i l m i ş t i r . 

B i r B a ş b a k a n ' ı n b ö y l e s i n e kontrolsüz, nezaket v e saygı dışı t a v ı r l a r i ç î n e 
g i r m e s i k a b u l v e t a s a v v u r e d i l e m e z . B ö y l e b i r t a v ı r ö n c e l i k l e B a ş b a k a n l ı k M a k a m ı ' n i n 
sorumluluğu ve saygınl ığıyla b a ğ d a ş m a z , ö t e y a n d a n , bir B a ş b a k a n ' ı n öncelikle ve 
mut laka , y u r t t a ş l a r a r a s ı n d a ayrımcıl ık a n l a m ı n a g e l e c e k , m u h a t a p l a r ı n ı rencide e d e c e k 
s ö y l e m v e d a v r a n ı ş l a r d a n k a ç ı n m a s ı g e r e k t i ğ i d e a ç ı k t ı r . 

KLritik v e g e r g i n b ir s ü r e c i n y a ş a n d ı ğ ı ü l k e m i z d e , b a ş t a B a ş b a k a n o l m a k ü z e r e 
t ü m y e t k i l i l e r i n sorumluluk ve sağduyu i ç i n d e h a r e k e t e t m e l e r i z o r u n l u d u r . A k s i n e 
d a v r a n ı ş l a r ı n t o p l u m d a k i a y n ş m a y ı k ö r ü k l e m e s i k a ç ı n ı l m a z d ı r . B u tür d a v r a n ı ş l a r a y o l 
a ç ı l m a r n a h d ı r . 

Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandır ı lmas ın ı 
talep etmek gereği doğmuştur; 

B a r o B a ş k a n ı s ı f a t ı y l a b ö l g e d e k i s o r u n l a r ı d i y a l o g o r t a m ı i ç i n d e a n l a t a n v e 
ö n e r i l e r i n i i f a d e e d e n b ir y e t k i l i y e k a r ş ı , ü l k e B a ş b a k a n ı n ı n b ö y l e s i n e t a h a m m ü l s ü z l ü k 
g ö s t e r m e s i , nezaket ve saygı dışı k o n u ş m a s ı v c tepki göstermesi B a ş b a k a n l ı k M a k a m ı ' n ı n 
s a y g ı n l ı ğ ı y l a b a ğ d a ş ı r m ı ? 

B ö y l e b ir a n l a y ı ş v e u y g u l a m a , toplumsal uz la şma vc demokras i a n l a y ı ş ı y l a 
b a ğ d a ş ı r m ı ? B ö y l e b i r t a v ı r a y n ı zamanda d a y a t m a c ı bîr anlayış ve psikoloj ik bir zaaf iyet 
a n l a m ı n a g e l m e z m i ? 

B ö y l e bir s ü r e ç t e n s o n r a B a r o B a ş k a n ı ' n a k a r ş ı v e B a r o B a ş k a n ı ' n ı n Ş a h s ı n d a 
z i y a r e t e g e l e n t ü m s i v i l t o p l u m ö r g ü t l e r i n e karş ı İİzUr v eya Özür anlamına g e l e c e k b i r 
d a v r a n ı ş t a b u l u n m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI *??./??/2008 

Bakan 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30/04/2008 tarihli ve A.01 .0 .GNS.0 . 
10.00.02-7/3026-5514/11605 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 01 /05/2008 tarihli ve B. 
02.0 .KKG.0.12/106-57-7/1882 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3026 Esas No. lu soru önergesine ilişkin 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 
Soru önergesi cevabı 

Mehmet Ali Ş ^ H I N 
Bakan 
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Sayın Atilla K A R T 
Konya Milletvekili 

T .B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/3026 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yol lan" kenar 
başlıklı 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer 
verildiği; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve 
kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis içtüzüğü ile 
düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, "Konuşma üslûbu" kenar başlıklı 67. 
maddesinin ikinci fıkrasında, Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, 
Başkanın, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri vereceğinin 
yazıldığı; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular 
hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 
97. maddesinde de; başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı 
istişare sağlanmaktan ibaret konulann ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle 
aynı olan sorulann sorulamayacağının hükme bağlandığı; "Uyarma" kenar başlıklı 157. 
maddesinde şahsiyetle uğraşmanın uyarma cezasını gerektiren haller arasında sayıldığı; 

Malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün yukanda belirtilen hükümleri 
birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan sorulann; bilgi istemeye yönelik olmayıp kişisel 
görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığı; kaba, yaralayıcı, kontrolsüz, nezaket 
ve saygı dışı ifadelere yer verilmek suretiyle şahsiyetle uğraşmayı hedeflediği anlaşılmakla cevap 
verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali 
Bakan 

ŞAHIN 
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5.-Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, göçebe ailelerin iskânına ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak 'ın cevabı (7/3040) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık v e Iskan Bakanı S a y ı n Faruk Nafiz Özak 'ça 
yazılı olarak yanıt lanmasını dilerim 

Sayg. lanmla. 08.04.2008 

D i y a r b a k ı r Mi l letveki l i 

Bilindiği gibi, yaklaşık 50.000 nüfus ve 5.000 aileye sahip Ber'ıtan Aşireti, D o ğ u 
ve G ü n e y d o ğ u n u n en büyük göçebe topluluğudur. 1975 yı l ında yapı lan çalışmalar 
sonucunda 1.000 aile 2510 sayılı yasa kapsamında yerleşik hayata geçirilmiştir. 
Bununla beraber du rumu uygun olan 2 .500 aile de kendi olanaklarıyla Diyarbakır-
Elazığ-Bingöl illerinde yerleşik hayata geçmiştir. Ha len 1.500 aile ise göçebe 
konumundadır . 

B u çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1- Beritan aşiretinin göçebe konumunda bulunan 1.500 ailesi için Bakanl ığınız 
tarafından yürütülen yer tahsisi ya da iskan çal ışması var mıdır? 

2- Y ine bu aşiretimiz bünyesinde yer alan ve göçebe konumunda bu lunan 160 
aile 1991 yılında iskana ve yer tahsisine hak kazandığı halde bu güne 
kadar bu hakları yaşam bulmamıştır. Bu du rumun nedeni nedir? 

3- B u 160 aileye yer tahsisi ve iskanı konusunda Bakanl ığınızca yürütülen her 
hangi bir çal ışma var mıdır? 

4 - Avrupa Birliğine giriş sürecinde yer alan ülkemizde yurttaşlarımızın göçebe 
konumunda yaşaması , eğitim, öğretim, sağlık hizmetler inden bu konumları 
nedeniyle yarar lanamamaları doğru mudur? 

5 - Bu yurttaşlarımızın eğitim, öğretim, sağlık gibi temel hak ve hizmetlerden 
yararlanabilmesi için yürütülen bir çal ışma var mıdır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/5r'd£~ 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 

Akın BİRDAL'ın S 6 MAYIS 2008 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30.04.2008 tarihli ve A.0l.0.GNS.0.10.00.02-553lsayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Akın BİRDAL'ın Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 
7/3040 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 
-Cevap Yazısı 

Faruk Nafiz OZAK 
Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN AKIN BİRDAL'IN 

T.B.M.M. 7/3040 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Bilindiği gibi, yaklaşık 50.000 nüfus ve 5.000 aileye sahip Beritan aşireti, Doğu 
Güneydoğunun en büyük göçebe topluluğudur. 1975 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 
1.000 aile 2510 sayılı yasa kapsamında yerleşik hayata geçirilmiştir. Bununla beraber durumu 
uygun olan 2.500 aile de kendi olanaklarıyla Diyarbakır-Elazığ- Bingöl illerinde yerleşik hayata 
geçmiştir. Halen 1.500 aile ise göçebe konumundadır. 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1-Beritan aşiretinin göçebe konumunda bulunan 1.500 ailesi için Bakanlığınız tarafından 
yürütülen yer tahsisi ya da iskan çalışması var mıdır? 

2-Yine bu aşiretimiz bünyesinde yer alan ve göçebe konumunda bulunan 160 aile 1991 
yılında iskana ve yer tahsisine hak kazandığı halde bu güne kadar bu hakları yaşam 
bulmamıştır. Bu durumun nedeni nedir? 

3- Bu 160 aileye yer tahsisi ve iskanı konusunda Bakanlığınızca yürütülen her hangi bir 
çalışma var mıdır? 

4-Avrupa Birliğine giriş sürecinde yer alan ülkemizde yurttaşlarımızın göçebe konumunda 
yaşaması, eğitim, öğretim, sağlık hizmetlerinden bu konumları nedeniyle yararlanamamalan 
doğru mudur? 

5-Bu yurttaşlarımızın eğitim, öğretim, sağlık gibi temel hak ve hizmetlerden 
yararlanabilmesi için yürütülen bir çalışma var mıdır? 

C E V A P : 

Beritan Göçebe Grubunun, talepleri doğrultusunda 2510 (yeni 5543 ) sayılı İskan Kanunu 
hükümlerince Diyarbakır İli Bismil İlçesi Çeltikli köyünde 351 aile, Tepekonak Köyünde 57 
aile, Alibeyköy Köyünde 150 ailenin tarımsal iskanları yapılmıştır. 

Söz konusu göçebe grubunun bir kolu olan Koşan Göçebe Grubunun ise (159 aile) 
Diyarbakır Merkez Çölgüzeli Mevkiinde şehirsel olarak iskanları planlanmış olup, etüt-proje 
çalışmaları devam etmektedir. 

5543 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalarda hak sahibi ailelerin sosyal ve 
ekonomik durumları ön etüt raporlarıyla belirlenmektedir.Yeni yerleşim yerlerinde tüm 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerine ilişkin alanların yer 
aldığı plan projeler hazırlanmaktadır. Ayrıca, aileler geçinebilir seviyeye ulaşabilmeleri için 
teknik destek ve proje yardımlarıyla desteklenmekte olup, ödeme imkanları göz önüne alınarak 
ödenekler dahilinde kredilendirme çalışmaları yürütülmektedir. 
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( Ayşe Jale AĞIRBAŞ 
L/DSP İstanbul Milletvekili 

İşsizlik ülkemizin en büyük vc acilen çözülmeyi bekleyen önemli sorunlarından 
biridir. Resmi rakamlara göre %9.9 olan işsizlik oranı gerçekte %20 düzeyindedir. 
Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 'Türkiye 2008 İnsani 
Gelişme Raporu'na göre, genç işsiz oranında 177 ülke arasında 10'uncu sırada yer 
almaktadır. Her yıl, çalışabilir nüfus 1 milyon kişi civarında artmaktayken ve işgücü 
piyasasına 600 bin genç girmekteyken, buna karşılık yapılan yatırımlar ve yaratılan 
istihdam yeterli düzeyde olmamaktadır. Ülkemizde çalışmaya hazır olup, umudu 
olmadığı için iş aramayanların sayısı da giderek artmaktadır. Her 4 gencimizden biri 
çalışacak iş bulamamakta, atıl vaziyette kalmaktadır. Ülkemizin kalkınmasına katkı 
vermeye hazır gençlerimizin istihdam edilmelerinin sağlanmasına yönelik politikaların ve 
stratejilerin acilen belirlenmesi gerekmektedir. 

1-) Hükümetin işsizlikle, özellikle de genç işsizlikle mücadele konusunda bir 
stratejisi bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, hükümetin işsizlikle mücadeledeki 
başarısızlığının nedenleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmış mıdır? 

2-) 5084 sayılı Teşvik Yasasıyla 49 ile verilen teşvik yatırımlarının bölgeler 
itibariyle dağılımı nasıl gerçekleşmiştir? Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine kaç 
adet yatırım yapılmıştır? Bu yatırımlar neticesinde kaç kişi istihdam olanağı bulmuştur? 

3-) Ülkemizde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. 
Nüfusunun yaklaşık 2/3'ünün otuz yaşın altında olan Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
işsizlik oranı ne kadardır? Bu oranın düşürülmesine yönelik hükümetin ne gibi planları 
bulunmaktadır? 
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6.- istanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, işsizlikle mücadeleye ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/3046) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım 
EKREN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarıma arz ederim. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/ oX. - \ *\ 2-1 Z l /crT/2008 

Konu : 7/3046 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 30/04/2008 tarihli, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3046 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığının 12/05/2008 tarihli, B.02.1.DPT.0.09.01-
52/1844 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

D e v l e t B a k a n ı 
v c 

EK: DPT yazısı ve ckı Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DPT.0.09.01 — ^ 1 . 
KONU : S o r u Önergesi 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 03.04.2008 tarihli vc A.01.0.GNS.0.10.00.02-553 I sayılı yazı. 

İlgi'de kayıtlı yazı ile yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmektedir. 
Söz konusu soru önergesinin cevapları ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi vc gereğini arz ederim. 

Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 

EK: İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale Ağırbaş Hanım'ın Sn. Bakan Nazım Ukren beye 
Sunmuş Olduğu Soru Önergesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Cevapları 

Tarth| ~/z ip? /OmS 
ğjyjj /İÜ? 
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EK: İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S N . A Y Ş E J A L E A Ğ I R B A Ş H A N I M ' I N S N . B A K A N 
N A Z I M E K R E N B E Y E S U N M U Ş O L D U Ğ U S O R U Ö N E R G E S İ N E D E V L E T 

P L A N L A M A T E Ş K İ L A T I M Ü S T E Ş A R L I Ğ I N I N C E V A P L A R I 

1 . H ü k ü m e t i n işsiz l ik le , özel l ik le d e genç işsiz l ik le m ü c a d e l e k o n u s u n d a bir 

stratej is i b u l u n m a k t a mıd ı r? B u l u n m a k t a y s a , h ü k ü m e t i n işsiz l ik le 

m ü c a d e l e d e k i başar ıs ız l ığ ın ın neden le r i k o n u s u n d a k a p s a m l ı bir ç a l ı ş m a 

yap ı lm ış m ı d ı r ? 

istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi konusu Hükümetimizin en 

öncelikli konularından biridir. Hükümetimizin istihdam ve işsizlik konularına verdiği 

önem hazır lanan tüm politika ve program dokümanlarında vurgulanmaktadır. 9. 

Kalkınma Planı, Yıllık programlar, Hükümet Programları, Hükümet eylem planları, 

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki strateji ve çalışmalarda istihdam ve işsizlik 

konulan önceki dönemlerden çok daha fazla ön plana çıkarılmıştır. 

Türkiye'nin istihdam politikası 2 0 0 7 - 2 0 1 3 dönemini kapsayan Dokuzuncu 

Kalkınma Planında belirlenmiştir. 9. Kalkınma Planı'nda beş temel gelişme 

ekseninden birisi İstihdamın Artırılması olmuştur. Bu gelişme ekseninin üç temel alt 

bileşeni ise işgücü piyasasının geliştirilmesi, eğitimin işgücü talebine duyarlılığının 

geliştirilmesi ve aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Söz 

konusu üç alt başlık ise aşağıdaki tedbirleri içermektedir; 

• İşgücü piyasası; esneklik ve güvence arasında dengenin sağlandığı , istihdam 

üzerindeki yüklerin kademeli bir şekilde azaltıldığı, tüm bireylere eşit istihdam 

fırsatlarının sağlandığı ve sosyal diyalogun güçlendirildiği bir yapıya 

kavuşturulacaktır. 

• İşgücü piyasasında esneklik ve güvence arasında denge sağlanarak işletmelerin 

ve çalışanların değişime uyum kapasiteleri artırılacaktır. 

• Ekonomide rekabet gücünü dikkate alacak, ücret-verimlilik ilişkisini 

güçlendirecek, işgücü piyasalarının esnekliğine katkıda bulunacak ve üretken 

istihdamı destekleyecek esas ücret ağırlıklı bir ücret sistemi oluşturulacaktır. 
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• Sosyal diyalog mekanizmaları ülke düzeyinden işletme düzeyine kadar her 

a landa güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

• Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirmek üzere eğitim ile işgücü 

piyasası arasındaki etkileşim güçlendirilecektir. 

• Mesleki eğitim ve yüksek öğretimde mevcut eğitim programları gözden 

geçirilerek, yeni açılacak eğitim programları insan gücü ihtiyacı doğrultusunda 

belirlenecektir. 

• Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecektir. 

• Meslek standartları ile sınav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik 

sistemi kurulacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. 

• Meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan arasında 

program bütünlüğünü esas alan iş bölümü ve işbirliği sağlanacaktır. Bu 

kurumların sanayi ile işbirliği içinde gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitim 

güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

• İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajl ı kesimlerin ve tar ım sektöründen 

açığa çıkacak işgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programları uygulanarak artırılacaktır. 

• İş bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif işgücü programlarına ayrılan 

kaynaklar artırılacaktır. Girişimcilik eğitimleri, istihdam garantili programlar, 

mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim 

kursları ile sanayide eğitim seminerleri yoluyla aktif işgücü politikaları 

yaygınlaştırılacaktır. 

9 . Kalkınma Planı ile paralel olarak 2 0 0 7 ve 2 0 0 8 Yılık Programlarında söz 

konusu tedbirler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Hükümet Programında da işsizlik ve istihdam konularına geniş yer verilmiştir. 

Keza 6 0 . Hükümet Eylem P lan ında Hükümet programındaki politikaların hayata 

geçirilmesi için gerekli tedbirler yer almıştır. 

Hükümetimizin işsizlik ve istihdam konusundaki kararlılığının bir sonucu 

olarak, bir İstihdam Paketi hazırlanmıştır. İstihdam Paketi , bugüne kadar dile getirilen 
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çok önemli tedbirleri içermektedir. Söz konusu paket kapsamında, işgücü 

maliyetlerinin azaltı lması amacıyla; işveren sigorta priminde 5 puanlık bir indirim 

yapılmaktadır. İşçi statüsünde çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

primlerinden, işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Haz inece 

karşılanacaktır. Elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde zorunlu eski hükümlü ve terör 

mağduru çalıştırılması yükümlülüğü kaldırılmakta, zorunlu özürlü istihdamında (50 

den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısının %3'ü) işveren payının 

Haz inece karşı lanması öngörülmektedir. İşyerlerinin büyüklüğüne göre işyeri hekimi, 

iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak ve kreş ile işyeri sağlık birimi oluşturmak 

zorunlulukların da hizmet satın al ınmasına imkanı tanınmaktadır. Spor tesisi ve 

anaokulu a ç m a yükümlülükleri ise kaldırılmaktadır, özürlü çalıştırmak zorunda olan 

işverenlerin sosyal güvenlik katkıları hazine tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Paket, 

işsizlik sigortası fonuna yıllık devlet katkısının belirli bir bölümünün, Türkiye İş 

Kurumu'na ( İŞKUR) kayıtlı tüm işsizlerin istihdam edilebilirliğinin artırı lmasına yönelik 

olarak kullanılması, işsizlik ödeneğinin miktarının artırılmasını kapsamaktadır . 

Paketin en önemli bileşenlerinden birisi ise özellikle Hükümetimizin öncelik vermiş 

olduğu gençler ve kadınlara yöneliktir. Kadınların ve 18-29 yaş arasındaki gençlerin 

istihdamın artırılmasına yönelik olarak Kanunun çıkmasından sonraki bir yıl 

içerisinde bir önceki yıla ilave olarak alınacak kadınlar ve 18-29 yaş arasındaki işçiler 

için birinci yıl % 1 0 0 , ikinci yıl % 8 0 , üçüncü yıl % 6 0 , dördüncü yıl % 4 0 ve beşinci yıl 

% 2 0 olmak üzere işveren sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. 

Bürokratik formalitelerin azaltı lması kapsamında ise bir işyerinin açılıp işlemesi 

için gereken ve Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ( Ç S G B ) al ınan belgeler 

arasında yer alan işyeri kurma izni belgesi kaldırılmaktadır. Böylece sadece işletme 

belgesinin al ınması yeterli olacaktır. İ Ş K U R ve ÇSGB'nin bazı işlemleri için 

internetten işlem y a p m a imkanı getirilmektedir. Kayıtdışılıkla mücadele konusunda 

denetimleri ve idari para cezalarını artırıcı tedbirler öngörülmektedir. 

AB'ye uyum çerçevesinde işgücü piyasasında etkinliğin artırılması 

doğrultusunda Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu bir Ulusal İstihdam Stratejisi 

geliştirilmesi çalışmaları Hızla devam etmektedir. Strateji, istihdam edilebilirliğin 

artırılmasını, girişimciliğin desteklenmesini, değişen şartlara uyum sağlanmasını , 

özellikle kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupların işgücü piyasasına girişlerinin 
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kolaylaştırılmasını ve işgücü piyasasına entegre olmalarının sağlanmasını 

amaçlamaktadır . Bu çerçevede, 2 0 0 3 yılında İstihdam Durum Raporu hazırlanmıştır. 

Bu süreçte ikinci adım olan Ortak Değerlendirme Belgesi ise hazır lanmakta olup, bu 

belgenin 2 0 0 8 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Sonraki aşamada başlıca 

öncelikler belirlenerek, istihdam politikası ulusal bir eylem planına dönüştürülecektir. 

Ülkemizde her yıl ortalama 9 0 0 bin kişi çalışma yaşına gelmektedir. Bunlardan 

da ortalama yüzde 48'i , 4 3 0 bin kişi, işgücü piyasasına katılmaktadır. İktidarımız 

döneminde tarım-dışı sektörlerde her yıl ortalama 587 bin kişi istihdam imkanı 

bulmuştur. Türkiye, 2 0 0 3 - 2 0 0 6 dönemini kapsayan son dört yılda tarım dışı 

sektörlerde AB-15 ülkeleri içinde İspanya'dan sonra en fazla istihdam yaratan ülke 

olmuştur. 

Ekonomi genelinde işsizlik oranı 2 0 0 6 yılında yüzde 9,9 düzeyinde (2002: 

% 1 0 , 3 ) gerçekleşirken, tarım-dışı işsizlik oranı yüzde 12,6'ya (2002: % 1 4 , 5 ) 

gerilemiştir. 

Bu durum hızlı çalışma çağı nüfusu artışı, tarım sektörü istihdamında 

gerçekleşen gelişmeler dikkate alındığında işsizlikle mücadele de önemli adımlar 

atıldığını göstermektedir. Ancak söz konusu mücadele daha da artarak kararlılıkla 

devam etmektedir. 

2 . 5 0 8 4 sayı l ı T e ş v i k Yasas ıy la 4 9 ile ver i len teşv ik ya t ı r ımlar ın ın bö lge le r 

i t ibarıyla dağ ı l ım ı nası l gerçek leşmiş t i r? D o ğ u v e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u 

B ö l g e s i n e kaç a d e t yat ı r ım yap ı lmış t ı r? B u yat ı r ımlar n e t i ces in d e kaç kişi 

i s t i h d a m o l a n a ğ ı b u l u n m u ş t u r ? 

5 0 8 4 ve 5 3 5 0 sayılı Kanunlar kapsamında Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 

enerji desteği verilerinden elde edilen bilgiler tabloda verilmektedir. Tabloya göre 7 3 3 

yeni yatırım yapılmıştır. Ayrıca, yeni yatırım ve mevcut tesislerin istihdam artırımı 

sonucu 9 7 . 6 4 9 ek istihdam sağlanmıştır. 
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Bölge 
Eski 

Tesis 

Yeni 

Tesis 

Toplam 
Tesis 

Mevcut 
istihdam 

ilave 
istihdam 

Toplam 
istihdam 

ödenen 
(Bin YTL) 

Karadeniz Bölgesi 614 211 825 24.868 37.629 62.497 86.974 

iç Anadolu Bölgesi 407 145 552 21.304 17.653 38.957 78.470 

Akdeniz Bölgesi 213 73 286 13.154 12.586 25.740 132.097 

Doğu Anadolu Bölgesi 173 91 264 7.072 10.392 17.464 88.531 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 124 103 227 5.309 10.382 15691 126.380 

Ege Bölgesi 219 110 329 10.416 9.007 19.423 56.596 

Toplam 1.750 733 2.483 82.123 97.649 179.772 569.049 

Kaynak: 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla. Hazine Müsteşarlığı. 

3. Ü l k e m i z d e işsiz l ik o ran ın ın e n y ü k s e k o l d u ğ u b ö l g e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u 

Bölges id i r . N ü f u s u n u n yak laş ık 2 /3 'ünün o tuz y a ş ı n a l t ında o lan G ü n e y d o ğ u 

A n a d o l u B ö l g e s i n d e k i işsizl ik oran ı ne kadard ı r? B u o r a n ı n d ü ş ü r ü l m e s i n e 

yöne l i k h ü k ü m e t i n ne gibi planlar ı b u l u n m a k t a d ı r ? 

Türkiye'de işsizliği ölçme ve değerlendirme konusunda Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) her ay üçer aylık dönemler itibarıyla Hanehalkı İşgücü Anketi 

yayınlamaktadır. Söz konusu Anket ülke genelinde bilgi vermekte olup, 2 0 0 4 yılından 

itibaren N U T S I (Düzey 1) ve N U T S II (Düzey 2) düzeyinde de işgücü piyasası 

verilerini sunmaktadır. Bu kapsamda, coğrafi bölge sınıflaması 7 bölgeye göre değil, 

12 ve 26 bölgeye göre yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de Düzey 1'e 

göre T R B bölgesine karşılık gelmektedir. Söz konusu bölgede işsizlik oranları 2 0 0 4 , 

2 0 0 5 ve 2 0 0 6 yıllarında sırasıyla yüzde 1 1 , 1 , yüzde 11,8 ve yüzde 14,0'tür. 2 0 0 7 yılı 

işgücü piyasası sonuçları ise N U T S düzeyinde henüz yayınlanmamıştır. 

İ Ş K U R istihdamın artırılması ve işsizliğin azalt ı lmasında kısa vadede en 

önemli araç olan aktif istihdam politikalarının temel uygulayıcısıdır. IŞKUR'un aktif 

işgücü programlarını etkin ve yaygın bir şekilde uygulayabilecek kapasiteye 

ulaştırılması 6 0 . Hükümet Eylem Planında da yer almaktadır. Bu kapsamda, 

IŞKUR'un, küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasasında meydana 

getirdiği değişimlere uyum sağlaması amacıyla; yerel düzeydeki ihtiyaçlar da göz 

önünde bulundurularak, kurumsal kapasitesi geliştirilecek, hizmet alanı 

çeşitlendirilecek, tanınırlığı artırılacak ve hizmet sunduğu hedef gruplar 
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genişletilecektir. Bu kapsamda bölgedeki İ Ş K U R il müdürlüklerini de kapasitesinin 

geliştirilmesi ve istihdam hizmetlerinin daha etkin ve yaygın biçimde verilmesi 

sağlanacaktır. 

Bölgede istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal entegrasyonun 

sağlanması bağlamında, başta kadınlar ve gençler olmak üzere kırılgan grupların 

istidama ve işgücüne katılımlarının kolaylaştırılması özel önem arz etmektedir. Aktif 

işgücü politikalarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Türkiye ve AB'nin ortak 

f inansmanıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini de kapsayan ve kadınlar ile 

gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını, işsizliğin azaltı lmasını ve IŞKUR'un 

kurumsal kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel 

Düzeyde Türkiye İş Kurumuna Destek Projesi 2 0 0 7 yılında başlatılmıştır. 2 0 0 3 - 2 0 0 6 

yılları arasında uygulanan Aktif İşgücü Programlan Projesi (AlPP)'nin devamı 

niteliğinde olan bu proje aktif istihdam tedbirlerinin hibe planı vasıtasıyla 

uygulanmasını içeren bir bileşene sahiptir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik, sosyal, kültürel ve altyapı 

alanlarında gelişmesini sağlamak amacıyla bölgeye yönelik hazır lanmakta olan G A P 

Eylem Planı çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, illerin talep ettikleri 

alanlarda mesleki beceri kazandırma, meslek değiştirme ve geliştirmeyi kapsayan 

işgücü yetiştirme programları düzenlenecek, kişilere işgücü piyasasında geçerli 

alanlarda kendi işlerini kurmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, 

başta kadınların ve gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla 

2 0 . 0 0 0 kişiye mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak ve istihdamı 

artırmaya yönelik ve eğitim ile işgücü piyasası ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen çok 

ortaklı, küçük ölçekli projeler desteklenecektir. 
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7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm, gönüllü köy korucularına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 'm cevabı (7/3049) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 11/04/2008 

2. Hangi fasıldan ücret almaktadır? 

3. Sosyal Güvenlik Sistemi içinde yerleri neresidir? 

4. Sağlık hizmetlerinden hangi ölçüde faydalanabiliyorlar? 

5. Yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içinde yer alabiliyorlar mı? 

6. Bakanlığınızca hazırlanan Yönetmeliğin uygulanmasına ne zaman başlanacaktır? 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
İlgi : 30.04.2008 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3049 esas numaralı soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Gönüllü Köy Korucularına ilişkin 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi 1 inci 
fıkrasında "Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkıya türemiş 
ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını 
gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kâğıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın 
müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkıyaya karşı 
köy ve köylüyü korurlar." ifadesi yer almaktadır. Bu hükümden hareketle Gönüllü Köy 
Korucusu uygulamasına imkân sağlanmıştır. 

Gönüllü Köy Korucusu olarak görev yapanlara devlet tarafından ya da köy bütçesinden 
her hangi bir ödeme yapılmamaktadır. GönUllü Köy Korucuları, gönüllük esasına göre görev 
yapmaktadır ve herhangi bir sosyal güvenlik sistemi içinde yer almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. — 

1. Yönetim Sistemi içinde yeri nedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 

SAYI : B050TtB0000000.532.02- 7.İT/oy 2008 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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8.- İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, araç plakalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/3053) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir A T A L A Y tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 14 / 04 / 2008 

Son zamanlarda sayısı hızla artan standart yazı fontları dışında basılan ve üzerinde mühür 

bile olmadan trafiğe çıkan araç plakaları dikkat çekmektedir.Halk arasında A P P plaka, Alman 

plaka, Fransız plaka deyimleri ile anılan plakalar standart basılan araç plakaları üzerindeki yazı 

fontlarından farklı.bazılannın tescil edildiği şehrin plaka numarası, harf grubu ve daha sonra 

gelen numara grubu ile arasında boşluk bile bulunmadan basılıp kullanıldığı, aynca plakaların 

çevresindeki siyah çerçevelerin de kesilerek araçlara takıldığı ve her araçta kullanılan alüminyum 

plakalar dışında mika benzeri plakalara basıldığı görülmektedir 

1. B u tür araç plakalarının kullanılması yasal mıdır ? 

2. Plakaların çevresinde yer alan siyah çerçevelerin kesilmesi yasal mıdır ? 

Yasal değilse; 

3. Bu araçlara uygulanan ceza nedir ? 

4. Bu güne kadar kaç araca bu ceza uygulanmıştır ? 

5. Bu tür plakalarla ilgili yayınlanan genelge var mıdır ? 

6. Standart dışı araç plakası basan yerler hakkında ne gibi cezai müeyyideler 

uygulanmaktadır ? 

7. Standart dışı araç plakası basan kaç yer hakkında cezai işlem yapılmıştır ? < 

İzmir Milletvekili 
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T.C. 
İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.05 

Konu: Yazı l ı Soru Önergesi 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 30/04/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Recai B İRGÜN'ün T B M M Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3053 esas numaralı soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince, plakalar Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu'nca bastırılmakta olup, tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine 
ait esaslar Karayolları Trafik Yönetmeliği 'nde belirtilmiştir. Yönetmelikte belirtilen nitelik ve 
ölçülere uymayan plakaların kullanılması yasaktır. 

Standartlara uygun olmayan şekilde plaka kullanan araç sürücülerine anılan Kanun'un 23 
üncü maddesi gereğince işlem yapılmaktadır. Buna göre, 2006 yılında 121.357, 2007 yılında 
158.247 ve 2008 yılının ilk üç ayında ise 57.478 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. 

A y n c a , usulsüz plaka basıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli yasal 
işlemler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir A T A L A Y 
İçişleri Bakanı 
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9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, bazı üniversite öğrencilerinin posta kutularına bırakılan 
tehdit mektuplarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı (7/3054) 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının evlerinin 
posta kutularına, El Kaide Türk Üniversiteleri Sorumlusu imzalı, tehdit ve 
talimatlar içeren mektuplar konulmaktadır. 

" Bu uyarıyı yüce dinimiz ve örgütümüz adına, bilhassa rabbimiz adına bir 
görev bildik" diye başlayan yazı" Senin gibi kutsal değerlere hakaret edenlerin, 
dil uzatanların kafalarını koparmak bizim görevimizdir. Ancak ALLAH( cc), sana 
yaşama hakkı verdiyse, senin de doğru yolu bulabileceğini düşünerek bu 
uyarıyı yaptık. Velakin uyarılarımızı dikkate almaz, tutum davranışlarını 
düzeltmezsen, yüce ALLAH( cc) ve dinimiz adına senin gibi dinsizin canını 
almak, bizim için farz-ı ayn'dır" şeklinde devam etmektedir. 

Ayrıca yazıda, " Dindar bir Hükümete karşı olmadığını her platformda 
söyleyeceksin. ALLAH(cc) ve ona inanan kalpleri imanla dolu müminlere 
hakaret etmeyeceksin. Zarftaki cevşen-i kebiri boynundan çıkarmayacaksın" 
gibi talimatlar da yer almaktadır. 

Daha çok Alevi ve demokrat öğrencilerin evlerinin posta kutusuna 
konulan bu tehdit ve talimat mektupları, panik ve endişeye neden olmuştur. 

1 - Bu mektupları yazan ve öğrencilerin evlerinin posta kutularına 
koyanların tespiti için, bir çalışma yürütülüyor mu? 

2- Geçtiğimiz günlerde yapılan El Kaide operasyonlarında tutuklananlar 
arasında örgütün Üniversite sorumluları da vardı. Bu tehdit mektuplarını 
yazanlar da, aynı operasyon kapsamında değerlendirilecek mi? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Saygılarımla 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 5 / / / / ^ - &3y33tfL 
23JM» 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 30/04/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSÎN'in T B M M Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3054 esas numaralı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Bir üniversite öğrencisinin İzmir ili Buca ilçesindeki ikametinin posta kurusuna bırakılan 
mektupla ilgili izmir Cumhuriyet Başsavcılığının 03/04/2008 tarihli yazılan doğrultusunda, 
Emniyet birimlerimizce bahse konu mektubu gönderen kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla 
başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 

Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde; adli makamlarda veya güvenlik birimlerinde söz 
konusu mektubun başka öğrencilere ya da kişilere gönderildiğine dair herhangi bir bilginin 
bulunmadığı, üniversite kampusu ve yurtlannda benzer bir bildirinin dağıtılmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

Beşir A T A L A Y 
İçişleri Bakam 
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10.-Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 'nin, mevsimlik işçilerin kamyonlarda taşınma
sına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3055) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorulanının içişleri Bakanı Sayın Beşir A l A L A Y tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılanmla 

İ2.Û4.2008 Tarihinde kasasında taşıdığı mevsimlik tarım işçilerini Şanlıurfa'dan 
Eskişehir Çifteler İlçesine götüren kamyonun neden olduğu kaza sonucu 9 yurttaşımız 
hayatını kaybetmiş, 35 yurttaşımız ise yaralanmıştır. 

Soru 1: Şanlıurfa'dan hareket eden kamyon, kazanın meydana geldiği Afyonkarahisar 
Emirdağ - Çifteler karayolu 25. kilometreye kadar trafik ekiplerince hiç denetlenmiş midir? 

Soru 2: Kasasında 44 kişi taşıdığı anlaşılan bu kamyonun trafikte seyretmesine nasıl izin 
verilmiştir? 

Soru 3: 9 Kişinin hayatını kaybettiği 35 yurttaşımızın yaralandığı bu kazanın meydana 
gelmesinde, bakanlık olarak ne kadar sorumluluğunuz vardır? 

Soru 4: Geçtiğimiz yı l meydana gelen, çoğunluğu çocuk v e kadın 28 tarım işçisinin hayatım 
kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı iki ayrı kazadan sonra, benzer bir kazanın bu yı l da 
yaşanması bakanlığınızın gereken önlemleri almakta yetersiz kaldığını göstermez mi? 

Soru 5: Mevsim itibariyle tanm işçilerinin teşmmalanmn yoğunluk kazandığı bu dönemde 
benzer üzücü olayların tekrarlanmaması için hangi önlemler alınacaktır? 

Halil Ü N L Ü T E P E 
Afyonkarahisar Milletvekili 
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Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 5 / ^ / r - S ^ ( | o / 3 3 / t 3 

T.C. 
İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

2 vvmm 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :30/04/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin T B M M Başkanlığına sunduğu ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3055 esas numaralı soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen trafik kazasında dokuz vatandaşımız hayatım kaybetmiş, 35 
vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazaya kansan kamyonun 11/04/2008 tarihinde akşam saatlerinde 
Hatay ili Reyhanlı ilçesinden hareket ederek gece boyunca seyrine devam ettiği ve kasasının 
üzerinin ise brandayla kaplı olduğu belirlenmiştir. 

Trafik ekiplerimizce yapılan denetimlerde; görünür veya cihazla tespit edilebilir şekilde kural 
ihlalinde bulunmayan araçlar gelişigüzel durdurulup kontrole tabi tutulmamaktadır, 

Tanm işçilerinin, güvenli bir trafik ortamında taşınmalarını sağlamaya yönelik tedbirlerimiz 
her geçen gün geliştirilmekte olup, trafik kuruluşlanmızın konuyla ilgili denetimleri aralıksız olarak 
sürdürülmektedir. 

Aynca , bu konuda alınan tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi ve ilave bazı tedbirlerin 
alınması amacıyla tüm emniyet müdürlüklerimize 24/04/2008 tarihinde kapsamlı bir talimat 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir A T A L A Y 
İçişleri Bakanı 
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11.-Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı 'nin, Balıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3056) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
09.04.2008 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Hüseyin RÂZAT^l 
DSP Balıkesir Milletvekili 

1. Balıkesir 6 Eylül Parkı civarındaki Cengiz Topel Caddesinde, 1992 yılında temeli 
alılan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı aradan 16 yıl geçmesine karşın niçin henüz 
tamamlanmamıştır? 

2. Geçen 16 yıl içerisinde sadece Demokratik Sol Parti Onursal Başkanı vc eski 
Başbakan merhum Bülent ECEVİT döneminde yapımına devam edilen Atatürk Kültür 
Merkezinin tamamlanması için Adalet vc Kalkınma Partisi iktidarları döneminde herhangi bir 
girişimde bulunulmuş mudur? 

3. Yüzde 25'i tamamlanan binanın iskelet halinin atıl bir şekilde kaderine terkedilmiş 
olması sizce Devletin kısıtlı kaynaklarının israf edilmesi değil midir? 

4. Balıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması ve Kültür Merkezinin 
Balıkesir halkının hizmetine uygun duruma getirilmesi için girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00.610^-908^5 a i / c r f / 2 0 0 8 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/04/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/5531 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI'nın 7/3056 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. ç-

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ PROF.DR. HÜSEYİN PAZARCI'NIN 7/3056 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

S O R U 1: Balıkesir 6 Eylül Parkı civarındaki Ceng iz Tope l Caddesinde, 1992 yıl ında 
temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı aradan 16 yıl g e ç m e s i n e karşın niçin henüz 
tamamlanmamıştır? 

S O R U 2 : G e ç e n 16 yıl içerisinde sadece Demokrat ik Sol Parti Onursal Başkanı ve eski 
Başbakan merhum Bülent E C E V İ T döneminde yapımına devam edilen Atatürk Kültür 
Merkezinin tamamlanması için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde herhangi bir 
girişimde bulunulmuş mudur? 

S O R U 3 : Y ü z d e 25' i tamamlanan binanın iskelet halinin atıl bir şeki lde kaderine terk 
edi lmiş olması s izce Dev le t in kısıtlı kaynaklarının israf edi lmesi deği l midir? 

S O R U 4: Bal ıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması ve Kültür 
Merkezinin Bal ıkesir halkının hizmet ine uygun duruma getiri lmesi için g ir iş imde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

C E V A P 1 -2-3-4: Bakanl ığ ım Yatırım Programında 1 9 9 1 H 0 4 0 9 0 0 proje numarası i le 
yer alan 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L . keş i f bedell i Balıkesir Kültür Merkezi inşaatı işi 0 2 / 1 1 / 1 9 9 2 
tarihinde ihale ed i lmiş ödenekleri nispetinde inşaata devam edilmiştir. 

Balıkesir Vali l iği , 0 8 / 0 3 / 2 0 0 0 tarihli ve 1456 sayılı yazıları ile mahalli imkanlarını 
harekete geçirerek, Kültür Merkezinin halkın hizmet ine sunulması için işin tasfiyesini 
istemiştir. 

Val i l iğ in talebi üzerine Müteahhit firmanın taahhüdü tamamlattırı lmadan işin tasf iye 
işlemleri hızlandırılarak tasf iye kabul işlemleri 15 /09 /2000 tarihinde tamamlanmıştır. 

Bal ıkesir Val i l iğ ine 2 3 / 1 1 / 2 0 0 0 tarihli ve 4281 sayılı yazı i le tasf iye kabul tutanağı, 
devir protokol taslağı v e projeler üzerinde değerlendirmenin yapılarak görüşlerinin 
bildirilmesi istenmiştir. 

Balıkesir Val i l iğ i 11 /01 /2001 tarihli ve 88 sayılı yazılarında Kültür Merkezi inşaatı 
işinin İl Özel İdare bütçes inden yaptırılmasının mümkün o lmadığ ına dair îl Daimi Encümeni 
Kararını göndermişlerdir. 

M ü l g a Kültür Merkezleri Dairesi Başkanl ığ ımız , Kültür Merkezi inşaatının İl Öze l 
İdaresine devri s ö z konusu olduğu için 2001 Yılı Yatırım Programı ödeneğ i iz bedel olarak 
öngörülmüştür. 2 0 0 2 yı l ında ihale edi lebi lmesi için programa al ınmış ihalenin yapılabi lmesi 
için keşfin % 1 0 tutarında 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L . ödenek, Bal ıkes ir ÎI Özel İdaresine 
gönderilmiştir. Ancak ihale aşamasında Başbakanlığın 2 0 0 2 / 5 2 sayılı Gene lges i gereği i ş lem 
yapılamamıştır. 

2 0 0 3 v e sonraki yıllarda 4 7 3 4 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği tamamlanmasına 
yönelik gerekli ödenek temin edi lemediğ inden ikmal ihalesi yapılamamıştır . 

Vali l iğin yeniden talebi üzerine, 11 /03 /2005 tarihli ve 3 0 2 1 8 sayılı yaz ımız la Balıkesir 
Vali l iğine devir için protokol taslağı gönderilmiştir. 2 0 0 5 yı l ında konuyla ilgili olarak 
Vali l ikle yazışmalar yapı lmış , ancak devir işlemleri sonuçlandırılamamıştır. 

Talepleri üzerine 2 2 / 0 2 / 2 0 0 6 tarihinde 2 4 1 7 0 sayılı y a z ı m ı z ile Bal ıkesir B e l e d i y e 
Başkanlığına devir protokolü taslağı gönderilmiştir. 1 2 / 0 4 / 2 0 0 6 tarihinde 5 5 1 2 8 sayılı 
yazımızla imzalanmış olan protokol Başbakanlık Dev le t Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı v e 
Mal iye Bakanlığı Mill i Emlak Genel Müdürlüğüne gönderi lmiş , uygun görüşleri alınmıştır. 

Anılan taşınmazın Bakanl ığ ıma olan uygun tahsisi 2 5 / 0 5 / 2 0 0 6 tarihinde kaldırılarak 
taşınmaz 1 6 / 1 0 / 2 0 0 6 tarihinde Bal ıkesir Be led iyes ine tamamlanmak üzere tesl im edi ldiğinden 
Yatırım Programından çıkarı lmış olup, Bakanl ığ ımca yapılacak i ş lem bulunmamaktadır 
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12.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, Madımak Otelinin müze hâline getirilip getirilemeye
ceğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3059) 

Aşağıdaki sorulanının, Kültür vc Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin, 
sayıları yaklaşık olarak 20.000 'i bulduğu söylenen kitle tarafından kuşatılıp ateşe verilmesi 
sonucu çıkan yangında 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olayın görgü tanıkları, 
güvenlik güçlerinin kitleye müdahale etmediğini, olayın başlamasından saatler sonra yangım 
söndürme ve mağdurları kurtarma çalışmalarına başlandığını dile getirmişlerdi. Ayrıca 
mağdur yakınları, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmemeleri yönünde üst düzey 
yetkililerden talimat aldıklarını dile getirmişlerdi. Basına ve kamuoyuna yansıyan ses ve 
görüntü kayıtları da bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Onlarca sanatçı, yazar ve aydınımızın 
yakılmasına göz yumulduğu olay için dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller 'Çok şükür, 
otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir' açıklamasını yapmıştı. 
Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 'Sivas Katliamı'nın üzerinden 15 yıl geçmiş 

olmasına rağmen;olayın 35 kişinin ölümüne sebebiyet verecek kadar büyümesine göz yuman 
devlet yetkililerinin yargılanmaması alevi vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsarken, 
insanlarımızın yakıldığı Madımak Oteli'nin "Kebapçı Dükkanı" olarak kullanılıyor olması 
de hükümetin Alevi yurttaşlarımıza bakış açısını özetler niteliktedir. Devlet tarafından 
kamulaştınlarak müze haline getirilmesi gereken otel, bütün girişimlere rağmen kebapçı 
dükkanı olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Madımak Oteli'nin altındaki kebapçının 
kapatılması için yapılan başvurular ise gerekçe sayılamayacak nedenlerle ret edilmektedir. 
Çeşitli nedenlerle ret edilen başvurulardan birisi de; Barış Yıldırım adlı vatandaşımızın 
yaptığı başvurudur. İdare mahkemesi ret gerekçesinde, başvuru yapanın 'Tunceli'li olduğu 
vc yerel idarenin işleminden doğrudan etkilenmemsi' ifadelerine yer vermiştir. Barış Yıldırım 
dilekçesinde, 'Almanya'nın Solingen kentinde evleri yakılarak öldürülen beş Türk 
vatandaşımızdan bahsetmiş ve yangından sonra bu evin müzeye dönüştürüldüğünü ve ayrıca 
olayda hayatım kaybeden insanların, her yıl devlet protokolünün katılımıyla anıldığını dile 
getirmişti. Sivas katliamında 'manen etkilendiğini' vurgulayan Barış Yıldınm'ın dilekçesinin, 
ülkenin ortak değerlerinin, vatandaşlık bağının, ortak geçmiş ve gelecek bağının yok sayıldığı 
bir kararla ret edilmesi ibret vericidir. Ortak yaşadığımız ülkemizde, yaşanan olayların 
yalnızca orada yaşayanları etkileyeceği mantığı ile verilen bu karar ortak yaşama hakkını, 
demokrasiyi ve insan haklarını ihlal etmek anlamına gelmektedir. Kaldı ki yalnızca o şehirde 
ki insanları ilgilendiriyor olsa bile, onlarca insanımızın yakıldığı bir mekanın kebapçı 
dükkanı olarak kullanılmasına müsaade edilmesinin, toplumsal barışı olumsuz etkilediği, 
farklı inanca sahip vatandaşların birlikte yaşamla ilgili duygu ve düşünceleri yıprattığı açıkça 
ortadadır. Bu sebeple; 

1- Bir açıklamanızda 'Madımak Oteli'nin kebapçı dükkanı olarak kullanılmasından 
tiksiniyorum' ifadesini kullanmıştınız. Böyle düşünmenize rağmen.yetkili biri olarak ruhsatın 
iptali için her hangi bir girişimde bulunmamanızın sebebi nedir? 

2- Kebapçı dükkanı olarak kullanılmasının Alevi yurttaşlarımızı rencide eden Madımak 
Otcli'ni kamulaştınp müze haline getirmeyi düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Fatma KURTÜt 
Van Milletvekili 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01 00/610_ 9û9VT 
Konu : Soru önergesi 

1 1 - / oÇ ı 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/04/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/5531 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın Fatma KURTULAN'ın 7/3059 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN FATMA KURTULAN'IN II3059 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak 
Otelinin, sayıları yaklaşık olarak 20.00Cİ bulduğu söylenen kitle tarafından kuşatılıp ateşe 
verilmesi sonucu çıkan yangında 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olayın görgü 
tanıkları, güvenlik güçlerinin kitleye müdahale etmediğini, olayın başlamasından saatler sonra 
yangını söndürme ve mağdurları kurtarma çalışmalarına başlandığını dile getirmişlerdi. 
Ayrıca mağdur yakınları, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmemeleri yönünde üst düzey 
yetkililerden talimat aldıklarını dile getirmişlerdi. Basına ve kamuoyuna yansıyan ses ve 
görüntü kayıtlan da bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Onlarca sanatçı, yazar ve aydınımızın 
yakılmasına g ö z yumulduğu olay için dönemin Başbakanı Sayın Tansu Ç İ L L E R çok şükür, 
otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir açıklamasını yapmıştı. 

Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 'S ivas Katliami'nın üzerinden 15 yıl 
geçmiş olmasına rağmen; olayın 35 kişinin ölümüne sebebiyet verecek kadar büyümesine göz 
yuman devlet yetkililerinin yargılanmaması alevi vatandaşlarımızın adalete olan güvenini 
sarsarken, insanlarımızın yakıldığı 'Madımak Oteli'nin "Kebapçı Dükkanı ' olarak kullanılıyor 
olması da hükümetin Alevi yurttaşlarımıza bakış açısını özetler niteliktedir. Devlet tarafından 
kamulaştırılarak müze haline getirilmesi gereken otel, bütün girişimlere rağmen kebapçı 
dükkanı olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Madımak Otelfnin altındaki kebapçının 
kapatılması için yapılan başvurular ise gerekçe sayılmayacak nedenlerle ret edilmektedir. 
Çeşitli nedenlerle ret edilen başvurulardan birisi de; Barış Yıldırım adlı vatandaşımızın 
yaptığı başvurudur. İdare Mahkemesi ret gerekçesinde, başvuru yapanın 'Tuncelili olduğu ve 
yerel idarenin işleminden doğrudan etkilenmemesi' ifadelerine yer verilmiştir. Barış Yıldırım 

EK: 
Cevap 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 
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dilekçesinde, "Almanya'nın Solingen kentinde evleri yakılarak öldürülen beş Türk 
vatandaşımızdan bahsetmiş ve yangından sonra bu evin müzeye dönüştürüldüğünü ve ayrıca 
olayda hayatını kaybeden insanların, her yıl devlet protokolünün katılımıyla anıldığını dile 
getirmişti. Sivas katliamında 'manen etkilendiğinf vurgulayan Barış Yıldırım'ın dilekçesinin, 
ülkenin ortak değerlerinin, vatandaşlık bağının, ortak geçmiş ve gelecek bağının yok sayıldığı 
bir kararla ret edilmesi ibret vericidir. Ortak yaşadığımız ülkemizde, yaşanan olayların 
yalnızca orada yaşayanları etkileyeceği mantığı ile verilen bu karar ortak yaşama hakkını, 
demokrasiyi ve insan haklarını ihlal etmek anlamına gelmektedir. Kaldı ki yalnızca o şehirde 
ki insanları ilgilendiriyor olsa bile, onlarca insanımızın yakıldığı bir mekanın kebapçı dükkanı 
olarak kullanılmasına müsaade edilmesinin, toplumsal barışı olumsuz etkilediği, farklı inanca 
sahip vatandaşların birlikte yaşamla ilgili duygu ve düşünceleri yıprattığı açıkça ortadadır. Bu 
sebeple; 

SORU 1 : Bir açıklamanızda 'Madımak Otelfnin kebapçı dükkanı olarak 
kullanılmasından tiksiniyorum" ifadesini kullanmıştınız. Böyle düşünmenize rağmen, yetkili 
biri olarak ruhsatın iptali için herhangi bir girişimde bulunmamanızın sebebi nedir? 

CEVAP 1: Valiliğin konuyla ilgili çalışmaları yakından izlenmektedir. Ruhsat 
iptaline ilişkin yetki yerel yönetime aittir. 

SORU 2: Kebapçı dükkanı olarak kullanılmasının Alevi yurttaşlarımızı rencide eden 
Madımak Otelini kamulaştırıp müze haline getirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2: Daha önce başka bir milletvekilimizin konuyla ilgili sorusuna yaptığım 
açıklamada da belirttiğim gibi müze kurulması, teknik ve fiziksel gereklerin yerine getirilmesi 
halinde mümkün olabilen bir uygulamadır. Bu çerçevede söz konusu binanın zaman zaman 
müzeye dönüştürülmesi gündeme getirilmesine karşın, "Özel Müzeler ve Denetimleri 
Hakkında Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karşılanması mümkün olamamaktadır. Bununla 
birlikte en kısa sürede hukuki gerekleri ve yasal hakları gözetilerek lokanta işletmesinin 
kapatılarak, yerine sosyal ve kültürel işlevi olan bir işletme açılması ve uygulamaya geçilmesi 
yönünde yürütülen çalışmalar yakından takip edilmektedir. 
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13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Ardahan 'dayeni açılan bazı okullarla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3065) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak > / 
cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.04.2008 i '/ [J^ 

Ardahan'da yayınlanan Kuzey Anadolu Gazetesinin fotoğraflı haberine göre, yaklaşık bir 
hafta önce Ardahan'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen fırtınada, bir süre önce 
Ardahan'a gelerek şahsınız tarafından açılan Fen Lisesinin ve hemen yanında bulunan 
Anadolu Lisesinin çatıları uçmuş ve parçaları çevreye dağılmıştır. Aradan geçen bir 
haftalık süre içerisinde çatılar onarılmadığı gibi okulların da sağlam olmadığı ortaya 
çıkmıştır. 

Bu okullara bir süre önce oturulamaz raporu verilerek boşaltılmış ve uzun bir süre boş 
olarak bekletildikten sonra destekleme yapıldığı söylenerek şahsınızın da katıldığı törenle 
yeniden eğitime öğretime açılmıştır. 

1- Onarımı yapılarak tarafınızca eğitime açılan bir okulun çatısının yaşanan fırtınada çatının 
parçalanarak etrafa dağılması sırasında öğrencilerden veya vatandaşlardan herhangi bir 
kişi zarar görmüş müdür? 

2- Çatısı uçan bir okula kullanılabilir raporu verildi ise, sorumluluk raporu verenlerin midir? 

3- Bakanlığınızda konu ile ilgili sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem başlatıldı mı? 

4- Öğrencilerimizin eğitimine devam edebilmeleri için fırtınada hasar gören okulun onarımın 
en kısa zamanda yapılacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.02-U/'2,S >2C C ZJ /of/2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.04.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5531 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'da yeni açılan bazı okullarla ilgili 
iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/3065 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Ardahan Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Ardahan'da 21.02.2008 gece yarısı meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle, söz 

konusu çatıların parçalanarak etrafa dağılması sırasında herhangi bir öğrencimiz veya 
vatandaşımızın yaralanması veya zarar görmesinin söz konusu olmadığı, 

b) İhalesi Valilikçe 1999 yılında gerçekleştirilen ve 2001 yılında "Kesin Kabulü" yapılan, 
Rekabet Kurumu Fen Lisesinin, zemininde çökme ve oturmadan dolayı 2003 yılında tahliye 
edildiği, daha sonra binanın Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile PROMER Müşavirlik ve 
Mühendislik LTD ŞTİ tarafından Karot alınarak gerekli incelemesinin yapıldığı ve bu inceleme 
sonucunda düzenlenen rapor doğrultusunda, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün kontrolörlüğü 
nezdinde binanın tadilat ve onarımının yüklenici firma tarafından yapıldığı, söz konusu 
Üniversiteye binanın deprem güvenliği inceleme bedeli ile onarım bedelinin yüklenici firma 
tarafından ödendiği, 

c) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarınca, adı geçen Okul binasında 
yapılan iş ile ilgili tutulan tutanakta eksikliklerin giderildiğinin belirtildiği, binanın hasarlı veya 
yıkılma tehlikesi arz ettiğine dair herhangi bir rapor bulunmadığı, bizatihi Üniversitenin 
düzenlediği raporda yapının "ABYYHY-1998 şartnamesinin öngördüğü deprem tesisleri altında 
yeterli yatay rijiterliğe sahip olduğu"nun ifade edildiği, 

ç) Konu tamamen tabii bir afet olduğundan, çatının ana yapısına zarar vermeden sadece 
çatı saçlarının bir kısmının kaldırıldığından bu hususta herhangi bir kişi veya kurumun sorumlu 
tutulması veya hakkında yasal işlem yapılmasına gerek duyulmadığı, 

d) Söz konusu okulların onarımları en kısa süre içerisinde tamamlanmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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sfcai BİKpÜN 
İzmir Milletvekili 

Halen Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, TBMM Koruma Müdürlüğünde görev yapan 

Emniyet Teşkilatı mensupları yaptıkları hizmetle ilgili koruma tazminatı almaktadırlar.Son 

yasama yılında çıkan Tanık Koruma Kanununda da, bu birimlerde görev alanların ek tazminat 

almaları hususu hükme bağlanmıştır.Oysa aynı görevleri yapan Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, 

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlükleri ve Koruma Şube Müdürlükleri bünyesinde çalışan 

personel yaptıkları koruma hizmeti ile ilgili herhangi bir tazminat alamamaktadırlar. 

1. Başbakanlık Koruma Müdürlüğü,Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlükleri ve 

Koruma Şube Müdürlükleri bünyesinde çalışan personel neden tazminat 

alamamaktadırlar ? 

2. Ek tazminat alamamalarının sebebi mevcut kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanıyorsa, 

aynı hizmetleri yapmalarına karşın bu görevlerde çalışanların tazminat almaları yönünde 

neden bir çalışma yapılmamıştır ? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 5 / / / İ Ö 2 ? ~ 3 ^ V ^ ' 5 / J ^ 2̂ °töGPS008 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01 /05/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5674 sayılı yazı. 

izmir Milletvekili Sayın Recai BİRGÜN'ün TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ettiği (7/3114) esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı ile TBMM koruma müdürlüklerinde görev yapanlar da dahil olmak üzere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki tüm personele, 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilatı Kanunu'na göre tazminat ödenmektedir. Söz konusu kurumlarda görevli personele, koruma 
hizmetlerinde görev yaptıkları için değil, bu kurumlarda çalıştıklarından dolayı tazminat 
verilmektedir. 

Soru önergesine konu edilen diğer kamu hizmetlerinde çalışan personele bu türden özel bir 
tazminat ödenmesi yasal olarak mümkün değildir. —7 t — 

Bilgilerinize arz ederim. 7 e ? i , r ATALAY 
[çişleri Bakanı 
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14.-İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, tazminat alamayan emniyet teşkilatı personeline ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 16 / 04 / 2008 
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15- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'ın, bazı ilköğretim okullarındaki gıda zehirlenmesi va 
kalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

06.03.2008 günü Balıkesir ili İvrindi İlçe Merkezindeki taşımalı sistemle eğitim veren 
7 Eylül ve Gazi Evrenos İlköğretim okulları ile İvrindi ilçe merkezine bağlı Büvükyenice. 
Korucu. Kayapa, Küçükyenice, Evciler. Bozören, Büyükfındık ve Gökçeyazı İlköğretim 
okullarında öğle yemeğinden GIDA ZEHİRLENMESİ tanısı ile 700 (yedi yüz) öğrenci çeşitli 
hastanelerde gözlem altında, serum takılarak, tedavileri yapılanlar taburcu edildiler. 

Yine 25.03.2008 günü İvrindi ilçesine bağlı Korucu Beldesindeki yatılı ilköğretim 
okulunda yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 70 (yetmiş) öğrenci. İvrindi Devlet 
hastanesinde gözlem altına alındılar. Öğrencilere GIDA ZEHİRLENMESİ tanısı konulup 
serum takıldı, tedavileri tamamlanarak taburcu edildiler. 

Balıkesir İvrindi'de meydana gelen GIDA ZEHİRLENME' Icrinden sonra: 

1. Yüzlerce İlköğretim öğrencisinin maruz bırakıldığı gıda zehirlenmeleri sonucu yemek 
örneklerinin gönderildiği Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Laboratuar sonuçları, 
bulguları, verileri neleri kapsamaktadır ? Rapor sonuçlan gereği ne gibi yaptırımlar 
uygulamayı düşünmektesiniz ? 

2. Yemek şirketine verilen ihale ne zaman yapılmıştır? İhale koşulları ve denetimi nasıl 
ve kimler tarafından yapılmaktadır? 

3. Balıkesir ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplu yemek üreten şirketler, yetkili 
kurumlarca süresi içinde kalite belgesi, kalifiye eleman, teknoloji, sağlık kuralları 
yönünden denetlenmeleri yapılmakta mıdır? 

4. Balıkesir ve ilçelerinde yasal şartları taşımayan toplu yemek üreten şirketler var mıdır? 
Sağlık koşullarına uymayan, kayıt dışı firmalarla mücadelede ne ölçüde başarıya 
ulaşılabilmiştir ? 

5. Balıkesir'de özellikle okullarda yemek ihalelerini "alanında uzmanlaşmış şirketler mi" 
yoksa AKP'ye yakın aynı kişi ve şirketler mi almaktadır ? 

6. İlimiz AKP milletvekillerinin söz konusu kitlesel gıda zehirlenmeleri sürecinde. 
İlköğretim öğrencilerinin yanında görülmemesinin özel bir anlamı olup olmadığı kanıtı 
oyunca merak konusudur, şahsınızın değerlendirmeleri hangi yöndedir ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/ Z $ l O '13 /C/72008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.05.2008 tarihli ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-5674 sayılı yazı . 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ergim A Y D O Ğ A N ' ı n , "Bazı ilköğretim okullarındaki 
gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3124 esas numaralı yazılı som önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Balıkesir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) 06.03.2008 tarihinde söz konusu taşıma merkezi okullarında yenilen öğle yemeği ile 

ilgili idari soruşturma başlatıldığı, Tarım İl Müdürlüğünün tahlil sonuçlarında yemekle ilgili 
yemekhane tahlil sonuçlarının temiz, okullardan alınan numunelerde ise bozulmalar meydana 
geldiğinin belirtildiği, bunun sonucunda Tarım İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve işlemlerin devam ettiği, 25.03.2008 günü 
Korucu Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda yenilen akşam yemeği ile ilgili tahlillerin ise temiz 
çıktığı, 

b) İhalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile yapılmakta olduğu, ihale şartlarını taşıyan tüm kişi ve kuruluşların ihaleye 
katılabildiği, 10.07.2007 tarihinde ilana çıkıldığı ve 10.08.2007 tarihinde saat 10:00'da 
ihalenin yapıldığı, 

c) Yemek üreten firmaların; faaliyetlerini icra edebilmeleri hususunun kanunlarla 
belirlenmiş olduğu ve denetimlerinin Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapıldığı, 

ç) Bahse konu ihalelerin anılan Kanun'a göre açık ihale usulü ile yapılmakta olduğu, 
şartları taşıyan kişi ve kuruluşların katıldığı ve değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren isteklilere ihale verilmekte olduğu 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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16.-izmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nin, izmir 'deki eğitim kurumlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3129) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- Bakanlığınıza bağlı olarak İzmir'de eğitim veren kaç adet ilk ve orta 
dereceli okul bulunmaktadır? 

2 - Bu okulların kaç tanesi bakanlık, kaç tanesi devlet-vatandaş işbirliği 
ile, kaç tanesi hayırseverler tarafından yaptırılmıştır? 

3- Bu okullarımızda bulunan şube ya da sınıf sayısı kaçtır? 
4 - İzmir'deki okullar öğrenci sayısı itibariyle yeterli midir? Halen kaç 

okula daha ihtiyaç vardır? Bu konudaki planlamanız nasıldır? 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

/ 
/ 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 0 8 . 0 . S G B . 0 . 0 3 . 0 6 . 0 2 - l l / Z £ 2 o 1 J A > T / 2 0 0 8 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5674 sayılı yazı . 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent B A R A T A L I ' n ı n , "İzmir'deki eğitim kurumlarına 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/3129 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3. Bakanlığımızca istatistiki veriler her yıl 01 Ekim itibarıyla toplamakta olup 
01.10.2007 tarihi itibarıyla İzmir ilinde; 

- Resmî; 910 ilköğretim okulu ve bu okullarda 15.204 şube, 370 ortaöğretim okulu ve bu 
okullarda 5.323 şube, 

- Özel; 59 ilköğretim okulu ve bu okullarda 805 şube, 43 ortaöğretim okulu ve bu 
okullarda 386 şube 

bulunmaktadır. 
2-3. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin kayıtlarına göre soruya konu kapsamda 

Bakanlığımızda istatistiki veri bulunmamakta olup Türkiye genelinde sunulan eğitim hizmetinin 
daha da iyileştirilmesi için imkânlarımız oranında yeni okul ve ek derslik yapımına devam 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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17.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, temiz ve doğru Türkçe kullanımına ilişkin Baş
bakandan, 

Türkçenin doğru kullanımı ve korunması çalışmalarına ilişkin, 
Soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3155, 3170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep T a y y i p E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. / . N ^ _ ^ 

Dil; birlik, beraberlik ve dayanışma olgularını güçlendiren, tarihsel gerçeklerin, 
kültürel değerlerin nesillerden nesillere aktarılmasını sağlayan önemli unsurlardan biridir. 
Haiz olduğu öneme paralel olarak, dili doğru kullanmak, özünü korumak ve çeşitli 
faktörlerin etkisiyle bozulmasını önlemek geçmişimize göstermemiz gereken saygının 
gereğidir. Bu saygının yanı sıra, dilin zenginliklerini bilinçli ve doğru kullanmak 
suretiyle gelecek nesillere örnek olmak birey olarak hepimizin temel sorumluluğudur. 
Siyaset, sanat, gösteri ve spor dünyasının ün kazanmış isimlerinin konuşmalarını, 
üsluplarını ve söylemlerini bu bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman maalesef hazin bir 
tablo ile karşılaşmaktayız. Büyük Millet Meclisi oturumlarında, popüler televizyon 
programlarında, izlenme rekorları kıran sinema filmlerinde, yazıl ı ve görsel iletişim 
araçlarında duyduğumuz ve okuduğumuz argo kelimeler maalesef geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız ve gençler imiz tarafından sıklıkla kullanılmaktır. Cinsell ik ve aşağılama 
içerikli söylemlerin sıradanlaşması, toplumda bir ahlak erozyonuna neden olmakta, 
karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri derinden zedelemektedir. 

1-) Hükümet olarak, Türk dilinin korunması ve doğru kullanılması için ne gibi 
çalışmalar yapmaktasınız? 

2-) Toplum önünde olan isimlerin kullanmış oldukları argo kelimeler ve söylemlerin 
olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bil im çevreleri ve ilgili kamu kurumlarıyla ortak 
çalışmalar yapmayı düşünmekte misiniz? 

3-) Çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan küfürlü konuşmaları asgari düzeye 
indirebilmek için somut projeleriniz var mıdır? 

ıyşe Jale A Ğ I R B A Ş 
İstanbul Milletvekil i 
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T Ü R K İ Y E B U Y U K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i sorularımın Devle t Bakanı Sayın Mehmet A Y D I N tarafm^an yazıl ı 
olarak cevaplandır ı lmasını saygı lar ımla arz ederim. II 

ifftşe Jale A Ğ I R B A Ş 
D S ? İstanbul Mil letveki l i 

Dil ; birlik, beraberlik v e dayanışma olgularını güçlendiren, tarihsel gerçeklerin, 
kültürel değerlerin nesil lerden nesillere aktarılmasını sağlayan önemli unsurlardan biridir. 
Haiz olduğu öneme paralel olarak, dili doğru kullanmak, özünü korumak ve çeşitli 
faktörlerin e tk is iy le bozulmasını önlemek geçmiş imize göstermemiz gereken saygının 
gereğidir. B u saygının yanı sıra, dilin zenginliklerini bilinçli ve doğru kullanmak 
suretiyle ge lecek nesil lere örnek olmak birey olarak hepimizin temel sorumluluğudur. 
Siyaset, sanat, gösteri v e spor dünyasının ün kazanmış isimlerinin konuşmalarını, 
üsluplarını ve söylemler in i bu bakış açıs ıyla değerlendirdiğimiz zaman maalesef hazin bir 
tablo ile karş ı laşmaktayız . B ü y ü k Mil le t Mecl i s i oturumlarında, popüler te lev izyon 
programlarında, i z lenme rekorları kıran sinema filmlerinde, yazı l ı v e görsel iletişim 
araçlarında d u y d u ğ u m u z v e okuduğumuz argo kel imeler maalesef ge leceğ imiz in teminatı 
çocuklar ımız v e genç le r imiz tarafından sıklıkla kullanılmaktır. Cinse l l ik ve aşağılama 
içerikli söylemler in sıradanlaşması, toplumda bir ahlak erozyonuna neden olmakta, 
karşılıklı sevgi v e s a y g ı y a dayanan sosyal ilişkileri derinden zedelemektedir . 

1-) Türk Dil K u r u m u ' n u n dilin doğru kullanılması ve korunmasına yönel ik 
çalışmaları nelerdir? 

2-) Top lum önünde olan isimlerin kullanmış oldukları argo kel imeler ve söylemlerin 
olumsuz etkilerini g idermek amacıy la Radyo Te l ev i zyon Üst Kuru lu ile Türk Dil 
Kurumu'nun ortak çal ışmalar yapması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B .02 .0 .004 /O ö 

K o n u •2 11 O f / 2 0 0 8 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :a) 07 .05 .2008 tarih ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 1 5 5 - 5 8 I 7 / 1 2 2 4 9 sayılı yazı. 
b) 07 .05 .2008 tarih ve A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-7 /3 155-5817 /12249 sayılı yazı. 
c) 20 .09 .2007 tarih ve B.02.1 .KDT.0 .76 .00 .01/648-293/1 168 sayılı yazı 

İlgi (a) yazı gereğince İstanbul Milletvekili A y ş e Jale A Ğ I R B A Ş ' m Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/3155 esas numaralı yazılı soru 
önergesi ve ilgili (b) yazı gereğice de İstanbul Milletvekili A y ş e Jale A Ğ I R B A Ş ' ı n 
Bakanlığıma tevcih ettiği 7 /3170 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının ilgi (c) yazısı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (c) yazı ve ekleri 
t AYDIN 

Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi 

Sayı 
Konu 

: B.02.LKDT.0.76.00.01/090.04. - / /^ ^ 
Soru Önergesi 

ANKARA 

2 0 05- 200 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Prof.Dr.Mehmet AYDIN) 

İlgi : a) 07.05.2008 tarih ve B.02.0.004/00795 sayılı, 
b) 07.05.2008 tarih ve B.02.0.004/00810 sayılı yazılarınız. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın yazılı soru önergesine ilişkin ilgi yazılar 
ve ekleri bağlı kuruluşumuz Türk Dil Kurumu Başkanlığına iletilmiş; alınan cevap ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Sadık TURAL 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı 

Ek: 3 

- 6 8 4 -



TBMM B: 109 27 . 5 . 2008 

T.C. 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

Terim Bilim ve Uygulama Kolu 

Sayı : B .02.1 .KDT .5.1005-43073 / < 2- t T 

Konu : Türk Dil Kurumu Çalışmaları 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 9 Mayıs 2008 günlü ve B.02.1.KDT\0.76.00.01/090.04.-170-667 sayılı yazınız. 
V 

I 
Türk Dil Kurumu, Yüce önder Atatürk'ün tarafından "Türk dilinin öz güzelliğini ve 

zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 

eriştirmek" amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda başlangıçtan beri çalışmalar iki ana 

eksen üzerinde yürütülmüştür: 1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; 2. Türk 

dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yollan bulmak. 

Bir bilim kurumu niteliğindeki Türk Dil Kurumu, yalnızca günümüz TUrkçesini değil 

Türk dilinin tarihî dönemlerini, kardeş Türk lehçelerini bilimsel yöntemlerle araştırmakta, 

hemen her bilim dalında Türkçe terim türetme çalışmalarını yürütmekte; sözlükler, dil bilgisi 

kitapları ve yazım kılavuzları hazırlamaktadır. 

Bu çalışmaların bir bölümü üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim 

üyelerinden oluşan çalışma gruptan yoluyla yürütülmektedir. Bu çalışma gruplarının sayısı, 

geçen yıl içerisinde görevi sona erenler ve yeni kurulanlarla birlikte yirmi üçü bulmaktadır. 

Bu çalışma gruplarından Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu 

çalışmalarını sürekli olarak sürdürmektedir. Çalışma Grubu bir yandan Türkçe Sözlük ve Yazım 

Kılavuzu'mm yeni baskılarım hazırlarken diğer yandan bu iki eserin ağ ortamındaki 

sürümlerini geliştirerek güncellemektedir. Bu iki eserin Genel ĵ ğ (İnternet) erişimi olmadan da • 

bilgisayarlarda kullanılabilmesi amacıyla Güncel Türkçe Sözlük ve yazım Kılavuzu yoğun diski, 

hazırlanmıştır. Etkileşimli yoğun disk, basit bir sözlük yazılımından çok daha fazla özellikler 

taşımaktadır. Öncelikle her sözün doğru, güzel ve örnek söyleyişi dinlenilebilmekte, veri 

1 6 MaTO 2008 
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tabanındaki 110.804 söz çeşitli özelliklerine göre sorgulanabilraektedir. Ayrıca kullanıcıların 

söz dağarcığını geliştirmesine yardımcı olmak amaçlı çeşitli oyunlar, meraklılar için bulmaca, 

kafiyeli söz, tekerleme gibi söz oyunlarıyla yoğun disk daha kullanışlı bir hâle getirilmiştir. 

Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu gibi eserlerimize geniş kitlelerin kolayca ulaşabilmesi 

si, Türk Dil Kurumunun çalışmaların Türkçenin konuşulduğu ülkemiz dışındaki bölgelere de 

ulaştırılması amacıyla oluşturulan Genel Ağ (Internet) sayfamız da her geçen gün 

yenilenmektedir. Kişi Adları Sözlüğü, Terimler Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, 

Türk Lehçeleri Sözlüğü, Yabancı Kelimeler Sözlüğü gibi yeni eklenen hizmetlerin yanı sıra 

Güncel Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu gibi uzun zamandır bu sayfada bulunan eserler de belli 

aralıklarla güncellenmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan basın açıklamalarının bu 

sayfada verilmesi, Kurum arşivinin sanal ortama açılması gibi hizmetlerle; Ayın Söyleşisi, 

Doğru Yazalım, Türkçe Gönüllüleri ve Kurumumuz tarafından düzenlenen etkinliklerin ağ 

sayfası üzerin'den canlı olarak izlenebilmesi amacıyla oluşturulan Konferans Merkezi gibi 

köşelerinin oluşturulmasıyla her kesim için başvuru niteliğinde bir ağ sayfası amaçlanmıştır. 

Genel Ağ sayfası üzerinden yürütülen başka bir hizmetimiz de kişilerin söz varlığını 

geliştirmelerine katkıda bulunmak amacı taşıyan Dağarcığınıza Her Gün iki Söz hizmetimizdir. 

Bu çalışmayla bize e-posta adresini gönderen herkese e-posta yoluyla ücretsiz olarak her gün 

iki sözcük gönderilmektedir. Bu hizmetimizin yaklaşık altmış bin üyesi bulunmaktadır. 

Bu çalışma gruplarının dışında, Türk Dil Kurumunun yayın etkinliklerini yürütmek 

üzere oluşturulan yazı kurulları ve çalışma grupları da dergi ve kitap yayımlama işini 

sürdürmektedir. Hazırlanmakta olanlarla birlikte Türk Dil Kurumunun bugüne kadar 

yayımladığı eserlerin sayısı yaklaşık bini bulmaktadır. Türk Dili, Türk Dili Araştırmaları 

Yıllığı-Belleten ve Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi de süreli yayınlar olarak yayın 

hayatına devam ettirilmektedir. 

Türk Dil Kurumunun sürekli etkinliklerinden biri de çeşitli hedef kitlelere yönelik 

ulusal ve uluslararası konuşma, söyleşi, bilgi şöleni, açık oturum, kurultay, çalıştay ve benzeri 

toplantılar düzenlemektir. Bu etkinliklerden bir bölümünü de Millî Eğitim Bakanlığı, valilikler, 

belediyelerimiz, dernek ve vakıflarla kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürütülen çalışmalar 

kapsamında birçok il ve ilçemizde üyelerimiz tarafından verilen Türkçenin Gücü konulu 

konferanslar oluşturmaktadır. Yurdun dört bir köşesinde düzenlenen bu etkinlikler, bilgisayar 

sunulan ile daha etkin ve ilgi çekici bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Başta üniversite 

gençliği olmak üzere halkımız tarafından bu etkinliklerimize yoğun ilgi gösterilmektedir. 
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Bütün bu çalışmalarımız asıl olarak Türkçenin kültürün her alanına hâkim olması, 

günlük konuşma dili dâhil, bilim ve sanat alanında da tamamen Türkçe konuşulması; özellikle 

kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin Türkçeye zarar verici nitelikte olmaması hedefine 

yöneliktir. 

Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılması 

amacıyla TRT, RTÜK, Anadolu Ajansı gibi Kurumlarımızla özel televizyon kanalları ve 

gazetelerle çeşitli iş birlikleri kurulmuştur. Öncelikle bu kurumlarımızda çalışanlar için Türkçe 

Dil Bilgisi Hizmet !çi Eğitim Kursu ve seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca Anadolu Ajansı 

ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda haber metinlerinin dili ve yazımı konusunda iş 

birliği sağlanmıştır. TRT ile yapılan iş birliğinin sonucu olarak da Türk dili ve ilgili konularda 

birçok radyo ve televizyon konuşması da yapılmaktadır. 

Kurum dışında dil konusunda yapılan önemli çalışmalara destek vermek ve özendirmek 

amacıyla da Bilim Ödülü, Edebiyat Ödülü, Basın ve Dil Ödülü, Radyo ve Televizyon Dil 

Ödülü gibi pê c çok ödül, Türk diline katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara verilmektedir. 

Yabancı sözlerin dilimizde yaygınlaşmasında önemli bir etken olan kitle iletişim 

araçlarında yabancı sözler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılması amacıyla hazırlanan 

Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuz'u, bu alanda çalışmalar yürütülen kurum ve kuruluşlara 

ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 

Yabancı sözlerin dilimize yerleşmesinde önemli bir etken de yabancı sözlerle yapılan 

adlandırmalardır. Bu konudaki endişemize birçok belediyemiz de katılarak Belediye Meclisleri 

kanalıyla ticarethaneler ve benzer kuruluşların Türkçe isim kullanması, mahalle, meydan, 

cadde ve sokaklara da Türkçe isim verilmesi konusunda tavsiye kararlan almışlardır. 

Bütün bu çal ışmalarımız asıl olarak toplumda bir dil bilinci oluşturma amacına yönelik 

olup Türkçe konuşan herkesin dilimiz konusunda duyarlı olması hedeflenmektedir. 

Türk Dil Kurumu çalışmaları hakkında daha geniş bilgi http://tdk.org.tr adresinde yer 

almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof Dr. Şı 

Türk Dil 

(KOCALIN 

u Başkam 
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Bursa Milletvekili 

KOSGEB'in Ocak-Nisan aylarını kapsayan 2008 yılının ilk çeyreğinde kredi faiz 
desteği hariç KOBİ'lere kullandırdığı destek miktarı ne kadardır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir l iği 

SAYI : B 14 OBHİ 0 00 00 0 2 - 3 6 0 ^ _Qb- 2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

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 

İLGİ: 12.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3387-6090/12923 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN'ın, KOSGEB'in KOBİ'lere kullandırdığı 
desteğe" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3387) esas nolu yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. «=^> 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Ek: 1 sayfa önerge cevabı S a n a y i v e T i c a r e t B a k a n l 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMET BÜYÜKATAMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru- KOSGEB'in Ocak-Nisan aylarını kapsayan 2008 yılının ilk 
çeyreğinde kredi faiz desteği hariç KOBİ'lere kullandırdığı destek miktarı 
ne kadardır? 

C e v a p - 2008 y ı l ı O c a k - N i s a n d ö n e m i n d e k r e d i f a i z de s t ek l e r i ha r i ç , 
K O S G E B D e s t e k Y ö n e t m e l i ğ i k a p s a m ı n d a 7 , 2 M i l y o n Y T L k r e d i ga ran t i v e 
g i r i ş i m s e r m a y e s i s i s t emle r i k o n u s u n d a f a a l i y e t g ö s t e r e n K O S G E B iş t i rakler i 
v a s ı t a s ı i l e 5 M i l y o n Y T L o l m a k ü z e r e t o p l a m 1 2 , 2 M i l y o n Y T L K O B İ ' l e r i ç in 
K O S G E B d e s t e k b ü t ç e s i n d e n y a p ı l a n h a r c a m a d ı r . 
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18.- Bursa Milletvekili ismet Büyükataman 'ın, KOSGEB'in KOBİ'lere kullandırdığı desteğe 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 



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 

G Ü N D E M İ 

DONEM: 23 YASAMA YıLı: 2 

109 UNCU BIRLEŞIM 
27 MAYıS 2008 SALı 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

SEÇİM 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L İ S A R A Ş T L R M A S I 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E T E K L İ F L E R İ İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 220 Sıra Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun 
olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 13 üncü maddelerden, ikinci bölümünün 5 geçici 
madde dahil olmak üzere 14 ilâ 26 ncı maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 13.5.2008 tarihli 103 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde 
dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
28.5.2008 Çarşamba Saat: 10.30 
29.5.2008 Perşembe Saat: 10.30 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu 
28.5.2008 Çarşamba Saat: 14.30 



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 G Ü N D E M İ 
1 0 9 U N C U B I R L E Ş I M 2 7 M A Y ı S 2 0 0 8 S A L ı S A A T : 1 5 . 0 0 

1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür 'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/131) (S. Sayısı: 168) 
(Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

2.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın vc Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/132) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

3.- Konya Milletvekili Özkan Oksüz 'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/133) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

4.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu 'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/134) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

5.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yctkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/135) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

6.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir vc 9 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi vc Şifa-
hanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/90) , 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E YER ALACAK İ Ş L E R 

3 _ SEÇIM 

4 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 
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13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

14. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 
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25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - istanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

30. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vc 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

36. - Muğla Milletvekili Met.n Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 
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37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

38. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

39. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

41 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

44. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

46. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

47. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 
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49. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

51. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

55. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

57. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 
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61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartlan nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını!! kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

70. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

71. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 
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73. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

74. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

76. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

83. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

84. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

- 10 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S ARAŞTIRMASI YAPILMASLNA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 1 1 - 109 UNCU BİRLEŞİM 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

88. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

94. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

96. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 
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97. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

99. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

101 . - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

102.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

104.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

107.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımmdaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 13 - 109 UNCU BİRLEŞİM 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111 . - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

112.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

119.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

120.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 
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122.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

123.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124. - 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 belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

125. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

126.- 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) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 3 1 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

133.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 
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134.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

136.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) (1) 

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir vakfın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

4. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

5. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

6. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

7. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

8. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

9. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

13. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/290) 

14. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

15. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

16. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

17. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

18. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

19. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAĞKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

22. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

23. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

25. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 
kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

27. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

28. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

29. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

30. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

33. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

34. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı 
yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

35. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sera gazları şahmına ve Kyoto Protokolünün 
imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) 

37. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

38. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) 

39. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

40. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hane halkı borç yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

41. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

42. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 
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43. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

44. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

45. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki küçük esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 

46. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in teşvik kapsamına alınmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/377) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul'a 
taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 

49. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

53. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Suudi Arabistan'daki bazı Osmanlı 
eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

54. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

55. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

56. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

57. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

58. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

60. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank ve Vakıfbank Genel 
Müdürlüklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

61. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

62. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı 
çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/395) 

63. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 
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64. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

65. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

66. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

67. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

68. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

69. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

70. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

71. - Karaman Milletvekili'Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

73. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

74. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

75. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

76. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

77. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

78. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

79. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

80. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

81. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

84. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 
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85. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

86. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

87. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

89. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

90. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

91. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

92. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

93. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

94. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/431) 

96. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

99. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

100.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

101. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 

104. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

105.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

106. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 
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107. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAĞ-KUR'Iuların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

108. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

109. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

110. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

111 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

112. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

113.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

114.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

115.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

116.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine 
etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

119.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

120. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

121 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

122.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

123. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

124.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

125.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

126. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

127.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 
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128. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

129. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

130. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

131. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

132. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

134.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, borçlu esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

135.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

136.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

137. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

138. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

139.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

140.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

141. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

143. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

144. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

145.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 

146.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

147. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

148.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 
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149. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

150. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

151. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

152. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

153.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

155. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

156.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

157.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

158. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

159.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

160.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

161 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

162. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

163. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

164.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

165. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

166.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 

167.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

168.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

169. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Vakıflar Kanunu kapsamında 
iade edilecek taşınmazlara ve tazminat ödeneceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/521) 

170. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 
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171 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

172.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

173. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

174.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

175.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

176. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

177. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

178. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

179.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

180. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

181 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

182. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

183.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

184. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

185. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

186. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

187. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

188. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

189. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

190.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

191. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 
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192. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

193.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

194. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

195.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

197. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

198.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

199.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

200. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

201. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

202. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

203. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

204. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

205. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

206. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

207. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

208. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir bedesten ve kervansarayın restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/564) 

209. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

210 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

211. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

212 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

2 1 3 . - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

214. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 
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215 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

216. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

217 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

218 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

219. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

220. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

2 2 1 . - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

222. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

223. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, OSB'lere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan 
iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

225. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okullann değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

226. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

227. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

228. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

229. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

230. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

231. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

232. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

233. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

234. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

235. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

236. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

237. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 
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238. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

239. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

240. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

2 4 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

242. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

244. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

245. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

246. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

247. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAĞ-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

249. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

250. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

2 5 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

252. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

253. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

254. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

255. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

256. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

257. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

258. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

259. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 
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261. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

262. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

263. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

264. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

269. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

270. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

271. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

273. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

274. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

275. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

277. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

278. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

279. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

280. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Üçtepeler mevkiindeki tarihi eser 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

281. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, pirinçte gümrük vergisinin 
düşürüleceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü 
soru önergesi (6/644) 

282. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'daki bazı fabrikaların 
kuyu suyu kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 
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283. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

284. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

285. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TOKİ'nin konut yaptığı arazilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/648) 

286. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

287. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

288. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

289. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

290. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

292. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, Mustafakemalpaşa'daki mermer ocaklarının 
çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

293. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

294. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

295. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

296. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

297. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

298. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

299. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

300. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

301. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

302. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

303. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

304. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

305. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, Mustafakemalpaşa'daki bazı sulama 
projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

306. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 
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307. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

308. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

309. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

310. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

3 1 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

312. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

313. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

314. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

315 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

316. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

317.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

318 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

319. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

3 2 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

322. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

323. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 

324. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

325. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

326. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hidrojen enerjisine ve bor teknolojilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

327. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

328. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
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(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. 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) (*) 

2. X - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/514) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) (**) 

3. 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) 

4. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

5. - 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) 

6. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

7. - 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) 

8. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 
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16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 
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31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41 . 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. - 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 vc Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ite Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 
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45. 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) 

46. 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

50. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. 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) 

55. X - Asya-Pasifik 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) 

56. - 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) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. 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) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

60. - 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) 

61. 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) 

62. 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) 
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63. 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) 

64. 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) 

65. 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) 

66. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

67. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

68. - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 6.5.2008) 

69. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 

70. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

71. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

72. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

73. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

74. - 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 
22.5.2008) 

76. X - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi 
Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 171) 

Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/134) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 27.2.2004 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-2920 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 18.02.2001 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.10.2004/07409 
sayılı yazısı. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Kü
tahya Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının ilgi yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.2.2004 
Sayı: B.03.0.CİG. 0.00.00.02.1.128.10.2004-07409 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 
Hüsnü Ordu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kütahya ilinden millet
vekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzen
lenen fezlekeli evrak, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının 26.01.2004 gün ve 2004/266 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
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.: 3/134 24.3.2008 
Karar No.: 39 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak suçunu işlediği iddia olunan Kütahya 
Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 
19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kütahya Milletvekili 
Hüsnü Ordu 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 Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmul 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: 171) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet İyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen ilknur Inceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Ünlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 

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: 171) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 171) 

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
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. 
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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: 171) 
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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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 171) 

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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

İsa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/134 no ile işlem gören Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 171) 
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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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 171) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 170) 

Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/133) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 23.2.2004 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-2615 

Konu : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 12.02.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.9.2004/06560 

sayılı yazısı. 

Dolandırıcılık, özel evrakta sahtecilik, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçlarını 
işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Özkan Öksüz hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet i Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 12.2.2004 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1.128.9.2004-06560 

Konu : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Dolandırıcılık, özel evrakta sahtecilik, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa muhalefet suçlarını 
işlediği iddia olunan Özkan Öksüz hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, 
Konya İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22.01.2004 gün ve 
Hz:2002/27982 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Konya Milletvekili Özkan Öksüz hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
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.: 3/133 24.3. 2008 
Karar No.: 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dolandırıcılık, özel evrakta sahtecilik, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu 
işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Özkan Öksüz hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Ra
poru, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Konya Milletvekili 
Özkan Öksüz hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine 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 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Başkanvekili 

Cüldal Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

İsmail Bilen 

Manisa 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mehmet Ali Özpolat 

İstanbul 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Faruk Bal 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 
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Üye 

Behiç Çelik 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ahmet fyimaya 

Ankara 

Üye 

İlknur Inceöz 

Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Uye 

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 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Uye 

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) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 

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 vc uygulamanın 23. Yasama Döneminde dc 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
letvekilliği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve tali-
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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: 170) 



- 6 -

(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, soruşmana 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 

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 

3/133 no ile işlem gören Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün 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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 
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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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 170) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 169) 

İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim 
Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkahn ve Kırşehir 
Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporları (3/132) 
T.C. 

Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 23.1.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-1350 

Konu: Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 15.01.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.4.2004/2811 

sayılı yazısı. 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile 
cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarını işlediği iddia olunan Siirt Milletvekili 
Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve İdris Naim 
Şahin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 

Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 15.01.2004 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.4.2004-2811 

Konu: Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarını işlediği iddia olunan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet 
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Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin ve Mikail Arslan haklarında Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkeme
sine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenlerin Siirt, İstanbul ve Kırşehir İl
lerinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
için haklarında usuli işlemlerin yapılmasına ve evrakın Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmesine dair, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2003 gün ve 2003/535 esas sayılı 
kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 05.01.2004 gün ve 2003/365 C.İş. sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, 
İdris Naim Şahin ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan haklarında kovuşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 

Bakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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 24.3.2008 
Esas No.: 3/132 
Karar No.: 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Recep Tayyip 
Erdoğan 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 İstanbul Milletvekili 
Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine 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 Aks it 

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: 169) 
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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 Öztürk 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ahmet Iyimaya 

Ankara 

Üye 

İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldınlması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 
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Böylc 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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

M U H A L E F E T ŞERHİ 

3/132 no ile işlem gören İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın 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: 169) 
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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 
olmuştur. 

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 

Faruk Bal 

Ordu 

S. Nevzat Korkmaz 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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 24.3.2008 
Esas No.: 3/132 
Karar No.: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İdris Naim 
Şahin hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 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 
İdris Naim Şahin hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine 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 

ismail 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: 169) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet Iyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen İlknur İnceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Unlülepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 

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: 169) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

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 vc 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-



- 1 3 -

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: 169) 
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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" 
davranıİmasının 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

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



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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/132 no ile işlem gören İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in dokunulmazlığının kaldırıl
ması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağı
da 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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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 
olmuştan 

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 
olacaktır. 

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 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 
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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 24.3.2008 
Esas No.: 3/132 
Karar No.: 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın 
hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Sivas Milletvekili 
Mustafa Açıkalın hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine 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 

ismail 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) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet Iyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen İlknur İnceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Ünlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 ihsan Köktürk 

Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Uye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

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-



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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/132 no ile işlem gören Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın'ın dokunulmazlığının kaldırıl
ması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağı
da arz edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modem 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: 169) 
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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 
olmuştur. 

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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 
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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 24.3.2008 
Esas No.: 3/132 
Karar No.: 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmî evrak ve kayıtlarda sahtecilik ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak suçunu işlediği iddia olunan Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan 
hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırşehir Milletvekili 
Mikail Arslan 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 

ismail 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) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet İyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen İlknur İnceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Ünlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

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 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: 169) 
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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 nci madde ölçütünün dışında kalan suçlar yönünden ise; dosyası bulunan Milletvekilinin 
talep vc 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkJann 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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

İsa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/132 no ile işlem gören Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın dokunulmazlığının kaldırılması 
isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararma 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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 
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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 
olmuştur. 

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 
olacaktır. 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 169) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 168) 

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili 
Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/131) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 21.1.2004 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-1128 

Konu: Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 25.12.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.100.2003/57931 

sayılı yazısı. 

Özel evrakta sahtecilik suçunu işledikleri iddia ulunan Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tu
tan ve Giresun Milletvekili Ali Temür haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 25.12.2003 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.100.2003-57931 

Konu: Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Özel evrakta sahtecilik suçunu işledikleri iddia olunan Mehmet Emin Tutan ve Ali Temür hak
larında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı 
geçenlerin Bursa ve Giresun İllerinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 
18.12.2003 gün ve 1998/271 esas sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 
18.12.2003 gün ve 3/20519 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ile Giresun Milletvekili Ali Temür haklarında kovuş
turmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
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.: 3/131 24.3. 2008 
Karar No.: 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sahtecilik, dolandırıcılık, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia 

olunan Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan hakkında düzenlenen Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının 
kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bursa Milletvekili 
Mehmet Emin Tutan 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) 

Başkanvekili 

Güldal Akşil 

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) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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Uye 

İsmail Bilen 

Manisa 

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 

Şahin Mengü 

Manisa 

(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 

Behiç Çelik 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ahmet Iyimaya 

Ankara 

Üye 

ilknur Inceöz 

Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 

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 içtüzüğünün 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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lctvekilliği 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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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: 168) 
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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 

3/131 no ile işlem gören Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'ın dokunulmazlığının kaldırıl
ması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağı
da arz edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modem 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: 168) 
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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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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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.: 3/131 24.3.2008 
Karar No.: 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sahtecilik, dolandırıcılık, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Giresun Milletvekili Ali Temür hakkında düzenlenen Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hak
kında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Giresun Milletvekili 
Ali Temür 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 

ismail 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) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet Iyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen ilknur Inceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Ünlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 ihsan Köktürk 

Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Uye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 

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. 
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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
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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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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. 

(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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 

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

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 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü Ali Rıza Öztürk 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Atilla Kart 

İsa Gök 

Konya 

Manisa Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali ihsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 

3/131 no ile işlem gören Giresun Milletvekili Ali Temür'ün dokunulmazlığının kaldırılması is

teğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağıda arz 

edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modem 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 dokunulamazlığınm bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarım 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. 
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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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 172) 

Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/135) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 15.3.2004 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-3857 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 27.02.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.12.2004/09573 

sayılı yazısı. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili 
Abdurrahman Müfit Yetkin hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
ilgi yazısının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 27.2.2004 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02.1.128.12.2004-095 73 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Abdurrahman Müfit 
Yetkin hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Şanlıurfa ilinden milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
fezlekeli evrak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 29.01.2004 gün ve Bk.2004/598 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
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.: 3/135 24.3.2008 
Karar No.: 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili 
Abdurrahman Müfit Yetkin hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 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 Şanlıurfa Milletvekili 
Abdurrahman Müfit Yetkin 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 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) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 172) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet İyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen İlknur İnceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Unlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

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) 

(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 

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: 172) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 172) 

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 soraşturma 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
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. 
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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 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: 172) 
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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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 172) 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldınlması 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 

3/135 no ile işlem gören Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in 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: 172) 



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. 
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