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I Ç I N D E K I L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 554 

II. - GELEN KÂĞITLAR 555 

III. - YOKLAMALAR 565,611 

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 556 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 565:573 

1.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Güneydoğu Anadolu'nun tarım 

sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 565:570 

2.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Türkiye İstatistik Kurumu ta

rafından açıklanan 2008 yılı enflasyon oranına ve memur maaşlarının bu 

orana göre artırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 570:572 

3.- Amasya Milletvekili Hüseyin ÜnsaPın, Amasya Genelgesi ve 12 

Haziran Amasya Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası'na ilişkin 

gündem dışı konuşması 572:573 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/151) (S. Sayısı: 188) 

2.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/152) 
(S. Sayısı: 189) 

3.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/153) (S. Sayısı: 190) 

4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/155) (S. Sayısı: 191) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/156) (S. Sayısı: 192) 

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/157) (S. Sayısı: 193) 

7.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/158) (S. Sayısı: 194) 

8.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/159) (S. Sayısı: 195) 

9.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı: 196) 

10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/161) (S. Sayısı: 197) 

11.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 198) 

12.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/163) (S. Sayısı: 199) 

13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/164) (S. Sayısı: 200) 
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14.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/165) (S. Sayısı: 201) 

15.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/166) (S. Sayısı: 202) 

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/541) (S. Sayısı: 219) 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Halife Bin Ahmed Al-Dahrani 

ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaretinin uygun bulunduğuna ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/458) 

2.- Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komisyonu Baş
kanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretinin uygun 
bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/459) 

3.- Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberin
deki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak 
resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretinin uygun bulunduğuna 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/460) 

4.- (10/27, 34, 37,40, 102) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tez
keresi (3/461) 

B) ÖNERGELER 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/543) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/56) 
2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın (6/645) esas numaralı 

sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/57) 
3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 08.05.2006 Tarihli ve 3285 Sa

yılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifı'nin (2/22) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/58) 

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, 2.5.1972 Tarih ve 1586 Sayılı 
"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tek
lifı'nin (2/66) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/59) 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, demir-

çelik fiyatlarındaki artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 
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2.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, Ergene 
Çevre Düzeni Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/186) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Tokat ilinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

D) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa 

dışı dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizli
liği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun 
ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevlerini kö
tüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci madde
sine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 

VII.- ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun 10/6/2008 Sah ve 11/6/2008 Çarşamba günkü birle

şimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemdeki sıralama ile çalışma 
saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Eskişehir Milletvekili H. Tay

fun İçli'nin, konuşmasında Parlamentoya hakaret ettiği gerekçesiyle konuşması 
2.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, Yalova Milletvekili Mu

harrem İnce'nin konuşmasında geçen İsmet İnönü ile ilgili bölümü Rize Mil
letvekili Lütfı Çırakoğlu'nun teyit etmesi nedeniyle konuşması 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, işkence ve zor kullanma yet

kisinin asılmasıyla suçlanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2887) 

2.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, ceza infaz kurumları per
sonelinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı (7/2992) 

3.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Elâzığ'ın Maden ilçesindeki 
saat kulesi ve hükümet konağının onarımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3251) 

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Vakıflar Kanunu uya
rınca taşınmaz edinimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/3290) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, Sabah-ATV ihale bedelinin 
finansmanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3292) 
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6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sabah-ATV ihalesinin finansma
nına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren'in cevabı (7/3295) 

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Sabah-ATV ihalesini alan şirkete 
ve sağladığı krediye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3328) 

8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, mevsimlik işçilerin sosyal gü
venliklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 
cevabı (7/3335) 

9.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, GAP'ın finansmanında 
İşsizlik Fonunun kullanılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3337) 

10.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Çin'de Hereke halılarının 
taklidinin yapılıp aynı isimle satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3364) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'nin doğal ve turistik 
zenginliklerinin tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
tuğrul Günay'ın cevabı (7/3367) 

12.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki 
yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paya ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/3407) 

13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin kullandığı kredi
lere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı(7/3421) 

14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir TOKİ 
projesinde oluşan mağduriyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3473) 

15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir imam hakkında inceleme ya
pılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun 
cevabı (7/3489) 

16.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Bandırma Müftüsü hak
kındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun 
cevabı (7/3490) 

17.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, küçük işletmelerin korun
masına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın 
cevabı (7/3627) 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tüketicilerin bilinçlendirilme
sine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın 
cevabı (7/3680) 

19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana gezisine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/3702) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.06'da açılarak yedi oturum yaptı. 

İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner, İsparta ilinin sorunlarına, 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, Adana'nın Karataş ilçesinde meydana gelen sel felaketine 
ve sonrasında yaşanan sıkıntılara, 

Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk, Dünya Çevre Günü'ne, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, 

Dünya Çevre Günü'ne; 

Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı, Anayasa Mahkemesinin türban konusunda vereceği 
karar ne olursa olsun tüm kesimler ve kişilerce bu kararın saygıyla karşılanması gerektiğine, 

İlişkin birer konuşma yaptılar. 

Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların 
(10/208), 

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 milletvekilinin, Köye Dönüş Projesi'nin uygulanmasında 
yaşanan sorunların (10/209), 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın (10/210), 

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

Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 240 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin 
kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 2'nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

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

1 'inci sırasında bulunan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın (1/541) (S. Sayısı: 219) görüşmelerine devam edilerek 10'uncu maddesine kadar 
kabul edildi, 10'uncu maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 10 Haziran 
2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.23'te son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

YusufCOŞKUN 
Bingöl 

Kâtip Üye 

Murat ÖZKAN 
Giresun 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 
Bursa 

Kâtip Üye 

Hanın TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 162 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

6 Haziran 2008 Cuma 
Tasarı 

1.- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/597) (Çevre; Avrupa Birliği Uyum ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008) 

Raporlar 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/157) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

2.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/158) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

3.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/159) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

4.- Mersin Milletvekili Ali OksaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/160) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/161) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

6.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/162) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

7.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/163) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

8.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/164) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

9.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/165) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 

10.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/166) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME) 
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No.: 163 
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9 Haziran 2008 Pazartesi 
Meclis Soruşturması Önergesi 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 Milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin 
oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve 
gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle gö
revlerini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında, Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008) (Dağıtma tarihi: 9.6.2008) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün vakıf zeytin
liğini kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3157) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kilis'teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3158) 

3 - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karabük'teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3159) 

4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kars'taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3160) 

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161) 

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3163) 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3164) 

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165) 

10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, BM Güvenlik Konseyi seçimlerine yönelik çalış
malara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172) 

11.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, taşınmaz mal ediniminde karşılıklılık ilkesinin uygu
lamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173) 

12.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, yabancı sahil güvenlik güçlerinin Türk balıkçılarına 
müdahalelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmaniye'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3175) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nevşehir'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3176) 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3177) 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3178) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3179) 

18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3180) 

19.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bazı ku
rumlara olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3181) 

20.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Yenimahalle Belediyesinin bir şirketine, bina tadila
tına ve ilan harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3182) 

21.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, çevreyi olumsuz etkileyen faaliyetlerin turizme etki
sine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3187) 

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nevşehir'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3189) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Batman'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3190) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kars'taki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3191) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmaniye'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3192) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3193) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3194) 

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3195) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3196) 

30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3197) 

31.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Türk dilinin etkin ve doğru kullanımına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3198) 

32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, atamaları iptal edilen yöneticilere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3200) 

33.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlen
mesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3201) 

34.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kilis'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3203) 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karabük'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3204) 

36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Çankırı'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3205) 
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37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3206) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3207) 

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3208) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3209) 

41.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, özel hastaneler yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3210) 

42.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, atama ve görev yeri değişikliklerinde sendika üyeliğinin dik
kate alındığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3211) 

43.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Çankırı'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3214) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İğdır'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3215) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3216) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3217) 

47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3218) 

48.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana ve Mersin'de yeni bir havaalanı yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3219) 

49.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, polis maaşlarının iyileştirilmesine ve polis alımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3226) 

50.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, kanser vakalarındaki artışa ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/3227) 

51.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3228) 

52.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bölünmüş yol yapımıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3229) 

53.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, Asi Nehrindeki su yetersizliğine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3233) 

54.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, AKPM Başkanının bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3234) 

55.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Sağlık Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/3235) 

56.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İngilizcede Türkiye'ye karşılık kullanılan keli
meye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3236) 

57.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Bingöl Adaklı deprem konutlarına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3237) 
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58.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3239) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3240) 

61.- İstanbul Milletvekili Çetin SoysaPın, Marmara Denizinden kum çıkarıldığı iddiasına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242) 

62.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, polis eğitim merkezlerine öğrenci alımına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3245) 

63.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, altyapı çalışmalarından mağdur olan işyerlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3246) 

64.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3247) 

65.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3248) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3249) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3250) 

68.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel 
Sekreterliği çalışanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3252) 

69.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir lisede öğrencilere izletilen bir filme ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3258) 

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, brode ve nakış dalının meslek kapsamına alın
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259) 

71.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Hizan İlçesindeki eğitim imkanlarına ve bazı id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260) 

72.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim müfettişliği mülakatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3261) 

73.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3262) 

74.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3263) 

75.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3264) 

76.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısındaki düzenle
melere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265) 

77.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/3266) 

78.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3267) 
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79.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3268) 

80.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3269) 

81.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir karayolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3278) 

82.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'in ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279) 

83.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3280) 

84.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3281) 

85.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3282) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3283) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3284) 

88.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3289) 

89.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Zonguldak İl Özel İdaresinin bir birimine personel alı
mına ve unvan değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3291) 

90.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/3293) 

91.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, mayın ve bomba tuzaklarında şehit ve malul olan gü
venlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3296) 

92.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3297) 

93.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Çağlayan Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3300) 

94.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, orkinos balığı çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3301) 

95.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Ankara Radyosundaki yöneticilere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3303) 

96.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3307) 

97.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, Siirt'te inanç turizminin geliştirilmesine ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3309) 

98.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, sokakta yaşayan ve eğitim alamayan çocuklara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310) 

99.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, bazı okullarda dini içerikli film seyrettirildiği iddiala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3311) 
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100.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yapı
lan görevlendirmeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312) 

101.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Anadolu liselerine öğretmen atamalarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313) 

102.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, üst düzey yönetici atamalarına, bina tadilatına ve 
bazı taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3318) 

103.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3319) 

104.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3320) 

105.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Katar'a yapılan resmi ziyaretlere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/3321) 

106.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'ın, Gümüşhacıköy İlçesindeki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3322) 

107.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, çevreyle ilgili bir konuda idari yargıya baş
vuran bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3323) 

108.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3325) 

109.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3327) 

110.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının şehit ailelerine yaptığı bağışlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3329) 

111.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir arazi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3330) 

112.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesine yapılan ödeme ve kesintilere iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3331) 

113.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Bingöl'de deprem sonrası verilen kredilerin geri öde
melerinde yaşanan zorluklara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3332) 

114.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3333) 

115.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancılara satılan arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3334) 

116.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, BAĞ-KUR'dan emekli olmak isteyenlerin ya
şadığı bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3336) 

117.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir ihale bedelinin finansmanına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3338) 

118.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, kaçak ve kayıp elektrik kullanımına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342) 

119.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, Siirt'te işletilen bir maden ocağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344) 
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120.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Atatürk Hava Limanı yoluna ve bir arazinin kulla
nımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345) 

121.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, belediyelerin lale dikimine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3346) 

122.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, 1 Mayıs 1977 Taksim olaylarının aydınlatılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3347) 

123.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, alkometre ve hız ölçüm aletlerinin kalibrasyon bel
gelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3348) 

124.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Silivri'deki bir okul arsasının plan değişikliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3349) 

125.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350) 

126.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Konya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danış
man kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351) 

127.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352) 

128.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353) 

129.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354) 

130.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danış
man kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355) 

131.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danış
man kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356) 

132.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357) 

133.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danış
man kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358) 

134.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359) 

135.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve da
nışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360) 

136.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bazı büyükşehir belediyelerinin lale dikimine ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ithal palmiye ağacı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3361) 

137.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, belediyelerin verdiği burslara ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3362) 

138.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, Siirt'teki kültür varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363) 

139.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Burdur'daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3365) 
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140.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yar
dımcısına yapılan ek ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366) 

141.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, vekaleten ve geçici görevlendirilen idarecilere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368) 

142.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'nin eğitim kurumlarının yeniden düzenlen
mesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369) 

143.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sınav ve kılavuz ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3370) 

144.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Seyitgazi İlçesinde öğrenci taşımacılığı 
yapan esnafın hak edişlerinin ödenmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3371) 

145.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir lise müdürünün görevden alınmasına ve ye
rine yapılan atamaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3372) 

146.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında yargı 
kararlarının uygulanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373) 

147.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, eczanelerin alacaklarının geç ödenmesine iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3374) 

148.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, aile hekimliği uygulamalarında yaşanan sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375) 

149.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, tarım ürünleri fiyatlarındaki artışa ve hayvan
cılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376) 

150.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'de tarım ve hayvancılığın desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3377) 

151.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Tarım Sigortaları Kanunu uygulamasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3378) 

152.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, tahıl ürünlerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379) 

153.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Bursa ve Balıkesir'de mera kapsamından çıkartılan 
alanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3380) 

154.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kamyonlarda yolcu taşınmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3381) 

155.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi konusunda su
nulan bir bildiriye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3382) 

156.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın-Amasra ayrımı Arıt-Aydınlar 
yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3383) 

157.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, karayolu taşımacılığında tonaj kontrolüne ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3384) 
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No.: 164 

10 Haziran 2008 Salı 

Tasarı 

1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/598) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008) 

Teklifler 

1.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/272) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2008) 

2.- Kastamonu Milletvekili Hasan Altan ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi (2/273) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2008) 

3.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/274) (Plan ve 
Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2008) 

Raporlar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağ
lığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/366) 
(S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) 
Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/397) 
(S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve 
Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konulu 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) (GÜNDEME) 

- 5 6 4 -



TBMM B: 115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 O: 1 

10 Haziran 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 'inci Birleşimini açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama süresi üç dakikadır. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekilline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz Güneydoğu Anadolu'da tarımda yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen 
Muğla Milletvekili Gürol Ergin'e aittir. 

Buyurunuz Sayın Ergin. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri -lütfen biraz sakin olursanız- çok uğultu oluyor, konuşmacıyı rahat 
dinleyemeyeceğiz. 

Buyurunuz efendim. 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

/.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin 'in, Güneydoğu Anadolu 'nun tarım sorunlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 Haziran 2008 tarihinde Şan
lıurfa'da düzenlediğimiz Tarım ve Çiftçi Kurultayı'ndaki gözlemlerimizi, bölge halkının sıkıntılarım 
ve bu sıkıntıların giderilmesi için neler düşündüğümüzü sizlere aktarmak ve Hükümeti göreve davet 
etmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Sayın Başkan sizi, değerli milletve
killerini, Güneydoğu Anadolu'nun çilekeş halkını ve büyük milletimi saygıyla selamlıyor; yakın ta
rihte ağabeyini yitiren Sayın Tarım Bakanımıza başsağlığı ve sabır, değerli ağabeyine Allah'tan 
rahmet diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizzat yaptığımız incelemeler ve Güneydoğu illerinden gelen çiftçilerimizin 
Tarım Kurultayı'nda ifade ettikleri yalın gerçekler, bölgede tam bir afet yaşandığını göstermektedir. 

Sayın Başkan, bu gürültüde eğer konuşuluyorsa konuşayım. 

BAŞKAN - Sayın Ergin, demin ikaz etmiştim ama... 

Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sakin olursanız... 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Hocam, sizi dikkatle dinliyoruz. 

BAŞKAN - Bir uğultu oluyor Genel Kurulda, o yüzden konuşmacıyı rahat dinleyemiyoruz. 

Buyurunuz Sayın Ergin. 
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GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir buçuk dakikam da gitti bu arada. 

BAŞKAN - İlave ederiz efendim. 

Buyurunuz. 

GÜROL ERGİN (Devamla) - Sağ olun. 

Bugün Güneydoğu Anadolu bir afet bölgesidir. Hükümet bu gerçeği kabul etmeli, buna göre 
önlem almalıdır. Kuraklık hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı vurmuştur. Kuru koşullarda üre
tilen buğday ve arpada kayıp yüzde 100'e yakın olup, kırmızı mercimekte kayıp yüzde 60'lardadır. 
Güneydoğu çiftçisinin üretim kaybı buğdayda 2 milyon ton, arpada 1 milyon 400 bin ton, merci
mekte 250 bin ton dolayındadır. 

Fıstık üreticileri de büyük sıkıntı içindedir. Güneydoğu Fıstık Tarım Satış Kooperatifi üç yıldan 
bu yana taban fiyatı vermemekte, ayrıca, alım da yapmamaktadır. Fıstık üreticisi tüccara teslim olmuş 
durumdadır. Çiftçi tam anlamıyla bitiktir. 

Hükümetin, tohumluk yardımı yapma, Ziraat Bankası ve tarım krediye olan borçları bir yıl er
teleme kararı çiftçi için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü, çiftçinin, tohumu ekecek, gübre ve 
mazot alacak durumu yoktur. Çiftçinin yalnızca yüzde 15 ila 20'si Ziraat Bankasına, büyük çoğun
luğu özel bankalara borçludur ve toprakları, sahipleri artık yabancılar olan bu bankalara ipoteklidir. 
Ziraat Bankasının kredi vermek için iki memur kefil ve şehirde ev, arsa teminatı istemesi çiftçileri 
özel bankalara gitmeye mecbur bırakmaktadır. Çiftçinin özel bankaya borcu, Ziraat Bankasına olan 
borcundan çok daha fazladır. 

Ayrıca bölge çiftçisinin elektrik borcu bugün 1 milyar yeni Türk lirasını aşmıştır. 

Sulamalarda büyük adaletsizlik vardır. Çiftçi, devletin getirdiği su için dekar başına 10 yeni 
Türk Lirası öderken, kendi olanaklarıyla kuyu açan, enerji hattı çeken, trafo kuran, trafo panosu yap
tıran, motopomp alan, elektrik motoru alan, ayrıca boru hattı çeken, tüm bu masraflar için 100 ila 300 
milyar lira harcayan çiftçi, açtığı kuyudan bir dekar toprağın sulaması için 70 ila 100 yeni Türk li
rası elektrik parası ödemektedir. Bu açık bir haksızlıktır. Bu haksızlığın giderilmesi Hükümetin gör
evi olmalıdır. Bu haksızlık, çiftçilerin bir kısmını kaçak elektrik kullanmak zorunda bırakmakta, bir 
kısmının da elektrik parasını ödeyemeyip, sürekli borçlanmasına neden olmaktadır. 

Meralar yeşermediği için hayvancılık yapanlar da sıkıntılıdır. Köylü, kuraklıktan ötürü baka-
madığı hayvanlarını yok pahasına elden çıkarmaktadır. Saman ve yem fiyatları astronomik artmış
tır. Köylünün hayvancılık yapma takati kalmamıştır. 

GAP yatırımları hemen tamamen durmuştur. Bölgede çoktan bitirilmesi gereken sulama yatı
rımları gerçekleştirilmemiş, altı yılda yalnızca 55 bin hektar alana su götürülmüştür. Çiftçinin ku
raklıktan ötürü yaşadığı sıkıntıda Köy Hizmetlerini kapatan, sulama yatırımlarını ihmal eden, toprağı 
su ile buluşturmayan AKP Hükümetlerinin inkâr edilemez sorumluluğu ve büyük vebali vardır. Esnaf 
da çiftçi kadar sıkıntıda olup piyasada yaprak kıpırdamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu'nun tarım ve çiftçi sorunlarının çözümü için bölge derhâl afet 
bölgesi ilan edilmeli, çiftçinin tüm zararı acilen karşılanmalıdır. Çiftçinin özel bankalara, gübreciye, 
akaryakıtçıya, piyasaya olan borcunu ödeyebilmesi için, Ziraat Bankası, borcunu ertelediği çiftçiye 
yeni kredi açmalıdır. Dekara 7 yeni Türk lirasına indirilen ve 3,5 yeni Türk liralık kısmı ödenen doğ
rudan gelir desteğinin kalan kısmı bölge çiftçisine hemen ödenmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

Buyurunuz. 

- 5 6 6 -
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GÜROL ERGİN (Devamla) - Özellikle sulamada kullanılan elektrik ucuzlatılmalı, elektrik borç
larının faizleri silinip ana borç üç yılı ödemesiz olarak yeniden taksitlendirilmedir. Çiftçinin tarım 
kredi ve Ziraat Bankasına olan borcu da faizleri silinerek yeniden yapılandırılmalıdır. Nakliyeciler
den istenen gereksiz belgeler kaldırılmalı, nakliyeci bir kamyon için yılda 6 bin yeni Türk lirasını 
bulan yükten ve gereksiz bürokrasiden kurtarılmalıdır. Nakliyecilerden ne için akıllı olup olmadık
larına dair belge istendiği bu kürsüden açıklanmalıdır. (CHP sıralarından alkışlar) GAP sulamala
rına gerekli kaynak ayrılarak 1,5 milyon hektar toprak hızla suya kavuşturulmalı, GAP bir refah ve 
barış projesi olarak değerlendirilmelidir. Mayınlı araziler, temizlendikten sonra yerli yabancı şirket
lere değil, bölgenin topraksız köylülerine, devletin tüm kaynaklarından yararlandırılarak organik 
tarım yapmak üzere verilmelidir. 

Bu arada genel bir soruna da değineceğim. Değerli arkadaşlarım, buğday hasadı başlayalı yirmi 
günü geçti hâlâ buğday taban fiyatı belli değildir. Bugün Türkiye'de buğday çeşitli yörelerde 530 ila 
575 bin lira arasında satılmaktadır. Bu yılın maliyeti 480 bin lira dolayındadır, fiyatın mutlaka 600 
bin lira olarak açıklanması zorunluluğu vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuşmamda tarımın çok daha fazla olan genel sorunlarına değin
medim, yalnızca Güneydoğu'da yaşanan sorunları sizlere aktarmaya çalıştım. 

Hükümeti çözümler konusunda göreve davet ediyor, sizleri, Güneydoğulu kardeşlerimi ve yüce 
milletimi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergin. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker cevap verecektir. 

Buyurunuz Sayın Eker. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muğla Milletvekili Sayın Gürol Er-
gin'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek için huzurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda dünyanın da gündeminde olan küresel ısınma 
ve kuraklık geçen sene Türkiye'nin belirli bölgelerini, bu sene de Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta 
olmak üzere yine bazı illerimizi maalesef olumsuz etkilemiştir. 

Uzun yıllar ortalamasına göre aslında oldukça düşük düzeyde seyreden yağışlar, Güneydoğu dı
şındaki diğer illerde geçtiğimiz yıla göre bir artış kaydetmiştir. Örneğin, Meteorolojinin kayıtlarına 
göre genel ortalamada geçen yıla göre yüzde 6 ilave yağış alınmıştır, ki bu, 1 Ekim 2007 ile 31 Mayıs 
2008 tarihleri arasındaki yağışı göstermektedir. Geçen yıla göre genel ortalama yüzde 6 artmasına rağ
men, uzun yıllar ortalamasına göre yine de yüzde 9,4 oranında bir yağış azalması söz konusu. Tabii, 
kuşkusuz bunun yol açtığı, özellikle açık alanlarda yapılan hububat üretimi başta olmak üzere Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi bir kuraklık problemi maalesef var. 

Bizim Hükümet olarak, çiftçimizin karşı karşıya bulunduğu bu üretim kaybı ve gelir kaybı se
bebiyle uğrayacağı zarardan dolayı, yeniden tarlaya gitmesini, yeniden üretim yapmasını temin etmek 
maksadıyla bir "kuraklık desteği ödemesi" yapacağımızı, buna dair bir prensip kararı aldığımızı ben 
daha önce ilan etmiştim. 

Şu safhada Türkiye'de, hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hem de Türkiye'nin diğer bölge
lerinde -var ise- kuraklıkla ilgili problem yaşayan illerde bu tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu 
tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben, hem kredi borçlarının -Ziraat Bankası ve tarım 
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kredi kooperatiflerine olan borçların- ertelenmesi hem de en azından bir tohumluk yardımı -çiftçinin ye
niden tohum ekmesini, yeniden üretim yapmasını temin edecek şekilde bir tohumluk yardımı- yapılması, 
bu konuda destek ödemesiyle ilgili prensip kararımız uygulamaya girecektir. Tabii, bu konuyla ilgili 
çalışmalar devam ediyor. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin, şu an itibarıyla Hatay ve Çukurova başta olmak üzere Akdeniz'de 
hububat hasadı başlamıştır ve Çukurova'da rekolte, hamdolsun, oldukça iyi bu sene, önceki yıllara 
nispetle. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum, verim oldukça iyi. Diğer bölgelerde, tabii önü
müzdeki haftalarda, yavaş yavaş, rekolte belli olacak, netleşecek. 

Bizim yaptığımız tahminlere göre ve bugünkü durum, bugünkü şart itibarıyla, genel anlamda, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şiddetli kuraklığa rağmen diğer bölgelerdeki olumlu gelişmeler 
hesaba katıldığında Türkiye'nin bir önceki yıla göre daha yüksek bir hububat rekoltesi beklediğini 
ifade etmek istiyorum. Yani, buğdayda 18 milyon ton civarında bir rekolte beklentisi var. Bu da bizim 
iç ihtiyacımızı, tüketim ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir, tabii, eğer, bugünlerde, bu haftalarda 
ciddi bir başka tabii afet yaşamazsak, ki inşallah yaşamayacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle ilgili Sayın Mil
letvekilimizin, Sayın Ergin'in belirttiği hususlarla ilgili de sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. 

Evet, bu sene özellikle hububatta kuraklığa bağlı olarak bir üretim kaybı söz konusu. Ama, uzun 
vadede, aslında, GAP'ın niye bitirilmediği ve bundan sonra hangi plan dâhilinde bitirilmesi gerek
tiği tam da bugünlerde konuşulması zaten gereken bir konuydu. Biz de Hükümet olarak, geçtiğimiz 
haftalarda Sayın Başbakanın Diyarbakır'da GAP Eylem Plam'nı açıklamasıyla, ileriye dönük olarak 
bu sorunun tamamen çözülmesi yönünde bir irade ortaya koymuş durumdayız. Nedir bu? Türkiye'nin 
en büyük sulama projesinin -ki 1,8 milyon hektar alan demektir- devreye girmesiyle birlikte, bu, Tür
kiye'de üretimi en az -üretim değeri itibarıyla- 4-5 kat artıracak, geliri artıracak bir projedir. 1,8 mil
yon hektar alandan bugüne kadar, başlangıcından bugüne kadar, sadece 272 bin hektar alan sulamaya 
açılmıştır. Yeni GAP Eylem Planı'nda 308 bin hektarı Diyarbakır'da, 300 bin hektarı Mardin'de, 
105 bin hektarı Şanlıurfa'da, 99 bin hektarı Adıyaman'da, 36 bin hektarı Batman'da, 30 bin hektarı 
da Gaziantep'te olmak üzere, toplam 883 bin hektar alanın 2008-2012 dönemi içerisinde sulamaya 
açılacağını, bu arada bu planımızda ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu plan, kuşkusuz... Tabii, GAP 
projesi sadece bir sulama projesinden ibaret değildir. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyük 
projelerinden bir tanesidir. Çünkü bu proje bir entegre kalkınma projesidir, bütün sektörleri bir arada 
değerlendiren, hem ekonomik kalkınmayı hem sosyal gelişmeyi hem altyapı yatırımlarını hem de 
kurumsal kapasite geliştirilmesini dikkate alan, bütün sektörleri -eğitim, sağlık, altyapı, tarım, hepsi-
bir arada değerlendirilen bir projedir. 

Bildiğiniz gibi, bü projenin devreye girmesi, özellikle küresel ısınma ve küresel kuraklık tehdi
diyle karşı karşıya bulunduğumuz bu dönemde sulama yatırımlarının devreye girmesi bizim açımız
dan çok önemli bir meseledir. Bununla ilgili olarak da bugüne kadar Türkiye'de değişik defalar 
birtakım projeler, planlar sunuldu ama hiçbirisi bu defa açıklanan GAP Eylem Planı gibi, tarihi belli, 
sorumlu kuruluşu belli, iş birliği yapılacak kuruluşu belli, hedefi belli, kaynağı belli ve kaynağı ay
rılmış şekilde bu kadar detaylı, yetmiş üç tedbirden oluşan bir eylem paketi olarak bu kadar somut 
hiçbir dönemde, hiçbir şekilde ortaya konmadı. 
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Değerli milletvekilleri, bu projeyle ilgili olarak, tabii, 26,7 milyar YTL'lik bir finansman ihti
yacı var ve 2008-2012 döneminde inşallah bu para harcanmış olacak. Hem cazibe merkezleri oluş
turulması hem teşvik politikalarının gözden geçirilmesi hem KOBİ destekleriyle kümelenmenin 
hayata geçirilmesi, kalkınmada teknoparkların kurulması, kültür, turizm yatırımlarının gerçekleş
mesi, doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerjiyle -tarım sektörleri itibarıyla- ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi buradaki ana başlıklardan birkaç tanesi. Sosyal gelişme altında yine eğitim, istih
dam, sağlık, sosyal hizmet ve yardımlar başta olmak üzere, toplum hayatını ilgilendiren birçok alanda 
yapılacak olan faaliyetler detaylı bir şekilde projelendirilmiş ve tedbirleri tanımlanmıştır. Keza, alt
yapıyla ilgili sadece sulama değil, biraz önce arz ettiğim gibi, 1 milyon hektar civarındaki arazinin 
sulanması değil, enerji, ulaştırma ve fiziki altyapıyla ilgili de yine altyapı geliştirme çalışmaları bu
rada öngörülmektedir. Bunlarla ilgili ayrılacak kaynaklar vesaire tamamı ortaya konmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, bütün çiftçilerimizle ilgili olarak tabii, üre
tim imkânlarını artırma, maliyetleri düşürme konusunda çiftçimize yardımcı olmak maksadıyla, bil
diğiniz gibi, önemli miktarda bir tarımsal destek ödemesi yapmakta ki, bu yılın bütçesi 5,3 milyar 
YTL civarında. Bunun önemli bir kısmı bugüne kadar ödendi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Böl
gesi'ndeki pamuk üreticileri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki yağlı tohum üretici
lerini ilgilendiren ödemeler bugünlerde yapılmakta. Bugün itibarıyla son on gün içerisinde yirmi bir 
ilimize 261 milyon YTL yağlı tohum ödemesi yapıldı. İllerden icmaller geldikçe peyderpey bunla
rın parası ödenmekte ki, bu ay sonu itibarıyla inşallah yağlı tohum ödemeleri tamamlanmış olacak
tır ve doğrudan gelir desteğinin kalan miktarı da ağustos ayı içerisinde ödenecek ve ağustos itibarıyla 
5 milyar 300 milyon YTL ödenmiş olacaktır. Yani yıl bitmeden, ağustos ayı içerisinde bu yıla ait 
bütçe ödeneklerimizin büyük bir kısmı kullanılmış olacak, tarımsal destekleme yönünden. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, hububat sezonu şu anda açıldı. Biraz önce de söy
lediğim gibi, Akdeniz başta olmak üzere birçok ilimizde bu üretim yapılıyor ve bildiğiniz gibi, biz 
taban fiyat uygulamasını zaten yapmıyoruz. Ya ne yapıyoruz? Müdahale fiyatı belirliyoruz. Bunu da 
çiftçinin lehine olsun, çiftçi için faydalı olduğunu düşündüğümüz bir uygulama olarak değerlendiri
yoruz. Çünkü başlangıç itibarıyla fiyatlar yüksek ve arz arttıkça, tabii, fiyatta oynama meydana ge
lebiliyor. Tabii, şu an itibarıyla fiyatlar üreticiyi memnun edecek düzeyde serbest piyasada 
şekilleniyor. Eğer fiyatlar düşerse biz zaten o eşiğe gelmeden oraya müdahale eder, çiftçi lehine ge
rekli teşebbüsü yapar, gerekli adımları atarız. 

Tabiatıyla, üreticilerimizin, bu sezonda, özellikle elektrikle sulama yapan üreticilerimizin, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu geçiş döneminde, onların sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Borçları olan
ların borçlarının yapılandırılması yoluyla, en azından belirli ödemeler yaptıktan takdirde, ödemelerini 
gerçekleştirdiklerinde onların elektriği kesilmemekte, böylece üretim süreçleri devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılıkla ilgili olarak da tabii, bizim aslında hem ka
çakçılığın önlenmesi hem Türkiye'deki hayvanların kayıt altına alınması yönünde aldığımız birtakım 
tedbirler var. Bu hem Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu çerçevesinde alınan tedbirler hem de buna 
bağlı olarak -ki , 30 Haziranda bir yeni uygulama başlatacağız- bu konudaki cezalar ağırlaştırılıyor, 
müeyyideler ağırlaştırılıyor. Bundan sonra, 30 Haziran tarihi itibarıyla 0-6 aylık buzağıların kayıt iş
lemi şartı getiriliyor. Çünkü kaçakların önlenmesi, hayvanların bir yerden bir yere nakledilirken mu
hakkak suretle kayıt altına alınmış ve kulaklarının küpelenmiş olmasına biz önem veriyoruz ve 
ağırlaştırılmış müeyyidelerle bunun, bu tür kaçak hayvan hareketlerinin veya kayıt dişiliğin önüne ge
çilmesi yönünde tedbir getiriyoruz. Bu nedenle de, hem Kabahatler Kanunu çerçevesinde verilen 
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cezalan biz bu safhada bununla ilgili yeterli görüyoruz ama hayvan sağlığı zabıtası çerçevesinde 
yeni uygulamalarımız var, Türkiye'de hayvancılığın özellikle kayıt altına alınmasını temin nokta
sında. Bu nedenle, Meclis gündeminden öğrendiğim kadarıyla, Sayın Öğüt'ün bugün 3285 sayılı 
Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'na bir madde eklenmesiyle ilgili bir teklifinin öne alınması yö
nünde bir teklifi var. Biz, bu şartlar altında, cezalarda yapılan artırımların yeterli olacağını düşünü
yoruz. Bu konuyla ilgili, zaten Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımla ilgili olarak, son olarak ilave etmek istediğim bir 
konu da, şu anda güncel olan bir konu. Bazı basın yayın organlarında da bu ifade edildi, Rusya Fe-
derasyonu'na yapılan meyve-sebze ihracatıyla ilgili bir gelişme; o konuda da bilgi sunmak istiyorum. 

Öncelikle, 7 Haziran itibarıyla Rusya Federasyonu Türkiye'nin beş ürününü, ki, bunlar doma
tes, patates, patlıcan, üzüm ve limon bu ürünler; bunlarla ilgili bir kısıtlama kararı aldığını bize bil
dirdi. Biz de zaten o tarih itibarıyla bu ürünleri göndermiyoruz Rusya'ya. Burada öncelikle şunu 
ifade etmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nin laboratuvarları en son, modern cihazlarla donatıl
mıştır ve Avrupa Birliği standartlarıyla biz çalışıyoruz. Avrupa Birliği standartlannda yaptığımız üre
tim, yaptığımız denetim ve laboratuvar sonuçlarını... Avrupa Birliğine tamamen sorunsuz olarak 
gönderiliyor. Rusya Federasyonu'na son iki yılda 30 bin partide biz mal gönderdik. Bunlardan sadece, 
bir defa 52, bir defa da 56 tane bildirimde bulunuldu. Bunların hepsinin şahit numunesini biz tutu
yoruz, beş ay süreyle. Şahit numuneleri inceledik ve bizden kaynaklanan hiçbir sorun yok, bunu ken
dilerine bildirdik. Bir yöntem farklılığı olabilir diye kendilerini buraya davet ettik. Bir mutabakat 
zaptı imzalamayı teklif ettik, tekliflerimizi şu anda onlar değerlendiriyorlar. 

Bu konuda, kamuoyunda, özellikle, efendim işte Rusya'ya zehirli mallar gidiyor, oradan geri ge
liyor, bu da Türkiye vatandaşına yediriliyor gibi bir iki gazetede bugün bir haber vardı, bunlar ke
sinlikle doğru değildir. Bu şekilde ne bir ürün gidiyor ne de Türkiye'nin içerisinde bu tür ürünler 
satılıyor. Bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum ki biz basın açıklaması da bu konuyla 
ilgili zaten yaptık. Bu konuda da vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişe duymaması lazım. Bu, ti
cari bir konudur ve şu anda da zaten domates belirli sezonunun sonuna gelmiş durumda, üzüm se
zonu henüz açılmadı. Dolayısıyla bu manada da Avrupa Birliğine Rusya'ya verdiğimizin 2 katı mal 
satıyoruz, 600 milyon dolarlık, oraya, sebze-meyve satıyoruz. Bir sorunumuz yok. Standartlarımız 
da, laboratuvarlarımızda en modern cihazlarla dünyadaki en son, Dünya Sağlık Örgütünün, Avrupa 
Birliğinin kabul ettiği standartlardadır. Biz de bunları sıkı sıkıya takip ediyoruz, izliyoruz. Vatan
daşlarımın da bunu bilmesini istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 

Gündem dışı ikinci söz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2008 yılı enflasyon 
oranı ve memur maaşlarının bu orana göre arttırılmasıyla ilgili söz isteyen Aydın Milletvekili Ali 
Uzunırmak'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar) 

2.-Aydın Milletvekili Ali Uzumnnak'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2008 yılı 
enflasyon oranına ve memur maaşlarının bu orana göre artırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye İstatistik Kunı-
mumuzun 2008 yılındaki Hükümetin öngördüğü ve Türkiye İstatistik Kurumunun tespit ettiği en
flasyon oranlarıyla ilgili sosyal kesimlerde meydana gelen mağduriyetlerle ilgili söz aldım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Kıymetli milletvekilleri, yönetmek, yönetebilmek bazı vasıflar ve özellikler ister. Öngörmek, 
öngörülerin doğruluğu yönetebilmenin en birincil şartlarındandır ve çok önemlidir. Yönetenin ön
görüleri doğru olmazsa bundan yönetilenler çok büyük mağduriyetlere uğrarlar. Meydana gelen bu 
mağduriyetlerin sorumlusu da öngörüsüz olanlardır. Öngörüsüz olan yönetimlerin mağduriyetlerini 
gidermek de mutlaka onlara düşmelidir. 

AKP Hükümeti, bilhassa son üç yıldır Türkiye'yi, yanlış öngörülerin, yılbeyıl büyüdüğü hisse
dilen ekonomik sıkıntıların içinde kıvranmaya mahkûm etmektedir. Hükümetin açıkladığı enflasyon 
ve diğer hedef rakamlar bir yanlış tercih ve yönetme zaafından dolayı büyük mağdur kesimler ya
ratmıştır. Ücretliler, memur, emekli, dul, yetim bunun en yoğun kesimidir. Buradaki en önemli yan
lış tercih, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre ücrete zam yapılmasıdır. Bu, doğru bir tercih 
değildir. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon hesaplamasına esas olan 454 kalemin içe
risinde vatandaşın kullandığı çok nadir kalemler bulunmaktadır. Esas olan zorunlu tüketim madde
lerinden oluşan 84 kalemdir ki, hatta bu 84 kalemin içinde bile hayati derecede önemli olan, günbegün 
kullanmak mecburiyetinde olduğumuz bazı kalemler Türkiye'de İstatistik Kurumunun rakamlarının 
çok üzerinde artışlar göstermiştir. Dolayısıyla en basitinden bir örnek vermemiz gerekirse 2007 yı
lında TÜİK'in enflasyonu yüzde 8,39 iken 84 kalemden oluşan zorunlu tüketim maddelerinde 10,73 
olmuştur enflasyon. Yani buradaki kastımız şudur ki TÜİK'in enflasyonu ile Ayşe Teyze'nin mutfa-
ğındaki enflasyon çok farklı konumdadır. 

2008 yılı hedef enflasyonu yüzde 4 olarak açıklanmıştır ve ücretlilere 2+2 olarak zam öngö
rülmüştür. Oysa, daha beşinci ayda, TÜİK'in gerçekleşen enflasyonu beşinci ay itibarıyla yüzde 6,38 
olmuştur. Yani yıllık hedefi daha beşinci ayda yüzde 2,38 aşmıştır. Zorunlu tüketim maddelerindeki 
artış ise yüzde 9,13 olmuştur. Buna ücretlilerin dayanması mümkün değildir. Ücretler hemen gözden 
geçirilmeli, adaletin temini için en azından, artış, zorunlu tüketim maddelerindeki artış oranı ile TÜ
İK'in 454 kaleminden oluşan artışın ortalaması alınarak ücretlilerin durumu iyileştirilmelidir. 

Ayrıca, enflasyon oranında yapılan zam belki ücretlilerin gününü korumaya yöneliktir. Haklı 
bir zam yapılmış olsa bile, bunun da yeterli olması mümkün değildir kıymetli milletvekilleri; çünkü 
ücretliler sadece zorunlu tüketim maddelerindeki enflasyon oranında zam alsalar bile netice itibarıyla 
büyümeden pay alamamaktadırlar. Bunun da ayrıca düzeltilmesi gerekmektedir. Yani ücretliler as
lında çok mağdur olmaktadır. 

İkinci olarak da en çok mağdur olan kesimler, öngörüsüz yönetimden bugün ekonomik durumun 
ne noktaya geldiğine baktığımızda, iş dünyası da altüst olmuştur. Açıklanan yıllık enflasyon hedefle
rine göre, bilhassa gıdada ve diğer alanlarda -inşaat alanında- Hükümetin açıkladığı enflasyon oranla
rına göre birtakım anlaşmalara giren kurumlar, kişiler, politikalarını bunlara göre çizenler, bugün çok 
mağdur duruma düşmüşlerdir. Aşağı yukarı beş bin dolayında gıda işi yapan şirket bugün iflasla karşı 
karşıyadır çünkü gıdadaki artışlar çok yoğun yaşanmaktadır. Bunların düzeltilmesi gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Eğer Hükümet bunlara doğru teşhis koyup sorumluluğunu idrak edip bunları düzeltmek istiyorsa, 
dünü bugünü kanştıimadan... Biliyorum ki, Sayın Bakan gelecek, birtakım şeyler söyleyecektir, ama 
Sayın Bakana en iyi cevap, dünle bugünün kıyaslanmasında kredi kartı borçlanndaki artış, karşılıksız çek-
lerdeki artış, protestolu senetlerin miktarında ve sayısındaki artış iyice düşünmeyi, doğru düşünmeyi ve 
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bu noktadaki mağduriyetleri gidermeyi gerektirmektedir. 2007 yılındaki protestolu senet sayısı, daha 
üçüncü ay, dördüncü ay sonu itibarıyla üçte 1 'ini 2007 yılına göre aşmış, 493.500 sayısına ulaşmıştır. 
Karşılıksız çekler, kredi kartı borçları ve protestolu senetlerin tutarı daha bugünden üçte l'ini aşmış
tır. Bunların iyileştirilmesi, öngörüsü sağlam olmayan Hükümete düşmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, sağ olun. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uzunırmak. 

Gündem dışı üçüncü söz, Amasya Tamimi hakkında söz isteyen Amasya Milletvekili Hüseyin 
Ünsal'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Unsal. (CHP sıralarından alkışlar) 

3.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal 'ın, Amasya Genelgesi ve 12 Haziran Amasya Uluslar
arası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası 'na ilişkin gündem dışı konuşması 

HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Amasya Genelgesi ve 
Amasya 12 Haziran Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası nedeniyle gündem dışı söz 
almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşmaları ile Osmanlı 
Devleti'yle birlikte bu devletin asıl dayanağı olan Türk milleti de yok farz edilmek istenmiştir. Yok sa
yılmak istenilen Türk milletinin kurtuluş direnişini uygulamak için, Gazi Mustafa Kemal Paşa, altı ay 
boyunca görevli olduğu İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek için çok çaba sarf etmiş, nihayet 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a gelerek ilk adımı atmıştır. Bu ilk adımla birlikte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sam
sun, Havza ve Amasya'daki faaliyetleri isyan olarak kabul edilmiş, Dahiliye Nazırı Ali Kemal, İstan
bul Hükümetinin bu kararını bütün ülkeye duyurmuştur. 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelen Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, 22 Haziran 1919 günü yayınlanan Amasya Tamimi ile ileride kuracağı Türkiye 
Cumhuriyeti'nin şeklini de neredeyse Amasya Tamimi'nde belirtmiş ve oluşturmaya çalışmıştır. 

İzin verirseniz, Amasya Tamimi'nin ilk paragrafını da okumak istiyorum: "Vatanın bütünlüğü, 
milletin istiklali tehlikededir. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine ge
tirememektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." diyerek Amaysa Ta
mimi'nin yani genelgesinin bugün anlaşılabilen çok güzel sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Amasya Genelgesi'nde, o güne kadar sözü edilmek istenmeyen, çekinilen, hatta korkulan "ulu
sallık", "bağımsızlık" ve "egemenlik" kavramları ile "millet", "millî irade" ve "milliyetçilik" kav
ramları ısrarla vurgulanmıştır. 

Genelge incelendiğinde, şahsilik ve bölgecilik yoktur, birlik ve beraberlik anlayışı vurgulan
mıştır; etnik ve mezhepsel ayrımcılık yoktur, askerî, mahallî ve mülki birliktelik vurgulanmıştır. Mil
letin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü konusunda birlik ve beraberlik vurgulaması vardır. 

Günümüzde ise "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünün ışığında sadakati üzerine 
yemin ettiğimiz Anayasa'nın şekil verdiği kurum ve kuruluşlar, ulusal egemenlik konusunda alacağı 
kararlarda tartışmasız hukuku ön plana alırlar. Hukuka saygı millî egemenliğin vazgeçilmez şartıdır. 
Anayasa'nın vücut bulduğu kuvvetler ayrılığı prensibi Türk milleti adına hareket eden güçlerin ça
tışması ile değil, dayanışması ile yerini bulacaktır. 
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Amasya Genelgesi'yle yola çıkılan ulusal seferberliğin en büyük eseri cumhuriyetimizin en 
temel dayanağı olan yasama, yargı ve yürütme şüphesiz tüm kararlarını Türk milleti adına almakta
dır. Siyasetçiler, yürütme erki yani "iktidar" ile "millî egemenlik" kavramlarını bir tutmak gibi bi
limsel bir yanılgıya düşmemelidirler. Bu yanılgı toplumda çok derin yaralara, belki de çatışmalara yol 
açabilir. Yürütme erki, yasama erkini sadece istenilen, arzu edilen yasaların çıktığı yer olarak değil, 
aynı zamanda kendisini denetleyen, kontrol eden eşit bir mekanizma olarak görmelidir. 

İşte bu anlayışla hareket eden bizler, Amasya Genelgesi'nden yola çıkan Ulu Önder Atatürk ve 
onun yol arkadaşlarının kurduğu bu değerli çatıda Türkiye Büyük Millet Meclisinin biz üyeleri, mil
letten aldığı yetkileri kullanırken kürsü dokunulmazlığı hariç, milletvekilliği dokunulmazlığından 
artık ayrılmak zorundayız. 

Millî mücadele için yola çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve onun silah arkadaşlarının em
peryalizme karşı vermiş olduğu mücadele zor şartlarda idi, sıkıntılı şartlara idi ve dokunulmazlık 
yoktu, hatta İstanbul Hükümetince yakalanma emri vardı, yani dokunulmak isteniyordu. 

Bugün çağdaş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokratik bir üye ülke olma yolunda iler
leyen Türkiye'ye ve onun Meclisine dokunulmazlık zırhı yakışmamaktadır. Eğer değerlendirilirse, 
milletin hassasiyeti bu konu üzerindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Haziran 2008 Perşembe gününden başlayarak, 22 Ha
ziran 2008 Pazar gününe kadar sürecek olan Amasya 12 Haziran Uluslararası Atatürk ve Kültür Sanat 
Etkinlikleri düzenlenmiştir. Amasya Valiliği ve Belediyesince düzenlenen bu etkinlikler Amasya ili
mizin tarihî ve doğa güzelliklerine ayrı bir katkı sunmuştur. 

Bu etkinliklerin yapıldığı kentimiz Amasya'mız, kurulduğu tarihten bu güne kadar yaşadığı 
tüm uygarlıkları ve o uygarlıklardan bize kalan kültür mirasını hâlâ yaşatan bir müze, ender bir kül
tür merkezidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurun. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Rusya'sından Hin
distan'ına kadar, Kazakistan'dan Romanya'sına kadar, uluslararası spor, kültür, folklor ve bilim adam
larının katıldığı Amasya 12 Haziran Kültür ve Sanat Etkinliği yıllar geçtikçe daha da coşkuyla 
kutlanmaktadır. 

Bu bilgiyi de konuşmam nedeniyle sizlere aktarmayı bir görev sayıyorum. Saygılarımla Genel 
Kurulu selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Unsal. 

Şimdi, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun bazı sayın milletve
killerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 15 adet raporu vardır. Raporların muhalefet şerhleri 
aynı olduğundan ortak muhalefet şerhi son raporun altında okunacaktır. 

Şimdi, raporları sırasıyla okutup, bilgilerinize sunacağım. 

- 5 7 3 -
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu 'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/151) (S. Sayısı: 188) (x) 

2.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Ko
misyon Raporu (3/152) (S. Sayısı: 189) (x) 

3. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/153) (S. Sayısı: 190) (x) 

4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/155) (S. Sayısı: 191) (x) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/156) (S. Sayısı: 192) (x) 

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/157) (S. Sayısı: 193) (x) 

7.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/158) (S. Sayısı: 194) (x) 

8.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/159) (S. Sayısı: 195) (x) 

9.- Mersin Milletvekili Ali Oksalın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/160) (S. Sayısı: 196) (x) 

10 - istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/161) (S. Sayısı: 197) (x) 

11.- izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/162) (S. Sayısı: 198) (x) 

12.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/163) (S. Sayısı: 199) (x) 

13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır 'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/164) (S. Sayısı: 200) (x) 
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(x) 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 S. Sayılı Basmayazılar 
tutanağa eklidir. 

- 5 7 5 -

14.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/165) (S. Sayısı; 201) (x) 

15.-Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/166) (S. Sayısı: 202)(x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği iddia olunan Kü
tahya Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyo
numuzun 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 

Havaya silah ile ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 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 Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 

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 

Havaya silah ile ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Enver Yılmaz 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. 
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Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili Enver 
Yılmaz 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 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal 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, isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal 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 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Milletvekili Haluk Koç hakkında düzenlenen Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Samsun Milletvekili 
Haluk Koç 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 

İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Bülent Baratalı hakkında 
düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

- 5 7 6 -
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Karma Komisyonumuz, isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı 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 

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Millet
vekili Haluk Koç hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 
2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Samsun Milletvekili 
Haluk Koç 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 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 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 Adana Milletvekili Den
gir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

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

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçim Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 
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 Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa 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 

Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali Oksal 
hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Mersin Milletvekili Ali Oksal, Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının dönem sonuna 
kadar devam etmesi talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili Ali 
Oksal 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 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Mil
letvekili Mehmet Sevigen 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 İstanbul Milletvekili Meh
met Sevigen 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 

Alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Kemal Anadol hakkında düzen
lenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görü
şülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol 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 

Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 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 Hatay Milletvekili Gök
han Durgun 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 

Taksirle yaralama suçunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Rasim Çakır hakkında dü
zenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hak
kında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Edirne Milletvekili Rasim Çakır Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Edirne Milletvekili Rasim 
Çakır 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 

Kişiler arasında rıza dışında kayda alınan aleni olmayan konuşmaların diğer kişilere verilmesi, 
basın-yayın yoluyla yayımlanması suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 
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 Hatay Milletvekili 
Gökhan Durgun 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 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen 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 Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen 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 

Muhalefet Şerhi 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğü'nün 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. 
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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. 

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 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 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. 
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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. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe sağ
layan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

Anayasa'nın 83/2 ve 14. maddesiyle bağlantılı olan suçlamalar yönünden, TBMM Başkanlığına 
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 ve
rilmeden, Hazırlık Komisyonu veya TBMM Başkanlığı aşamasında, Mahkemelerine veya Savcılık
lara iade edilmesini; Karma Komisyon ve Meclisin iradesine müdahale olarak gördüğümüzü önemle 
ifade ediyoruz. 

(4) Açıklanan sebeplerle; 

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

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

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 nci 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 hakkında 
dokunulmazlık söz konusu değildir. Kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni" kavramı söz konu
sudur. Soruşturma izni ilgili amir tarafından verilmediği takdirde, idari yargı prosedürü içinde, adli ko
vuşturma ve yargılama süreci başlayabilmekte, daha doğrusu yargı denetimi süreci işlemektedir. 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. 
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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. 

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 

Şahin Mengü Ali Rıza Öztürk İsa Gök 

Manisa Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

Muhalefet Şerhi 

3/166 no ile işlem gören Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in dokunulmazlığının kaldırıl
ması isteğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararına muhalefet şerhimiz aşağıda 
arz edilmiştir. 

Milletvekili dokunulmazlığı birçok modern ülkede bulunduğu gibi ülkemizde de anayasal bir hu
kuki müessese olarak yer almaktadır. Milletvekillerinin görevlerinin niteliği gereği birçok haksız ve 
uydurma isnatla karşılaşmaları muhtemeldir. Nitekim bu nedenle birçok suç tipi bakımından diğer 
kamu görevlileri de benzer korumalara sahiptir. 

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

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

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

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış olacaktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

1.- Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Halife Bin Ahmed Al-Dahrani ve beraberindeki heye
tin ülkemizi ziyaretinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/458) 

06 Haziran 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 28 Mayıs 2008 tarih ve 28 sayılı Kararı ile 
Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Halife Bin Ahmed Al-Dahrani ve beraberindeki heyetin ülke
mizi ziyaret etmesi uygun bulunmuştur. 
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Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

2.- Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki 
parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak 
üzere ülkemizi ziyaretinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/459) 

06 Haziran 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanı'nın 14 Mayıs 2008 tarih ve 27 sayılı Kararı ile, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun 
bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanun'un 7 nci Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

3.- Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyare
tinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/460) 

06 Haziran 2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanı'nın 14 Mayıs 2008 tarih ve 27 sayılı Karan ile, Ukrayna Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanun'un 7 nci Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair iki tezkere vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) ÖNERGELER 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/543) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/56) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 189 uncu sırasında yer alan (6/543) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Reşat Doğru 

Tokat 

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'ın (6/645) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/57) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 280 inci sırasında yer alan (6/645) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İsmet Büyükataman 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. 

Önergeleri okutuyorum: 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki artı
şın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öneıgesi (10/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demir çelik fiyatlarının artması ile inşaat ve imalat sektörüne olumsuz etkilerini araştırmak, 
olumsuzlukları gidermek için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98. ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması 

açılmasını arz ederiz. 14.05.2008 

1) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

2) Mithat Melen (İstanbul) 

3) Murat Özkan (Giresun) 

4) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

5) Akif Akkuş (Mersin) 

6)KadirUral (Mersin) 

7) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

8) Mustafa Kalaycı (Konya) 

9) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

10) Hasan Çalış (Karaman) 

11) Ahmet Orhan (Manisa) 
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12) Mümin İnan 

13)Beytullah Asil 

14) D. Ali Torlak 

15) Reşat Doğru 

16) Emin Haluk Ayhan 

17) Necati Özensoy 

18) Hasan Özdemir 

19) Muharrem Varlı 

20) Şenol Bal 

21) Yılmaz Tankut 

22) Alim Işık 

Gerekçe: 

(Adana) 

(İzmir) 

(Adana) 

(İstanbul) 

(Tokat) 

(Denizli) 

(Bursa) 

(Kütahya) 

(Niğde) 

(Eskişehir) 

(Gaziantep) 

Demir-çelik ürünlerindeki fiyat artışı ocak ayından bu yana yüzde 100'ü geçtiği görülmektedir. 
Geçen yıl 80 Ykr olan inşaat demirinin fiyatı 1 YTL 95 Ykr'ye çıkmıştır. 

Fiyat artışları, inşaattan, imalat ve üretim sektörüne birçok alanı olumsuz etkilemektedir. İma
latçılar vadeli mal alamaz duruma gelmiş, ana hammadde olan demiri almakta güçlük çeken fabri
kalar ya üretimi durdurmaya, ya da eleman çıkararak küçülmeye başlamışlardır. Demir ve çelik 
alımlarındaki uzun vadelerin tamamen geçerliliğini yitirmiştir. 

Demir fiyatlarının artması inşaat sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Yeni inşaat yapımları 
durma noktasındadır. Birçok müteahhit anahtar teslim sözleşme yaptığından dolayı iflas noktasına 
gelmektedir. İnşaatlarını durdurmayan firmalar ise bu zamları konut fiyatlarına yansıtacaktır. 

"Türkiye'deki demir fiyatlarının, dünyadaki demir fiyatlarından farklı bir şekilde arttığı göz
lemlenmektedir. Dolar bazında, euro bazında bir artış olmadığı ancak YTL bazında fiyat artışı olduğu 
genel bir kanıdır. Bu da demir-çelik üreticilerinin keyfî bir şekilde fiyat açıkladığını ortaya koy
maktadır. Dünyadaki fiyat artışı, ülkemizdeki artışla aynı oranda olmamaktadır. Oluşan tabloda demir-
çelikte haksız kazanç ve tekelleşme olduğu gözlemlenmektedir. 

Demir-çelik fiyatlarının aşırı zamlanmasının sebebi olarak Çin gösterilmektedir. Uzakdoğulu 
ekonomi devinin aşırı büyümesi ve Türkiye'deki demir-çeliğin de bu ülkeye ihraç edilmesi, fiyatla
rın artışı için bir sebep olarak görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin piyasadan çok miktarda kütük 
alması sonucu demir fiyatlarına gelen zamların diğer bir sebebi olarak gösterilmektedir. 

Çin'in de devreye girmesiyle haddecilerin, piyasaya arz edilen inşaat demirinin fiyatını yük
selttiği söylenmektedir. 

İhracat bağlantıları neden gösterilerek iç piyasanın ihtiyacı göz ardı edilmekte ve sektörde kriz 
oluşturulması ile inşaat sektörü çıkmaza sürüklenmektedir. İnşaat sektöründeki bu durum yatırımla
rın yavaşlamasına ve iflasa neden olabileceği gibi sosyal problemleri de beraberinde getirecektir." 

Konuyla ilgili çözüm yollarının araştırılması ve olumsuzlukların giderilmesi için alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması gerekmektedir. 
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1) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

2) Beyrullah Asil (Eskişehir) 

3) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

4) Metin Ergun (Muğla) 

5) Yılmaz Tankut (Adana) 

6) Muharrem Varlı (Adana) 

7) Mehmet Ekici (Yozgat) 

8) Akif Akkuş (Mersin) 

9) Münir Kutluata (Sakarya) 

10) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

11) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

12) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

13) Ümit Şafat (İstanbul) 

14) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

15) Necati Özensoy (Bursa) 

16) Mustafa Enöz (Manisa) 

17) Reşat Doğru (Tokat) 

18) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

19) Ahmet Orhan (Manisa) 

20) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

21) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

22) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

Genel Gerekçe: 

57. Hükümet döneminde Trakya Üniversitesine yaptırılan 1/100.000 ölçekli Ergene Çevre Dü
zeni Havza Planı 59. Hükümet döneminde Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Daha sonra 
1/100.000'lik plana uyumlu 1/25.000'lik alt planların yapılması Çevre Bakanlığı tarafından TRA-
KAB (Trakya Kalkınma Birliği) üç ilin (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) Valilerinin, Belediye Baş
kanlarının ve İl Özel İdarelerinin üye olduğu kuruluşa devredilmiştir. TRAKAB ise bu yetkiyi planları 
bedelsiz yapmayı teklif eden İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretme kararını almıştır. 

- 5 8 8 -

2.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni Havza 
Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TRAKAB'ın (Trakya Kalkınma Birliği) ve İMP'nin (İstanbul Metro Politan) Trakya'daki plan

lama çalışmaları ile ilgili konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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Bugün İMP, Trakya Üniversitesi'nin hazırladığı raporlara riayet etmeden kendi bildiğince, tama
men İstanbul Belediyesi'nin menfaatlerini göz önünde tutarak, Trakya'yı hiçe sayarak, Trakya'yı yok 
etme pahasına bir rapor hazırlamaktadır. İstanbul'u en fazla sıkıştıran sorunların, dezavantajlı sanayi
lerin ve buna bağlı iş gücünün ivedilikle Trakya'ya kaydırılması seçeneği ön plana çıkarılmaktadır. 

Hazırlanan plana katkıda bulunması amacı ile üç ilimizin tüm il merkezleri ve ilçelerinde vizyon top
lantıları yapılmış ve bu toplantılarda kararlar alınmıştır. Yapılan bu vizyon toplantılarına katılımlar zaman 
zaman az sayıda olmuş ve dolayısıyla bu toplantılar tüm kurumların görüşlerini yansıtmamaktadır. 

İMP ile İl ve İlçelerimizde yapılan bilgilendirme toplantılarında İMP'nin hazırladığı plan ile viz
yon toplantılarında çıkan kararların birçok yerde örtüşmediği ve bundan dolayı İl ve İlçe Belediye 
Başkanları ile İMP yetkililerinin mutabık olmakta zorlandıkları görülmüştür. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Ergene Havzası Planı'nı yapan Trakya Üniversitesine bilgi dahi ver
meden Plan kararlarını sürekli değiştirmektedir. Plan, onayından bir yıl sonra 7 kez değiştirilmiştir. 

Plan dahilinde, Ergene Havzası'nda bulunan tarım arazileri yeniden sınıflandırılmış ve tarımsal 
olarak kullanılamayacak yerler zaman zaman tarım arazisi, 1. derecede tarım arazisi olabilecek yer
ler ise imara açılacak yerler olarak gösterilmiştir. Ergene Havzası'nı kirlilikten kurtarabilecek çalış
maların yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız durumların Trakya'da sanayileşme ve nüfus yoğunluğunu artır
maya yönelik bir sonuç doğuracağı ve Trakya'nın geleceği ile ilgili telafisi olamayacak olumsuzluk
lara yol açabileceği aşikardır. Böylesine önemli stratejik bir karar TRAKAB ve İMP yönetimine 
bırakılmayacak kadar ciddidir. Yapılan plan, tüm Trakya'da yaşayan yaklaşık 10 milyon insanı ve 
sadece üç ilimize önümüzdeki 3-4 sene içerisinde göç etmesi düşünülen 2 milyon insanı ilgilendir
mektedir. Dolayısıyla konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon oluşturularak ince
lenip sağlıklı bir sonuca ulaştırılması gerekmektedir. 

Yukarıda gerekçesi sunulan sorunların varlığının ve boyutlarının tespiti ve bunların çözümü hu
susunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için, Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

3- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

Gerekçesini ekte belirttiğimiz üzere, Tokat İlinin genel sorunlarının araştırılarak, alınabilecek 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince 
bir Meclis Araştırması yapılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

D 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Reşat Doğru 

Mehmet Şandır 

Beytullah Asil 

Yılmaz Tankut 

(Tokat) 

(Mersin) 

8) 

Osman Durmuş 

Recai Yıldırım 

Hasan Özdemir 

Ali Uzunırmak 

(Eskişehir) 

(Adana) 

(Kırıkkale) 

(Adana) 

(Gaziantep) 

(Aydın) 

- 5 8 9 -



TBMM B: 115 

9) Metin Ergun (Muğla) 

10) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

11) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 

12) D. Ali Torlak (İstanbul) 

13) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

14) Akif Akkuş (Mersin) 

15) Hasan Çalış (Karaman) 

16) Alim Işık (Kütahya) 

17) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

18) Süleyman Nevzat Korkmaz (İsparta) 

19) Mustafa Kalaycı (Konya) 

20) Muharrem Varlı (Adana) 

21) Mustafa Enöz (Manisa) 

Gerekçe: 

Tokat, Karadeniz Bölgesi ile iç Anadolu Bölgesi arasında geçit bölgesi olan bir ilimizdir. 

ilimiz, 6000 yıllık mazisi boyunca birçok medeniyeti üzerinde barındırmaktadır. Zengin kültü
rel miras içersinde, Tokat Kalesi, Taşhan, Hıdırlık köprüsü, Alipaşa hamamı ve Alipaşa Camii, Su-
lusaray'daki Sebaptapolis yerleşim bölgesi, Kral Sezar'ın Zile' ye kadar gelmiş olması, Zile kalesi, 
Erbaa'daki Horoz tepesi ve Silahtarpaşa camisi ile Danişmentliler Beyliği'ne Başkentlik yapan Nik
sar ilçemiz Tokat'ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerinin başlıcalarıdır. 

Sulusaray ve Reşadiye termal kaynakları ile Pazar ilçesindeki doğa harikası Ballıca mağarası ve 
Niksar, Başçiftlik, Reşadiye yaylalarımız doğal zenginliklerimizdir. 

Tokat, cumhuriyetle birlikte başlayan kalkınma hamleleriyle Turhal Şeker Fabrikası, Sigara 
Fabrikası ve Almus Barajının kurulması ile ülke ekonomisindeki yerini almaya başlamış, özelleş
tirme çalışmaları neticesinde tek kamu yatırımı Turhal Şeker Fabrikası kalmıştır. 

998.242 ha. yüzölçüme sahip Tokat ilinde bu alanın, % 38 tarım arazisi, % 12,4 çayır mera, 
%38,7 orman ve % 10,9 diğer alanlardan oluşur. 

Tokat 2000 yılından 2007 yılına kadar 200.000 kişi göç vermiştir. Bugün 620.722 olan nüfusu
nun % 56,5'i şehirlerde, % 43,5' i köylerde yaşamaktadır. 

Tokat ekonomisi büyük ölçüde tarıma ve tarıma dayalı sanayiye bağlıdır. Coğrafi özellikleri olarak, 
230 metreden 1.500 metre rakımlara kadar entansif tarım yapılan, Erbaa, Niksar, Kazova, Omala, 
Artova, Yeşilyurt, Turhal ve Zile ovaları yanında yayla ve platoları da hayvancılık için müsaittir. 

Yeşilırmak ve kolları tarafından sulanmakta olan Tokat ilinin, zengin bir tarımsal üretim potan
siyeli vardır. Tarım sektörünün 2007 yılında ekonomiye katkısı 1.500.000 YTL. dir. 

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olarak gelişmekte olan Tokat İlinde, gölet ve sulama ka
nalları gibi sulama altyapılarının yeterince geliştirilememiş olmasının yanında taşkın koruma çalış
malarının da yetersizliği nedeniyle tarım alanları tehdit altında kalmaktadır. 
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Organize Sanayi Bölgelerinin bitirilememesi nedeniyle, Tokat Sanayisi yeterince gelişememiş
tir. Bu nedenledir ki 2000-2007 yılları arsında ilimizden 200.000 kişi göç etmiştir. İlde işsizlik oranı 
yüksektir. İş kur kayıtlarına göre, 2008 yılı itibarı ile Mart ayında iş başvurusu yapan 575 kişiden 43, 
Nisan ayında iş başvurusunda bulunan 400 kişiden sadece 14 kişi işe yerleştirilmiştir. 

Tokat, Ulaşım ağı bakımından Kuzeyi Güneye ve Doğuyu batıya özellikle İstanbul'a bağlayan 
karayollarımızın geçtiği kavşakta olmasına rağmen ulaşım altyapısı yetersizdir. Tokat çevre yolu, 
Tokat-Turhal arası raylı sistem, Zile-Alaca yolu, Tokat-Niksar ve Niksar-Ünye yol çalışmalarının bi
tirilememiş olması başlıca problemler olarak varlığını sürdürmektedir. 

İlimizdeki Gaziosmanpaşa üniversitesinin çözüm bekleyen problemleri mevcuttur. Üniversite 
Hastanesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi halen açılamamıştır. 

Bu çerçevede, Tokat ilinde, sürdürülebilir ve topyekün kalkınmayı temin etmek, istihdam ve 
üretimi arttırmak, sosyal refahı yükseltmek amacıyla, sanayi, turizm, tarım, eğitim, sağlık, maden
cilik v.b alanlarında yapılabilecek olan yatırımların belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98. ve İç Tü
züğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Melis Araştırması yapılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüş
meler sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/27,34,37,40,102) esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

A) TEZKERELER (Devam) 

4.- (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/461) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 
105. maddeleri gereğince Genel Kurul'un 22.01.2008 tarihli ve 907 sayılı kararı ile Araştırma 
Komisyonuz kurulmuştur. 

Çalışmalarına 11.03.2008 tarihinde başlayan (10/27,34,37,40,102) Esas Numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonumuz, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca Meclis Genel Kurulunun 907 Sayılı 
kararı ile kendine verilmiş olan 3 aylık süre içerisinde, araştırma konusunun kapsamlı olması nede
niyle, çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Alınan 1 'nolu karar gereğince Komisyonumuzun çalışmalarını tamamlaması için İçtüzüğün 105. 
maddesi uyarınca çalışma süremizin bittiği 11.06.2008 tarihinden itibaren 1 aylık ek süre istenmesi 
hususunun, Yüce Genel Kurulun onaylarına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Komisyon Başkanı 
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Suha Okay Kemal Anadol 

İstanbul Ankara İzmir 

F. Murat Sönmez R. Kerim Özkan Abdullah Özer 

Eskişehir Burdur Bursa 

Mevlüt Coşkuner Esfender Korkmaz Özlem Çerçioğlu 

İsparta İstanbul Aydın 

Nesrin Baytok Derviş Günday Selçuk Ayhan 

Ankara Çorum İzmir 

Onur Öymen Kemal Demirel Hikmet Erenkaya 

Bursa Bursa Kocaeli 

Yaşar Tüzün Ali Oksal Enis Tütüncü 

Bilecik Mersin Tekirdağ 

Şükrü M. Elekdağ Canan Arıtman Eşref Erdem 

İstanbul İzmir Ankara 

Ali Arslan Oğuz Oyan Şevket Köse 

Muğla İzmir Adıyaman 

Ensat Öğüt Muhammet Rıza Yalçınkaya Abdulaziz Yazar 

Ardahan Bartın Hatay 
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BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 
içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Meclis Soruşturması önergesi vardır. Önerge bastırılıp 09/06/2008 tarihinde sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 

D) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 

/.- istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin 
oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve giz
liliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevle
rini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve içişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve ulusalüstü insan hakları belgelerinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve 
korunmasına ilişkin hakların yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yuman, emniyet güçleri 
içinde özel birimler eliyle yasal olmayan dinleme yapılmasının zeminini oluşturan ve himaye eden 
ve bu eylemleri ile Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi uyarınca görevini kötüye kullanan Baş
bakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay hakkında Anayasanın 100 
üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını saygıları
mızla arz ve teklif ederiz. 
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Abdurrezzak Erten Mehmet Ali Özpolat Mehmet Ali Susam 

İzmir İstanbul İzmir 

Osman Kaptan Ergün Aydoğan Hüseyin Unsal 

Antalya Balıkesir Amasya 

Ahmet Küçük Bayram Ali Meral Muharrem İnce 

Çanakkale İstanbul Yalova 

Tansel Barış Turgut Dibek Fevzi Topuz 

Kırklareli Kırklareli Muğla 

Osman Coşkunoğlu Şahin Mengü Atila Emek 

Uşak Manisa Antalya 

Metin Arifağaoğlu Rahmi Güner Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Artvin Ordu Malatya 

Tekin Bingöl Orhan Ziya Diren Ali Kocal 

Ankara Tokat Zonguldak 

Suat Binici Faik Öztrak Cevdet Selvi 

Samsun Tekirdağ Kocaeli 

M.Akif Hamzaçebi Ali İhsan Köktürk Mustafa Özyürek 

Trabzon Zonguldak İstanbul 

Malik Ecder Özdemir Ahmet Ersin Bülent Baratalı 

Sivas İzmir İzmir 

Tayfur Süner 

Antalya 

Gerekçe: 

Özel hayatın gizliliği ve korunması, Anayasanın 20 ve devam eden maddelerinde garanti altına 
alınmış, haberleşme hürriyeti başlıklı 22 nci maddesinde, "Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır." hükmüne yer verilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Av
rupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarında da, bu hak, özel ve 
evrensel olarak hüküm ve güvence altına alınmıştır. 

Ceza Muhakemesi Kanununda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması konusunda dü
zenleme getirilmiş, Türk Ceza Kanununun 132 ve devam eden maddelerinde de bu konudaki ihlal
lere uygulanacak cezai hükümler belirlenmiştir. 

Buna karşın, AKP hükümetleri döneminde, aralarında YÖK Başkanı, Anayasa Mahkemesi Baş-
kanvekili, gazeteciler ve komutanların da bulunduğu çok sayıda kişinin iletişimi dinlenmiş ve medya 
aracılığı ile kamuoyuna aktarılmıştır. Bunlarla birlikte soruşturmanın gizliliği ilkesi ve bu konuda 
yargı kararları olmasına karşın, devam eden davalara ilişkin emniyet güçlerinin elinde bulunan din
leme kayıtları, belli bir zamanlama içinde, bazı gazetelere servis edilmiş, siyasi iktidarın politikaları 
lehine kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Daha iddianame hazırlanmadan dinleme kayıtlarının 
dinci ve siyasi iktidara yakın medyaya servis yapılması, ya istihbarat birimleri ya da bazı emniyet 
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görevlilerinin kayıtları servis ettiği olasılıklarını ortaya koymaktadır. İçişleri Bakanı dinleme kayıt
larını medyaya servis eden Emniyet içindeki özel örgütlenmenin ortaya çıkarılması noktasında ciddi 
hiçbir çaba içerisine girmemiştir. Sonuç olarak yaşanan olaylarda dinlemenin nasıl yapıldığı ve med
yaya servis edildiği hala aydınlatılamamıştır. Siyasi iktidar, yasa dışı dinlemelerin üstüne gidece
ğine, iletişimi dinlenen kişileri açıklama yapmaya davet etmiş, kayıt altına alınan konuşmalarının 
suç unsuru taşıdığını belirterek, sindirme politikası uygulamıştır. 

Son olarak, Ana Muhalefet Partisinin Genel Sekreteri Sayın Önder Sav ile Bolu eski Valisi ara
sında CHP Genel Merkezinde gerçekleşen bir görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler, siyasi iktidara 
yakın bir gazetede 26 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanmıştır. 

Siyasi iktidar, dinleme olayının ortaya çıktığı 26 Mayıs 2008 tarihinden, CHP Genel Başkanı 
Sayın Deniz Baykal'ın olayı kamuoyuna aktardığı 28 Mayıs 2008 tarihine kadar hiçbir açıklama yap
mamış, olayın araştırılması için hiçbir girişimde bulunmamıştır. 

Güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu, çok sayıda kamera ile izlenen CHP Genel Merkezinin, 
ancak devletlerin sahip olabileceği yüksek teknoloji gerektiren araçlarla dinlenebileceği yalın bir 
gerçektir. Sayın Önder Sav ile konuğunun, CHP Genel Merkezinde görüşme yapacağı saatin önce
den tespit edilmesinin, dinleme yapılmadan gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. Yurttaşlarının temel 
hak ve özgürlüklerini korumak devletin görevidir. Ancak, ortada somut ve belgeli bir dinleme olayı 
olmasına karşın, siyasi iktidar ile aynı düşünceyi paylaştığı gazete tarafından işbirliği içinde olayın 
karartılmak istendiği görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü içinde dinlemelere ilişkin birimlerde yurtdışında yaşayan bir kişinin 
örgütlenmeye gittiği devlet belgelerine yansımıştır. Bununla birlikte bu özel dinleme birimlerinin si
yasi iktidar tarafından himaye edildiği yapılan atamalardan anlaşılmaktadır. 

AKP hükümeti döneminde kabul edilen, 3.7.2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunla "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" kurulmuş ve dinlemelerin bu 
Başkanlık tarafından tek bir merkezden yürütülmesi öngörülmüştür. Adı geçen Yasa'da Telekomü
nikasyon İletişim Başkanının, Başbakan tarafından atanması ve denetim faaliyetlerinin Başbakanın 
özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılması hüküm altına alınmıştır. Yine 
5397 sayılı Yasaya dayalı olarak çıkarılan Telekomünikasyon iletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca, "Başkanlık faaliyetleriyle ilgili olarak 
talep edildiğinde derhal Başbakana bilgi vermek" Başkanlığın görevleri arasında sayılmıştır. Sonuç 
olarak Türkiye'de iletişimin dinlenmesi ve bu dinlemelerin denetimi konusunda Başbakana geniş bir 
yetki tanınmıştır. Denetimin Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi ya da komisyon tarafından 
yapılması ve dinlemeye ilişkin birimin başkanının geleneklere aykırı şekilde Cumhurbaşkanı devre
den çıkarılarak Başbakan tarafından atanması AKP iktidarının dinlemeleri kendi tekeline alma eği
limini ortaya koymaktadır. Bu düzenleme demokratik içerikten yoksun, baskı rejimlerine özgü bir 
girişimdir. Başbakanın yetkilendireceği kişi ya da komisyondan Başbakanın himaye ettiği ya da iş
birliği içinde olduğu dinlemeleri engellemesini beklemek gerçeklerle bağdaşmaz. 

Bununla birlikte 5397 sayılı Yasa dayanak alınarak Türkiye'deki tüm kişilerin iletişiminin iz
lenmesine ilişkin alınan genel kararlar, Anayasanın 20 nci maddesi ve devamındaki maddeler ile gü
venceye alınan özel hayatın gizliliği ve korunması ilkesinin ihlali olduğu gibi iletişimi izlenecek 
kişilerin mevzuatla açık bir şekilde belirlenmesini içeren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat
larına da aykırıdır. 
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Bu durum AKP hükümetleri döneminde, ulusal ve ulusal üstü mevzuatla güvenceye alınmış 
temel hak ve özgürlüklerin sistematik, yoğun ve keyfi olarak ihlal edildiği bir süreç yaşandığını or
taya koymaktadır. 

Yasal olmayan dinlemeler ve bunlara ilişkin kayıtların dinci ve siyasi iktidara yakın medyaya ser
vis edilmesi olaylarında, CHP Genel Sekreteri Sayın Önder Sav'ın dinlenmesi ne son olaydır ne de 
önlem alınmaz ve suçlular bulunmazsa son olay olacaktır. Dinlemelerin Ana Muhalefet Partisi ve 
onun Genel Sekreteri Sayın Önder Sav'a kadar ulaşması, Anayasanın 68 inci maddesinde, demokra
tik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanan siyasi partiler üzerinde oluşturulan bas
kıyı ve rejimin içinde bulunduğu tehlikeyi göstermektedir. 

Konuşmaları dinlenilen ve medyaya servis edilen kesimlerin konumları ve siyasi iktidar yandaşı 
olmadıkları düşünüldüğünde, belirli siyasi amaçlara ulaşmak için, belli kişileri ve kurumları yıp
ratma sonucuna yönelik olarak bu girişimlerin yapıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Yaşanan bu olaylar, sıradan bir polisiye olay ya da lokal bir insan hakları ihlali değildir. Temel 
hak ve özgürlüklerin, siyasi hedeflere ulaşmak üzere, siyasi iktidarın kamu içinde örgütlediği ve hi
maye ettiği özel birimler eliyle ihlalidir. 

Yasa dışı dinleme olaylarının Anayasa ve TBMM İçtüzüğü ile geniş yetkilerle donatılmış bir so
ruşturma komisyonu tarafından ele alınması sonuca ulaşılması noktasında önem taşımaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir 
Atalay hakkında Anayasanın 100 üncü, TBMM içtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Anayasa'nın 100'üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü
şür ve gizli oyla karara bağlar." hükmü uyarınca soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Da
nışma Kurulu önerisi daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.33 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.54 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115'inci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VII.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun 10/6/2008 Salı ve 11/6/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular 
ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gün
demdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

10/6/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu, 10.6.2008 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, TBMM İçtüzüğünün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağı
daki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

AK Parti Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Genel Kurulun 10.6.2008 Salı ve 11.6.2008 Çarşamba günkü Birleşimlerinde sözlü sorular ve 
diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 
238 ve 93 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 5 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sı
rasının buna göre teselsül ettirilmesi; 

Çalışma saatlerinin, 

10.6.2008 Sah günü (bugün) 15:00 - 21:00 

11.6.2008 Çarşamba günü 13:00 - 20:00 

12.6.2008 Perşembe günü 13:00 - 20:00 

Saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri üzerine iki lehte, çok sayıda aleyhte başvuru var. Kura 
çekeceğimiz için şimdi, önce, lehtekilere sırayla söz veriyorum. 

Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün... 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Lehte Turan Kıratlı, konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Kırıkkale Milletvekili Turan Kıratlı, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

TURAN KIRATLI (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Parti grup önerisi 
üzerinde, lehinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi parti grup başkan vekillerimiz hemen her hafta bir araya ge
lerek Parlamentonun haftalık çalışmasıyla alakalı karar almaktadırlar. Bu zamana kadar çoğunlukla 
çalışma programı hakkında uzlaşma temin edilmektedir ancak bu hafta Parlamentonun çalışma prog
ramıyla alakalı oy birliği temin edilememiştir. Bu itibarla grubumuz bu öneriyi getirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine bilhassa bugünlerde, bu dönemde oldukça çok sayıda kanun ta
sarı ve teklifleri gelmiştir. Vatandaşlarımız seçim bölgelerine gittiğimizde bizlere sorarak, ayrıca bu
raya bizzat gelerek, telefonla, her vesileyle bu kanun tasarı ve tekliflerinin bir an önce kanunlaşması 
için dört gözle bizden haber beklemektedirler. Bize düşen de vatandaşlarımızın heyecanla bekledik
leri, onların sorunlarına çözüm bulacak olan bu tasarı ve teklifleri bir an önce kanunlaştırmaktır. 

Bu öneriyle de getirilmek istenen, gündemdeki iki tasarının yerinin değiştirilmesi ve sözlü soru 
önergelerinin alınmaması tarzındadır. Vatandaşlarımızın, ülkemizin menfaatine olacak tasarıları, tek
lifleri bir an önce kanunlaştırmak için bu önerinin doğru bir şey olduğunu ifade ediyor, desteğinizi 
bekliyor, hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kıratlı. 

Sayın milletvekilleri, aleyhinde konuşacak olan milletvekillerini söylüyorum: İzmir Milletvekili 
Oktay Vural, Manisa Milletvekili Mustafa Enöz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de lehte istiyorum o zaman. 

BAŞKAN - Lehte olanlar başvurmuştu efendim. Kura çekildiği için, ben, ikinciyi onun için 
okudum. 

Lehte Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, bir lehte, bir aleyhte konuşturuyorsunuz. Geleneğimizi 
uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN - Hayır, lehinde konuşmaya açmıştık efendim, lehinde devam ediyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Öyle mi, tamam efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aleyhteki çekilmiş sayılacak. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bir aleyhte, bir lehte söz verseniz de biz de cevap versek olmaz mı? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ben aleyhte konuşacaktım. 

BAŞKAN - Peki. 

Aleyhte Sayın Oktay Vural, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün Danışma Kurulu toplantısında hem 
Meclis gündeminin hem de çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda AKP'nin önerisi üzerine 
bir araya geldik ancak Danışma Kurulunda oy birliğini temin edemedik. Danışma Kurulunda oy bir
liğini temin edemememizin sebepleri arasında Milliyetçi Hareket Partisinin duruşu şuydu: Elbette, 
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Parlamentonun çalışmaları açısından önümüzde yaz dönemine giriyoruz. Bu dönemde Hükümetin ve 
Türkiye'yi yönetme sorumluluğunda olan çoğunluk partisinin birtakım tercihleri olabilir ama Tür
kiye'de muhalefetin de denetim konularını dikkate alması ve özellikle sözlü soruların da salı ve çar
şamba günleri görüşülmesi gerektiğini, bu konuda bir uzlaşma olursa biz bununla ilgili bir Danışma 
Kurulu önerisine imza atabileceğimizi ifade ettik ama kendilerince gösterdikleri sebeple bu konuda 
bir uzlaşma temin edemedik. Bu bakımdan, AKP Grubunun bir grup önerisiyle karşı karşıyayız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabii bugün millî iradenin tesis ettiği ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden çıkan iradenin tartıştırıldığı böylesine bir ortamda millî irade ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Parlamentoda kendi hukukuna sahip çıkmalıdır. Gerçekten, eğer biz Parlamentoda, İç TüzükTe 
belirlenmiş hukukumuzu beraber, birlikte savunma iradesini gösterirsek, bu yönüyle... Burada, sa
dece bir çoğunluk iradesi değil ama aynı zamanda İç Tüzük çerçevesinde, İç Tüzük'ün de esasını dik
kate alacak şekilde, muhalefetin de denetim yapmasını dikkate alacak tarzda bir gündem 
belirleseydik, gerçekten bunun son derece anlamlı olacağını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz bu İç Tüzük'e sahip çıkmaz da muhalefetin denetim yapmasını fii
len ortadan kaldırırsak nasıl olacak? Burada beraber, birlikte, herkes kendi fikirleri doğrultusunda, be
raber, birlikte bu Meclisi yönetmelidir. Sayısal çoğunluğa dayalı olarak, muhalefetin denetim yapmasını, 
soru sormasını ve sadece araştırma komisyonu kurulanlarla ilgili önergeleri görüşmemiz, doğrudan 
doğruya muhalefeti yok saymak ve yok etmek anlayışıdır. Sadece kanunlarda görüşmek, görüş ve dü
şüncelerimizi paylaşmak değildir denetim. Denetim, aynı zamanda Anayasa'mızda öngörülmüş soru 
müessesesi çerçevesinde ve İç Tüzük'te belirlenmiş esaslar çerçevesinde, burada milletvekilinin yü
rütmeye soru yöneltebilmesini temin etmektir. Bugün bu Danışma Kuruluyla fiilen yok sayıyorsunuz. 

Nasıl olacak değerli arkadaşlarım? Bir taraftan, bir başkalarının millî iradeyi yok saydığını düşü
nerek eleştirilerimizi yöneltirken kendi içimizdeki hukuk içerisinde muhalefeti yok sayan bir anlayışa 
burada parmak kaldırırsak, beraber, birlikte Parlamento hukukuna sahip çıktığımızı nasıl gösteririz? 

O bakımdan, bu konu gerçekten önemlidir çünkü değerli arkadaşlarım, İç Tüzük'ümüz aynen şunu 
söylüyor: "Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç..." 

Şimdi, İç Tüzük'ün gerektirdiği bir zorunluluk var mı bugün? Yok. Anayasa'nın gerektirdiği 
bir zorunluluk var mı? Yok. "...haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az 
olmamak şartıyla..." 

Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük emrediyor, bunun Danışma Kurulu kararıyla yok edilmesi müm
kün değildir. Size soruyorum değerli milletvekilleri... ".. .birleşimin başında, haftanın iki günü birer 
saatten az olmamak şartıyla..." diye söylüyor, şart koymuş. Şimdi, biz bu şartı yok sayıyoruz. Peki, 
bu fiilen, kendi aramızdaki hukuku, Parlamentonun iç işleyişini sağlayan bir İç Tüzük uygulamasını 
parmak çoğunluğuyla yok saymak demokrasiyle bağdaşır mı, millî iradeyle bağdaşır mı, bize oy 
veren vatandaşlarımızın hukukuyla bağdaşır mı? Onları yok saymak, bağdaşır mı? Dolayısıyla, bugün 
geldiğimiz bu noktada, aslında, Danışma Kurulunun bu önerisinin, artık fiilen bir İç Tüzük ihlali ol
duğunu dikkate alarak, gündeme alınmaması gerekmektedir. Çünkü İç Tüzük'ümüzün 98'inci mad
desi -tekrar okuyorum- "...birleşimin başında, haftanın iki günü birer saatten az olmamak şartıyla, 
Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir süre ayrılır." diyor. Demek ki, Da
nışma Kurulunun görüşebileceği husus hangi gün olabileceği, bir saatten fazla olup olmayacağı hu
susudur. Bugün sözlü soruları yok sayıyoruz. Kaç birleşimde... Geçenlerde Mustafa Bey iletti: 115 
birleşimde, 112 birleşimde, işte, 15-20 birleşim, galiba, sözlü sorular okunmuş ya da dile getirilmiş. 
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Değerli arkadaşlarım, Parlamentoda iktidar ve muhalefetle birlikte Parlamento oluşur. Milletin 
hukuku ancak bu şekilde oluşabilir. Muhalefetin olmadığı bir parlamentonun, yürütmenin sorgulan
madığı bir parlamentonun, açıkçası, demokratik işlevini yerine getirmesi konusunda sürekli sorgu
lamalar yapılmak zorunda kalınır. Bu bakımdan, biz, özellikle Danışma Kurulunun da bu konuda 
sözlü soruların sorulmaması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yapamayacağını düşünüyoruz. Çünkü 
amir bir hüküm vardır, emredici bir hüküm vardır, bu emredici hükmün gereğini yapmak lazım. Bir 
saat, değerli milletvekilleri, bir saat sözlü sorular konuşulacak. Bakan buradaysa cevaplar. Aslında, 
sayın bakanların bütün bu sorulara cevapları vardır. Şimdi Danışma Kurulunu görüşüyoruz; iki lehte, 
iki aleyhte; yaklaşık kırk beş, elli dakika, bir saatlik bir süre. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefetin bir saat müddetle soru sormasını engelleyelim derken, bu ko
nuda parlamenterlerimizin ortaya çıkarttığı haklı endişelerden dolayı Danışma Kurulunda oy birliği 
sağlanmadığı için, grup önerisi konusunda yine bir saatimiz gidiyor. Bunun mantıklı bir tarafı var mı? 
Gelin, beraber, birlikte oluşturalım. Bu Parlamentoda denetim görüşülmelidir ve konuşulmalıdır. 
Anayasa'mız ve İç Tüzük'ümüz gereği haftanın iki gününde sözlü sorular sorulmalıdır, bir saat, de
ğerli arkadaşlarım, bir saat... Bir saat sayın bakana milletvekilimiz soru soracak, bir saat. Eğer Par
lamentoda partiler arasında bir uzlaşma temin edilebilirse yasama faaliyetlerinde, inanın ki bir saatlik 
denetimden vazgeçmek uğruna, aslında, bu konuşmalarda daha fazla tasarruf yapabilme imkânımız 
bile vardır. O bakımdan, çoğunluk partisini bu konuda, bu yasama döneminin sonuna gelirken tek
rar uyarıyorum: Sözlü sorulardan vazgeçmenin amacı zaman kazanmak değil değerli arkadaşlarım. 
Biraz önce söyledim, zaman kazanmak olsaydı oy birliği ile getirirdik, sözlü sorular sorulurdu, diğer 
milletvekili arkadaşlarımız da Parlamento hukuku açısından katkı sağlardı bir saat boyunca, biz şu 
anda sözlü soruları bitirmiştik. 

O bakımdan, bugün burada Danışma Kurulumuzun sözlü soruları artık yok sayan ve salı ve çar
şamba günleri ya da haftada en az iki gün birleşimin başında sözlü soru sorulmamasını fiilen müm
kün hâle getiren bu önerileri çoğunluk iradesiyle yapmamız mümkün değil. Eğer biz hukukumuzu 
buradaki çoğunlukla, oldubittilerle yok sayarsak başkaları da Parlamento hukuku hakkında kendile
rince karar verebilirler. Onun için bu konu bence önemli bir konudur. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin iç işleyişi muhalefetin yaklaşımları açısından... Denetim konularının görüşülmesinden imtina 
eden bir meclis olarak burada bulunmamamız gerekir. Burada siyasi partilerimizin hepsinin, şu ya da 
bu kanunda konuşma süreleri, gündeme alma ya da çalışma saatlerinin uzatılması konusunda makul 
bir anlayışla bu Parlamentoyu çalıştırmaya kararlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu kararlılığı bera
ber, birlikte oluşturmamız gerekir. Umarım ki bundan sonraki Danışma Kurulunda ve yasama yılla
rında, yasama dönemlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözlü soru sorulmasını fiilen imkânsız 
hâle getiren, çoğunluk iradesiyle bu hakkı yok sayan grup önerileri oylanmaz. Aslında Başkanlık 
Divanının bu önerileri dikkate almaması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, eğer bir iç tüzük şart koşu
yorsa şart şarttır. Bu şarta uymak lazım. Danışma Kurulu sadece bir saatin ötesinde ya da İç Tüzük, 
Anayasa gereği zorunlu hâller dışında yetkiyle bunu yok sayıyorsa benim hukukumu da yok sayı
yorsunuz. Muhalefetin hukukunu yok sayamazsınız. Yok saymak demokrasi olmuyor. Demokrasi 
hepimizin hukukuna sahip çıkmakla oluyor. Onun için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu bakış açı
sıyla, bugünkü AKP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Vural. 

Grup önerisinin lehinde Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün. 

Buyurunuz Sayın Üstün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; AK Parti grup 
önerisinin lehinde söz aldım. Sözlerime başlamadan önce yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün Danışma Kurulu toplanmış, ancak gündem üzerinde bir birlik sağla
namamış, dolayısıyla AK Parti Grubu kendi grup önerisini sunmuştur. Burada benden önce çıkan 
konuşmacı, Meclisin denetim faaliyetlerini yapmadığı, özel olarak da sözlü soruların bu dönemde 
ihmal edildiği şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanat doğru değildir değerli arkadaşlar. Bu 
Meclisimiz yeri geldiği zaman denetim faaliyetlerini yapmıştır, yeri geldiği zaman yasama faaliyet
lerini yapmıştır. Bunun böyle olmadığı istatistiklerden de bellidir. Elimde son dokuz ay içerinde, yani 
bu 23'üncü Dönemden itibaren yaptığımız denetim faaliyetleriyle ilgili rakamlar mevcuttur. Bakın, 
en çok konuşulan, yani "Sözlü soruları sorma imkânımız verilmiyor." iddiasına ilişkin olarak, ista
tistikte, son dokuz ayda, 23'üncü Dönemde 329 sözlü soruya cevap verilmiştir. Şimdi bu rakam ak
lınızda kalsın, 329 sayısı. Geriye doğru gittiğimizde, 18'inci Dönemde üç yıl on aylık süre içerisinde 
-bakın, dokuz aylık değil- 98 tane sözlü soruya cevap verilmiştir bu Mecliste. Atlayarak gidelim. 
20'nci Dönemde, üç yıl üç aylık dönemde 353 tane sözlü soruya cevap verilmiştir. 21 'inci Dönemde 
467 tane sözlü soruya cevap verilmiştir. Kaç yılda? Üç yıl altı ayda. Bu Meclis, 23'üncü Dönem 
Meclisi ise daha dokuz ayda 329 tane sözlü soruya cevap vermiştir, Bakanlarımız cevaplamışlardır. 
Şimdi "Sözlü sorular cevaplanmıyor, denetim faaliyeti yapılmıyor." denilebilir mi arkadaşlar bu 
rakamlar karşısında? Elbette denilemez. 

Yine diğer denetim faaliyetlerine bakalım. Örneğin araştırma önergelerine bakalım arkadaşlar. 
Bakın, dokuz ay içerisinde 53 tane araştırma önergesi bu Mecliste görüşülmüş. 20'nci Dönemde 69 
tane, 21 'inci Dönemde -dikkatinizi çekerim arkadaşlar, 21 'inci Dönemde- 44 tane araştırma önergesi 
görüşülebilmiş. Kaç yılda? Üç yıl altı ayda. Yani biz dokuz ayda görüştüğümüzü, onlar üç yıl dokuz 
ayda görüşememişler, durum bu. 

Diğer denetim faaliyetlerine baktığımızda da böyle arkadaşlar. Yani bu Meclis, elbette, yeri gel
diği zaman denetim faaliyetlerini de yapmıştır, yeri geldiği zaman yasama faaliyetlerini de yapmış
tır. Ancak ne hazindir ki, bakın, biraz sonra görüşeceğimiz TRT Kanunu üç haftadan beri burada 
görüşülüyor, yasama faaliyetidir. 7'nci maddesine kadar sayı tuttum, kaç tane konuşma yapılmış 
diye, tam 120 konuşma yapılmış arkadaşlar. 7'nci maddesine kadar, 120 değerli milletvekilimiz kalkmış, 
burada görüşlerini ifade etmiştir. 7'nci maddesinden sonra artık ben de saymayı bıraktım. 

Şimdi, eğer böyle bir yasama çalışması yürüteceksek, elbette, denetim faaliyetlerini biraz göz 
ardı edebiliriz, biraz saatleri uzatabiliriz çünkü milletimiz bizden dertlerine çözüm arıyor, kendi so
runlarına ilişkin kanunların da çıkmasını talep ediyor. 

O bakımdan, bugünkü gündeme ilişkin önerimizde saatleri öncelikle düzenliyoruz. Değerli ar
kadaşlar, bugün 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe 13.00-20.00, 13.00-20.00 olarak inşallah çalı
şacağız. Bunun yanı sıra, işte, salı ve çarşamba günkü gündemde sözlü soruların görüşülmemesini... 
Çünkü geçtiğimiz dokuz ayda, gerçekten, bu Meclis, yeterince sözlü soruyu cevaplamıştır bakanla
rımız, yeterince denetim faaliyetini yapmıştır. O bakımdan, bu sözlü soruların görüşülmemesini öne
riyoruz. Yine, gündeme kaldığımız yerden devam etmek üzere, inşallah yasama çalışmalarına devam 
edeceğiz. 
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O bakımdan, tekrar ediyorum, bu Meclis yeri geldiği zaman denetim faaliyetlerini fazlasıyla 
yapmıştır, yeri geldiği zaman da yasama çalışmalarını yürütmüştür. İnşallah bugün bu önerimiz kabul 
edilirse TRT Kanunu'ndan başlamak üzere sırasıyla diğer kanunları görüşeceğiz. 

Ben AK Parti grup önerisinin lehinde söz aldım, tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Üstün. 

Grup önerisinin aleyhinde Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli. 

Buyurunuz Sayın İçli. (DSP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, devir mi var, kura mı çektiniz? 

BAŞKAN - Devir var efendim. 

Buyurunuz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle konuşma hakkını bana devreden 
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşıma ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna şükranlarımı 
sunuyorum. 

Biraz evvel AKP sıralarından Sayın Başkana laf atmalar oldu "Nereden çıktı?" diye. Ben her salı 
konuştuğum için artık salı günleri, özellikle grup toplantılarında... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan kura çekti, nereden geldi diye... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - .. .çok sayıda başvuru olmuş, ne yazık ki kurada da çıkamadık. 

Değerli arkadaşlarım, yine aleyhinde konuşuyorum, biraz evvel AKP Grubunun önerisinin le
hinde konuşan arkadaşlar denetim faaliyetlerinin yapıldığından söz etti. Sayın Oktay Vural neden 
yapılmadığının gerekçelerini anlattığı için tekrar bu konuya değinmek istemiyorum. Ancak AKP 
grup önerisine baktığınız zaman iki yasa teklifi veya tasarısının dördüncü ve beşinci sıraya alınma
sını öneriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, daha önceki grup önerilerinde daha üst sıralara getirdikleri kanun tasarı 
ve teklifleri dururken şimdi alttan Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili kanunları sıraya koymuşlar. 
Bakın, daha önce grup önerisiyle gelen hangi kanunlar artık geriye kaydırılıyor? Türk Vatandaşlığı 
Kanunu Tasarısı -ki temel kanun olarak görüşülmesi yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin oyuyla 
kabul edilmiş- sıraya girmiş, o şimdi öteleniyor. Başka başka yasalar da öteleniyor. Ben hep onu söy
lüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddi bir kurum. Yani her hafta onun gündemi böyle keyfi
likle değişmez. Türkiye'nin gündeminde... Gerçekten Türkiye'nin gündemini ilgilendiren konuların 
burada görüşülmesi lazım, halkı ilgilendiren konuların burada görüşülmesi lazım. Böyle olmuyor. 

Biraz evvel Sayın Vural onu söyledi. Şimdi, çalışma saatlerini 13.00 ile 20.00 arası yapmışsınız. 
Bir saat sözlü sorular sorulsa AKP ne kaybeder? Hiçbir şey kaybetmez. 

Bakın, İç Tüzük'ün amir hükümleriyle oynarsanız, Parlamentonun yasama hukukuyla oynarsanız 

başınıza çok işler gelir. Bunu öncelikle belirteyim. 

Değerli arkadaşlar... 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Ne gelir ya? Ne gelir? 
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H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Neler geleceğini birazdan size açıklayacağım. 

Bakın, bugün, birkaç gündür, Anayasa Mahkemesinin kararı açıklandıktan sonra kıyametler ko
puyor. Anayasa Mahkemesi hakkında akla gelmedik sözler söyleniyor, hakaretler ediliyor. Anaya
sa'nın 10'uncu ve 42'nci maddesi bu Genel Kurulda konuşulurken ben kendi görüşümü ifade ettim, 
yapmayın dedim, bu Meclis her şeye kadir değildir. Bu Meclisin kendisinin uyması gerektiği kural
lar vardır dedim ama her şeyi sizlerin yapabileceğinize inanıyorsunuz. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Ne alakası var? 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Öyle bir şey yok. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, laf atmayın, dinleyin. Bakın, ben sizi 
dinliyorum. 

Bakın... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Peki arkadaşım, her şeyi yapmaya kadirseniz al bayrağımızı değiştirebilir misiniz? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Ne alakası var? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Türk Bayrağı'nı Millî Takım'ın forması gibi turkuaz rengine çe
virebilir misiniz? Çeviremezsiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Lüt fen . . . 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Başkent Ankara'yı İstanbul yapabilir misiniz? Yapamazsınız. 
Bakın, bunları yapamazsınız. Devletin üniter devlet yapısını federal yapıya çevirebilir misiniz? 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Millet sana oy vermeyecek, asla! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Çeviremezsiniz. Bu, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde açıkça 
belirtilmiş. Sizi uyardık. 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Çok maharetlisiniz! 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Millet onay vermeyecek! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Anayasa'nın değişmez, değiştirilmesi de teklif edilemez hü
kümlerine dokunamazsınız dedik. Yine onu yaptınız. 

B AŞKAN-Say ın İçli... Sayın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sayın Başkanım, müdahale eder misiniz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Şimdi, dinlemeyi bilin. Öyle kendiniz çalıp kendiniz oynamakla 
olmaz. 

BAŞKAN - Konuşmacıyı lütfen sakin dinleyiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Gündeme gel, gündeme! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Dinleyeceksiniz... Dinlemek zorundasınız! 

BAŞKAN - Sayın İçli... Sayın İçli, siz de konuya geliniz lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Laf atma timleriyle buradaki hatibi susturamazsınız. 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Sen kendine bak! Kendin olarak gelebiliyorsan gel, baş
kasıyla buraya gelme! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Milletvekilleri her şeyden önce birbirine saygı göstermek zorunda. 
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BAŞKAN - Sayın İçli... Sayın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Buraya isminle gel! 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Kendi ambleminle gel! 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Kendine gel, kendine! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - 411 milletvekili değil, 550 milletvekili Anayasa'nın değişmez, 

değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerini değiştiremez! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Kim değiştirdi? Kendi kendine konuşma! 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Kendine gel! 

BAŞKAN-Say ın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ya, gelin... 

Şimdi, bakın, Anayasa Mahkemesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşist rejimlere tepki ola
rak dünya hukuk sisteminde yerini almıştır. Anayasa yargısını bilmiyorsunuz. (AK Parti sıraların
dan gürültüler) 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Yazıklar olsun! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'e uygun hareket etmiyor. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Konuya gel.. . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Elinizdeki Anayasa'nın belirli paragraflarını okuyorsunuz. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, müdahale edin, konuya gelsin! 

BAŞKAN-Say ın İçli... Sayın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - İstediğiniz kadar bağırın, ben burada size saatlerce laf yetiştiririm. 

Sayın Başbakan diyor ki. . . 

BAŞKAN - Sayın İçli, beni dinliyor musunuz. Lütfen... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Efendim... 

BAŞKAN - Lütfen konuya geliniz, lütfen... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konuyla alakalı konuşmuyor. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Efendim konuya geleceğim ama... 

BAŞKAN - Tamam, buyurunuz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Siz de, bakın, benim zamanımı durdurun, laf atıyorlar. 

BAŞKAN - Sakin olunuz lütfen. Konuşmacıyı sakin dinleyiniz. 

Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Milletvekili İç Tüzük'e uygun hareket etmiyor. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Benim insicamım... Bana laf atmak suretiyle... 

BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Efendim, bana müdahale etmeyeceksiniz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Laf atan milletvekillerine müdahale edeceksiniz. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Lüt fen . . . 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - ... ve benim sürem de kaçıyor. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Konuya gel! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Konuya geliyorum. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Siz zaten her şeyi ihlal etmekle meşgulsünüz! 

BAŞKAN - Sayın İçli, buyurun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Konu, Türkiye'nin gündemi. Türkiye'nin gündemi. Konuya 
geliyorum. 

Türkiye'nin gündemi neymiş? Yürütmenin faaliyetleri yargı tarafından denetleniyormuş. Neymiş? 
Yasamanın faaliyetleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetleniyormuş. Doğrudur, bu Anayasa'nın 
amir hükmüdür. 

Peki, yargının faaliyetleri kim tarafından denetlenecekmiş? Sayın Başbakan onu söylüyor. Hay
retler içindeyim. 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - MHP konuşamadıklarını sana mı konuşturuyor? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sayın İyimaya'nın bugünlerde görüşülen görüşünün kendisine 
ait olmayıp, Sayın Başbakanın aklından çıktığını, bunun görüşüldüğünü, bugün Sayın Başbakanın ta
lihsiz açıklamalarından öğreniyorum. 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Orayı oku, orayı! Arkandaki yazıyı oku! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Yargıyı denetlemek kimin haddine? (AK Parti sıralarından gü
rültüler) Demokrasilerde... Bakın, Anayasa, Başbakan... 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - O yetki milletin! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Başbakan, Anayasa'nın 6'ncı maddesinin birinci fıkrasını okuyor. 
Okuyun, okuyun, okuyun... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan! Sayın Başkan! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın "...yetkili organları eliyle kullanır." diyor. Egemenli
ğin kullanılması, hiçbir surette bir kişiye... Başbakana mı ait egemenliğin kullanılması? (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bir sınıfa, bir zümreye devredilemez diyor. Bu kadar basit. 
İşinize geldiği gibi okumayın ve Anayasa'nın 7'nci maddesi yasama yetkisi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, lütfen, Sayın Milletvekilini İç Tüzük'e uymaya 
davet ediniz! 
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BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen konuya geliniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Konuya geliyorum. 

BAŞKAN - Davet ediyorum efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Laf atmayı kessinler, konuya geleyim. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bizi İç Tüzük'le ilgili eleştiren Sayın Milletvekili 
İç Tüzük'e uymalı. 

BAŞKAN - Sakin olunuz lütfen sayın milletvekilleri. 

Lütfen konuya geliniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben atılan laflara cevap veriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen siz konunuzu konuşun, atılan laflarla karşılıklı konuşmayınız. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Laf atmaktan vazgeçsinler, ben de gündeme geleyim. (AK Parti 

sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen konunuza geliniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Geliyorum, geliyorum. Sabredin, sabredin. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Başbakana cevap veriyorsun sen! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sabredin, bunların hepsi... Bunların hepsi bakın...(AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Başbakana cevap vermek senin haddine mi! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Buraya geliyorum... Hiç laf atmayın, laf atmayın. 

BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Kendin olarak otur orada, kendin olarak. Oy CHP'nin, sen 
orada oturuyorsun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Evet, evet, ben kendim olarak... Burayı tek başınıza, keyfî yö
netemezsiniz. Bura yüce Meclistir. 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Kendini temsil et, kendi ambleminle çık oraya. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, burada benim konuşmamı engellemek için önergeler 
veriyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen sakin dinleyiniz. 

Sayın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bir de her şeyden önce bir milletvekilini dinlemeyi öğreneceksiniz. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Millete hakaret ediyorsun. 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Kendi ambleminle çık. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Hanım milletvekilisiniz, oradan laf atmayacaksınız, laf! (AK 
Parti sıralarından gürültüler) Buraya çıkıp konuşacaksınız. Bir sataşma varsa cevap vereceksiniz. 
Ben tek başıma size yeterim, tek başıma. Kimseden korkum yok. Hiç laf atmaya... (AK Parti sıra
larından gürültüler) 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kimsin sen! Kimsin sen! 



TBMM B:115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 0 : 2 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sen kimsin! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sakin olun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Gel, ne var! Gel! Gel bakayım! Gel! Tabii, ben laf olarak... 
(Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kürsü önüne yürümesi, AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kimsin sen! Kimsin sen! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben milletvekiliyim, milleti temsil ediyorum. Beni öyle haka
retlerle, tahriklerle korkutamazsınız! Korkutamazsınız! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Saygısız adam! 

BAŞKAN - İdare amirleri... 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Yargıya karşı, milletin... Parlamento hukukuna karşı böyle tavır 
takınamazsınız. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Millete karşı geliyorsun! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Böyledir. Ben millete karşı değilim, ben milletin vekiliyim. 

Bana hakaret edemezsiniz! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Sakin olun lütfen. 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Çık dışarıya! Çık dışarıya! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'e davet edin bunu! İç Tüzük'e davet 
edin. Milletvekili olma iradesini bilmeyen adam bu kürsüye çıkmasın. 

BAŞKAN - Sakin olun lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bana öyle söylemeyin. Hakaret ediyorsunuz. Siz sürekli laf atı
yorsunuz, dinleyeceksiniz. (AK Parti sıralarından bir grup milletvekilinin kürsü önüne yürümesi, gü
rültüler) 

(Kürsü önünde toplanmalar) 

BAŞKAN - Lütfen yerinize oturun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben tek başıma yeterim. Hiç öyle değil. Tek başıma yeterim. 
(AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sakin dinlemeyi öğrenin, lütfen. Sonra cevap verirsiniz. Niçin 
böyle yapıyorsunuz? (Gürültüler) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) -Tabii, ne var, sizden mi korkacağım! 

Sayın Başkan, bakın, ben tahrik ediliyorum burada. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, konuyla ilgili konuşmuyor. 

BAŞKAN - Yerlerinize oturunuz lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben elimde Anayasa'yla kendi görüşlerimi ifade ediyorum. Ta

hammül göstermelisiniz. Konuyla ilgili konuşuyorum. Niye konuyla ilgili konuşmayayım. (Gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konuyla alakalı konuşmuyor. Meclis iradesiyle ilgili konuşuyor. 

BAŞKAN - Oturuma ara veriyorum on beş dakika, oturmayı öğrenene kadar; iyi günler. 

Kapanma Saati: 17.27 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.47 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115'inci Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verdiği öneri üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi öneriyi oylarınıza sunuyorum... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biraz önce... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, üç dakikam vardı, ara verdiniz. İzin verirseniz 
kendimi ifade etmem için... Üç dakikam vardı, ara verdiniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hâlâ yalan söylüyor "Üç dakikam vardı." diye. Burada bir 
dakika gösteriyor. 

BAŞKAN - Sayın İçli, son bir dakikanız vardı ve konuşmanızı tamamladığınızı varsayıyorum 
ben. Lütfen... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, varsayamazsınız. Bir dakikam var, bir daki
kada Genel Kurula teşekkür edeyim. 

BAŞKAN - Sayın İçli, konuşmanızı yeterince açıklıkla ve netlikle yaptınız ve konuşmanız 
tamamlanmıştır. Bu konudaki tartışmaları sona erdiriyorum, oylamaya geçiyorum. Çok iyi şekilde 
biliyorsunuz ki oturuma ara verdikten sonra tekrar söz veremeyeceğim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, bir dakikam varken... (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

İzin verir misiniz kendimi ifade edeyim? 

Sayın Başkanım, on dakika konuştuğumuza göre, bir dakika diye ifade ettiniz. Genel Kurulu 
germek diye değil, kendimi ifade edeyim, bir dakikada kapatayım. Bu benim hakkım. İç Tüzük 
gereğince ben on dakika konuşurum, yeterli sayamazsınız. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Hakaret etmedim. Hakaret etsem beni ikaz ederdiniz. Üslu
bumda bir bozukluk yoktur. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'ün gerekli maddesine göre Sayın Mil
letvekilini birkaç kere uyardınız. Sayın Milletvekilini uyarmanıza rağmen, parlamento hukukuna 
uygun bir konuşma yapmamıştır. Lütfen... Parlamentoyu itham altında bırakan bir konuşma yap
mıştır. Milletvekili olarak, bu Parlamentonun bir üyesi olarak, AK Parti Grubu adına değil, sadece 
milletin bana yüklediği şerefli görevi yerine getirmek için söz istiyorum. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Bakın, hiç Parlamentoyu ben... 
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BAŞKAN - Şimdi... Bir dakika sayın milletvekilleri, bu konuyu kapatmıyorsunuz. O zaman bir 
dakikada Tayfun İçli sözünü bitirsin, sonra da siz cevabını veriniz. 

Buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Bakın değerli milletvekili arkadaşlarım... 

HÜSEYİN GÜLSÜN (Tokat) - Özür mü dileyecek acaba?! 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Özür dile. 

BAŞKAN - Sadece bir dakika Sayın İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, hâlâ laf... Efendim başlarken laf atmaya... Olmaz... 

BAŞKAN - Lütfen sakin dinleyiniz, lütfen... 

Siz konuşmanızı lütfen Genel Kurula yapınız ve bitirin. Karşılıklı konuşmayınız. Lütfen siz ko
nuşmanıza devam edin. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sayın Başkanım... Evet... Peki efendim. (AK Parti sıralarından 
"Seni dinlemeye mecbur muyuz?" sesleri) 

Bakın, ben milletvekiliyim, burada konuşurum. Gündemde şu olması gerekir: Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemi yargı organını güçlendirmek olmalıdır. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Sen önce yasamayı güçlendireceksin. 

ORHAN ERDEM (Konya) - Sen önce yasamayı kurtar. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Benim kanaatim bu. Tam bağımsız bir yargı olmalı. Yargı ne 
kadar bağımsız olursa o ülkede o kadar demokrasi gelişir. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ORHAN ERDEM (Konya) - Milletin egemenliğine sahip çık. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen Parlamentoya hakaret ediyorsun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu benim düşüncem. Siz bunun aksi düşüncedeyseniz, çıkarsınız, 
burada konuşursunuz. Ama ben burada konuşurken bana hakaret etmek, laf atmak, benim dikkatimi 
dağıtmak doğru değildir. Ben burada yüce Parlamentonun yetkilerini kısıtlayalım demedim. Ben 
Anayasa'yı böyle algılıyorum. Bunu söylüyorum. 

Bakın, düşünce özgürlüğünü savunan bizler, burada yasa çıkarıyoruz ama kürsü dokunulmazlığı olan 
milletvekilinin düşüncesini ifade etmesine tahammül edemiyoruz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ediyorum. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Ne alakası var senin söylediklerinin bizim şeyle! Hakaret ediyor
sun, sonra da "düşünce" diyorsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 

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

Üç dakika süre veriyorum, buyurunuz. 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli 'nin, konuşma
sında Parlamentoya hakaret ettiği gerekçesiyle konuşması 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biraz önce konuşan Sayın Milletvekilim, sa
dece bir dakikalık süresini İç Tüzük ve grup önerimizle ilgili kısma ayırdı, geriye kalan kısmını ta
mamen gündem dışı olan bir meseleye ve Parlamentosunun iradesini hakir gören, Parlamentonun 
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iradesini hiçe sayan bir konuda konuşmasını tamamladı. Lütfen... Ben burada AK Parti Grubu adına 
değil, milleti tarafından seçilmiş, Türk milletinin temsilcisi ve arkada yazan egemenliğin bir temsil
cisi, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletvekilinindir." diyen iradenin temsilcisi olarak burada konuşu
yorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bakınız, Anayasa Mahkemesinin verdiği karara hepimiz uymak zorundayız, saygı duyarız duy
mayız ama nasıl ki yasama organının verdiği karar tartışılıyorsa Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karar da her zaman tartışılabilir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, siz sataşmadan söz vermediniz mi? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Anayasa Mahkemesinin... 148'inci madde açık ve net şekilde 
düzenlemiş, Anayasa'nın 6'ncı maddesi de erkler ayrılığı ilkesini ortaya koymuş: Yasama, yürütme 
ve yargı. Hepimiz bu Anayasa'ya bağlı olmak zorundayız. Anayasa Mahkemesi, 411 milletvekilinin 
gizli oyuyla, 400 milletvekilinin teklifiyle ve buraya koyduğumuz kupalar içerisine, kimin hangi par
tiden verdiği belli olmayan, AK Partiden vermiş olabilir, Cumhuriyet Halk Partisinden, Milliyetçi Ha
reket Partisinden, DTP'den ve diğer partilerden de bu 411 milletvekilinin özgür iradesiyle verdiği bir 
oy ortada. (CHP sıralarından gürültüler) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Biz verdik, biz 70 milletvekili de verdik. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama 411 milletvekilinin yasama görevini yerine getirirken 
Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'daki yetki aşımını ortaya koyup burada Sayın Milletvekilinin Ana
yasa Mahkemesinin bizlerin özgür iradesine vurduğu gemi, açıkçası, savunmasını milletvekili adına, 
milletvekilleri adına utançla izlediğimi ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, seçilememişsiniz... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili, Parlamento 
kürsüsünden... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi mi sataştı Elitaş'a da 
Anayasa Mahkemesine cevap veriyor! Siz kendinize ilişkin sataşmaya cevap verin Sayın Elitaş! 

B AŞKAN-Say ın Elitaş... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Seçilememişsiniz, gelmişsiniz bir partinin sırtına binmişsiniz. 
(AK Parti sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Elitaş... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bir partinin imkânlarıyla gelmişsiniz, seçilmişsiniz, şimdi de 
-konuşma hakkını elde edememişsiniz- yine bir partinin imkânlarıyla gelip buraya konuşuyorsunuz. 
Allah aşkına siz kendi başınıza bir şey yapamaz mısınız? Muhakkak asalak olmak zorunda mısınız? 
(AK Parti sıralarından alkışlar, DSP ve CHP sıralarından gürültüler) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yani hiçbir parlamentere kimse "asalak" 
sözünü kullanamaz. Böyle bir şey olamaz! Efendim, olur mu öyle şey! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, size de görevinizi hatırlatıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, ben de size... Konuşmanızı lütfen sataşma boyutlarında bırakınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, size de görevinizi hatırlatıyorum. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, müdahale edin. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, Sayın Başkan, İç Tüzük, milletvekillerinin bu kürsüde 
nasıl konuşacaklarını açık ve net ifade ediyor. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Ama İç Tüzük asla "asalak" sözünü kullanmayı ön
görmüyor. Öyle şey mi olur Sayın Elitaş, istirham ederim! 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen, o sözcükleri düzeltirseniz... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük... 

RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Asalaklar! (Gürültüler) 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Otur lan yerine! Kes sesini! 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Otur yerine! 

BAŞKAN - Sakin olun sayın milletvekilleri! 

Sayın Elitaş, lütfen sözcüğünüzü, "asalak" kelimesini düzeltir misiniz. 

Sayın Elitaş, buyurunuz. Lütfen... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, İç Tüzük uygulamasını hatibin sözlerini 
keserek yaptınız. 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Kimin asalak olduğu belli! Millet Meclisinde herkes biliyor 
kimin asalak olduğunu! (Gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük 66'ncı ve 67'nci maddeye göre hatibin sözlerini kes
tiniz ama hatibe dokuz dakika konuşma imkânı verdiniz. Sayın Başkan, lütfen, burada İç Tüzük'ü uy
gulamaya davet ediyorum. İç Tüzük'ü uygulamadığınızdan dolayı, gerekli gereksiz, milletvekilleri 
çeşitli konularda burada fikirlerini ifade ediyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisini olmadık şekilde 
geriyorlar. Ben, size İç Tüzük'ün çeşitli maddelerine uymanızı hatırlatıyorum. İnşallah, bundan 
sonraki dönemde... 

BAŞKAN - Ben de Sayın Elitaş, lütfen... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - . . .İç Tüzük'le ilgili kurallara harfiyen uyacağınızı ümit ediyor, 

hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Lütfen ayrılmayınız kürsüden Sayın Elitaş. 

Ben de size İç Tüzük'ün kuralı gereği, temiz bir dil kullanmanızı "asalak" kelimesini, lütfen, seh
ven söylediğinizi, düzeltmenizi rica edeceğim. (DSP sıralarından alkışlar) 

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) - Onun özrünü dilesin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, efendim, Sayın Grup Başkan Vekili kürsüye giden 
hatiplerin sözünü kesiyor ve grubu kavgaya tahrik ediyor. Bir de Anayasa Mahkemesine hakaret etti. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, gene parazit yapıyor, şu adamı susturun lütfen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Anayasa Mahkemesi Meclisin iradesine gem vurdu." dedi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Seni ilgilendiren ne var? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anayasa Mahkemesi yüce bir mahkemedir, onun Anayasa Mah
kemesine dil uzatmaya hakkı yok efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tartışma burada son bulmuştur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, madem tartışma açtınızsa burada konuşalım efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama Anayasa Mahkemesine hakaret etmeye hakkı yok. 
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BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Anayasa Mahkemesi seni sözcü mü seçti? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kimsenin Anayasa Mahkemesine hakaret etmeye hakkı 

yoktur tabii ki. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre... 

III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz efendim. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Kalkın ayağa! 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Saygılı ol! 

HAKKI SUHA OKAY (İzmir) - İç Tüzük'ün gereğini yapıyoruz, alay konusu bir şey yok. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Alışmışsınız talimatla oturup kalkmaya, herkesi kendiniz gibi 
görüyorsunuz. 

BAŞKAN - Evet, yoklama talebi... 

Sayın Öğüt, Sayın Korkmaz, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Okay, Sayın Gök, Sayın Ayhan, Sayın 
Karaibrahim, Sayın Özensoy, Sayın Bingöl... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama istenirken en az 20 milletveki
linin ayağa kalkarak bu yoklamayı isteyeceğinin İç Tüzük'ün hükmü olduğunu Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubuna hatırlatırsanız sevinirim. 

BAŞKAN - Evet, biz gereğini yapıyoruz efendim, onlar da görüyorlar. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili tek başına kalktı da 
emir komutayla kalkıyor gibi geliyor. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Arkadaşlar böyle alaycı tavırla "ayağa kalkın" falan 
diyorlar da onu... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Arkadakiler ayağa kalkmadı da onun için uyarıyor arkadakileri. 

BAŞKAN - Sayın Barış, Sayın Mengü, Sayın Hacaloğlu, Sayın Ekici, Sayın Aslanoğlu, Sayın 
Baratalı, Sayın Unsal, Sayın Arat, Sayın Güner, Sayın Serter, Sayın Yıldız. 

Yoklama için yeterli sayı vardır. 

Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.-Genel Kurulun 10/6/2008 Salı ve 11/6/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve 
diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemdeki 
sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 



TBMM B: 115 10 . 6 . 2008 O: 3 

Şimdi, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş iki adet doğrudan gündeme alınma önergesi 
vardır, ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERGELER (Devam) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, 08.05.2006 Tarihli ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Za
bıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin (2/22) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/58) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/22 Esas Numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzüğün 
37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 08.01.2008 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Ö p t . (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakikadır. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kaçak hayvancılıkla ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üze
rine konuşma yapacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz şu anda... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Öğüt. 

Sayın milletvekilleri, lütfen biraz daha sakin dinler misiniz konuşmacıyı, çok uğultu geliyor 

Genel Kuruldan. 

Buyurunuz. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - .. .yaylalarına çıkmaktadırlar. Yaylalarına çıkan köylülerimiz, maa
lesef yollar bozuk olduğu için traktörle bile zorlanıyorlar. Şu anda, Doğu ve Güneydoğu'da tek geçim 
kaynağı olan hayvancılık, yaylacılık sezonu başlamış ancak iş makineleri olmadığı için -özellikle 
benim ilim Ardahan'da iş makinelerinin eksik olması, Kars'ta ve Doğu Anadolu'da iş makinelerinin 
eksik olması nedeniyle- yayla yollan yapılmadığı için insanlar perişan durumda. Eğer iş makinesi bu
lursa bu defa mazot istiyorlar köylüden. Köylüler yoksul, fakir insanlar, mazot da veremiyorlar. Mazot 
biliyorsunuz, orada 3 milyon küsur oldu. Şimdi böyle bir durumda ben istirham ediyorum Hükü
metten: Derhâl, köylüler yaylalarına çıkarken iş makinelerini göndersinler, iş makinelerini çoğalt
sınlar ve mazot paralarını da devlet versin. 

Değerli arkadaşlar, kaçak hayvancılığa gelince: Geçen dönem de ben birkaç kanun teklifi ver
dim, kabul edilmedi. Türkiye'de ne yazık ki köylümüzün tek geçim kaynağı olan hayvancılık ölmüş 
durumdadır. Hayvancılıkla geçinen insanlarımız artık, hayvanı para etmediği için göç etmiş, hem 
büyük şehirde perişan olmuş hem köyde. Böyle bir ortamda hayvancılıkla ilgili bazı rakamlar vere
ceğim değerli arkadaşlar: Şimdi, Türkiye'de 2010 yılında 98 bin ton kırmızı et açığı var. Evet, bu, 
Türkiye Ziraat Odası Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar'ın da beyanıdır. Yani, 2010 yılında 98 bin ton 
açık olacak, 2025 yılındaysa, arkadaşlar, 327 bin ton açık oluyor. Yani Türkiye, on yedi yıl sonra, 
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artık, ete muhtaç kalacak, dışarıdan kırmızı et veya hayvan getirmek mecburiyetinde kalacak. Ama 
şu anda bu açığı kapatmak için maalesef, Hükümet, köylüye destek verip köylüyü, hayvancılığını ge
liştirmesi gerekirken kaçakçılara göz yumuyor, günde 150 bin tane kaçak hayvan geliyor. Bunu, hay
van kooperatifi başkanı da söylüyor, sadece ben demiyorum. 

Değerli arkadaşlar, kaçak hayvancılığı önlemenin yolu, kanun teklifi ile kanunlaştırmaktır. 
Şimdi, daha önceki kanunda şu var: Eğer kaçak hayvanı getiren kişi yakalanırsa üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor, bir de 200 YTL ile 2 bin YTL para cezası alıyor. Ama, benim 
getirmiş olduğum kanun teklifim de şudur: İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilsin, 10 bin YTL 
ile 50 bin YTL arasında da para cezası verilsin. Bu, caydırıcıdır. Bu yasa teklifim kabul edilirse özel
likle İran ve Irak üzerinden gelen kaçak hayvan önlenmiş olur. Sadece kaçak hayvan gelmiyor de
ğerli arkadaşlar, gemilerle, tırlarla ve otobüslerle kaçak et geliyor. Onun ötesinde, yine hayvan 
kooperatifi başkanının açıkladığı şey, domuz eti kaçak geliyor. Niçin geliyor? Sosis, salamda kulla
nılmak için. Evet, domuz eti de kaçak geliyor. 

Şimdi, bu kaçağı önlemek için, değerli arkadaşlar, caydırıcı kanun çıkartmamız lazım. Caydı
rıcı kanun çıkartmanın da yolu Büyük Millet Meclisidir. Türkiye'nin nüfusunun üçte l ' ine yakını 
köylü, köylünün büyük bölümü hayvancılıkla geçiniyor. Eğer hayvanı da para etmezse, değerlendi-
rilemezse o zaman köylü perişan durumda oluyor. 

Şimdi, düşünün, yemler, yem bitkileri ve diğer ürünler yüzde 150- yüzde 160 artmış. Bir adam... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bir köylü, hayvanına saman yedirecek, ot yedirecek, yem yedire
cek, çobanı var, bakacak. Onun maliyeti, kışı bahar yaptığın zaman, dananın parasını geçiyor ve köylü 
zararda. Şu anda Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere bütün Türkiye'de hayvancılıkla iş yapan in
sanların çoğu icradan iflas etmiştir, çoğunun evine icra gelmiştir. Ziraat Bankasından kredi almışsa Zi
raat Bankası evine icra götürmüştür, tarım krediden kredi almışsa tanm kredi evine icra götürmüştür. 

Bu nedenle, bu kanun teklifinin kabul edileceğini umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. 

Önerge üzerinde söz, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na ait. 

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize 
saygılar sunuyorum. Sayın Öğüt'ün verdiği teklife destek olmak için konuşma aldım. 

Değerli arkadaşlarım, 1983'Iü yıllarda -Antep milletvekilleri vardır- sadece Gaziantep'ten bir 
firma yılda 200 milyon dolar ihracat yapardı -firmanın ismini vermek istemiyorum- Türkiye'den 
canlı hayvan ihracatı yapardı. Orada en az yedi sekiz tane firma vardı. Bırakın kaçak hayvan girme
sini, bu ülke yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık canlı hayvan ihraç ederdi. Anadolu'nun her tarafından 
toplarlar bu canlı hayvanları ve onları bir ay-iki ay vadeli alırlar, ihraç ederler, parasını öderlerdi. Bu 
bir sektördü. Daha sonra yaşanan terör, birtakım olaylar, yaylaların köylüye açılmaması, sektörü yok 
etti arkadaşlar. Türkiye hayvancılığa... Yani biz yok ettik hayvancılığı başta ve başladı kaçak hay
van gelmeye ve bugün günde yüz elli bin tane kaçak hayvan geliyor arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bu ülkenin yaylaları bizim, bu ülkenin suyu bizim, toprağı bizim. Biz yetiş
tirmek zorundayız, ihraç etmek zorundayız. Ama maalesef bunu yapamadığımız gibi, bir başka ül
kenin kaçak hayvanlarını buraya sokuyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi başladık, kene ithal ediyoruz. Ülkede bir kene krizi yaşanıyor. Ama hiç 
kimseden ses yok. Kongo'dan, oradan buradan şimdi bir de kaçak keneler gelmeye başladı. İki: Bir 
de hormonlu domatesler üreticiyi yok etti arkadaşlar. "Hormonlu domates" kavramı çıkarıldı, An
talya'da bazı yörelerde domates üreticileri artık domatesi denize dökmeye başladı arkadaşlar. 

Yani bu ülkenin birtakım değerleri böyle yok ediliyor. Bu ülke bizim, üretici bizim. Zaten hay
van üreticileri yem almaktan âciz, zaten ülkede bir kuraklık yaşanıyor, kuraklıktan dolayı akaryakıt 
parasını, gübre parasını ve diğer paraları ödeyemez hâlde köylü. Yani bir dirhem buğday çıkmadı, 
arpa çıkmadı, bir kuruş para ödeyecek ürünü almadı ki ödesin. Ülke bu durumda. 

Bu nedenle, Sayın Öğüt'ün verdiği teklifi, arkadaşlar, bu ülkenin yetiştiricisine daha bir imkân 
sağlamak için, ülkedeki hayvanın para etmesi için... Ve bugün, baktığınız zaman, yem fiyatları almış 
yürümüş ama Et Balık Kurumu hâlâ görevini yapamıyor. Üreticiye peşin ödeme yapmıyor ve bir şe
kilde, arada 1.500 lira fark var, piyasadaki et fiyatları ile Et Balık Kurumunun arasında 1.500 lira eksik 
kalıyor. Yani "Bana hayvan getirmeyin." diyor Et Balık Kurumu. 

Arkadaşlar, bu ülkenin üreticisinin birtakım fiyatlarını -serbest ekonomi olabilir ama- bu ülke
nin üreticisinin haklarını korumak da Hükümetin görevidir. Yani, bir şekilde, hayvan teşviki konu
sunda yetiştirme bedelleri yedi sekiz aydır ödemiyor. Yani üretici elindeki buzağısını satmak zorunda 
kalıyor ve bir şekilde sorun devam ediyor. 

Bu ülke bizim arkadaşlar. Eğer biz bu ülkedeki hayvan yetiştiricilerini iyi örgütleyip bunları 
teşvik etmezsek, bugün yüz eli bin hayvan, yarın iki yüz elli bin hayvan olur. Zaten yaylara çıkma 
izninde sorunlar var. 

Değerli arkadaşlarım, hep beraber bu yasaya... Yani, yurt dışından kim kaçak hayvan getiri
yorsa, yurt dışından bu ülkeye kim kaçak hayvan veya kaçak et sokuyorsa bunlara ceza verdirmek 
hepimizin görevi olmalıdır. Bu, hepimizin sorumluluğu. Sayın Öğüt yasasında diyor ki: "Yurt dışın
dan her kim ki kaçak hayvan ve kaçak et getirirse buna bu cezalar yetmiyor, biraz daha ağırlaştıra-
lım." Dediğimiz bu. Tüm arkadaşlarımızın, hepimizin üreticisi var, hepimizin üreticilerine destek 
olmak zorundayız. Diliyorum ki yüce Meclis bu yasaya destek olur ve bir şekilde yurt dışından kaçak 
et ve canlı hayvan getirenler biraz daha ağırlaştırılmış cezayla vazgeçerler. Dilediğimiz bu. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, 2.5.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan 'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun " Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin (2/66) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/59) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/66 esas numaralı Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37. maddesi uyarınca doğrudan gündeme alın

ması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Baratalı 

İzmir 



TBMM B: 115 10 . 6 . 2008 O: 3 

BAŞKAN - Önerge üzerine Sayın Baratalı, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT BARATALI (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9/11/2007 tarih ve (2/66) esas numaralı Kanun Teklifı'min 
süresi içinde Genel Kurul gündemine alınmaması nedeniyle İç Tüzük'ün 37'nci maddesi gereğince 
söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, süre çok kısa da olsa biraz dertleşmek, sohbet etmek, vicdanları sızlatan 
bir acıyı sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Toplumların kökenini insanların ihtiyaçları, devletin 
kökenini ise güç belirler. Ama güç akılla birleşmediği zaman güçsüzlüğe dönüşmeye mahkûmdur. 
Şöyle bir yoklayın coğrafya ve tarih bilginizi, on altı devlet kurmuş başka bir ulus var mı acaba dün
yada? Ulus olarak en büyük övüncümüzdür tarihte on altı devleti kurmak. Cumhurbaşkanlığı For-
su'nda on altı Türk devletinin bayrakları vardır. İçinde bulunduğumuz bu Genel Kurul salonunda on 
altı tane avize bulunmaktadır, on altı devlet kurduğumuz için. Ama nedense hiç kimse on altı devle
tin neden yıkıldığını dillendirmez, araştırmaz ve sorgulamaz, yapılan yanlışlıklardan ve hainlikler
den bahsetmez, söz etmez. Oysa binlerce yıllık kültürlere ev sahipliği yapmış olan, toprağı, suyu, 
havasıyla çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş verimli ve bereketli Anadolu topraklarında hainler de en 
az kahramanlar kadar çoktur. Mayasında özgürlük, bağımsızlık, yurt sevgisi, dostluk, kardeşlik ve da
yanışma vardır. Ama bunlarla birlikte her dönem yaban ve ayrık otları da kök salmıştır bu topraklara, 
tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde olduğu gibi, tıpkı günümüzde olduğu gibi. 

Acı da olsa yaşananlar öğretmiştir ki bireyler yanlış yapabilir ancak yöneticilerin, karar verici
lerin ve uygulayıcıların böyle bir lüksü yoktur yani erk sahipleri yanlış yapamaz. Ülkeyi ya da top
lumu yönetenler, yasama, yürütme ve yargıyı ellerinde bulunduranlar yanlışlık yapamaz, yaparlarsa 
bedelleri çok ağır olur. Çok değil bundan otuz altı yıl önce gerçekleştirilen idamlar da erk sahipleri
nin yapmış olduğu yanlışların en çarpıcı örneklerinden biridir. 

"Tarih 6 Mayıs 1972, 

Ağızları bıçak açmıyordu. 

Gözler kör, kulaklar sağırdı. 

Hüküm verildi, kalemler kırıldı. 

Deniz, Yusuf ve Hüseyin... 

Gencecik 3 fidan. 

İdam edildi." 

Yusuf ve Hüseyin on beş-yirmi dakikalık bir süreçten sonra can verirken, benim sınıf arkadaşım 
Deniz Gezmiş, 1.91 'lik o yiğit tam elli iki dakika süreyle ölüme karşı direndi, ölüme karşı da savaş 
verdi. Böylesi korkunç bir işkenceyi düşünmek hepimizin tüylerini biliyorum ki diken diken etmiş
tir ama maalesef bu doğrudur. Çağdaş demokrasilerde idamlar insanlık suçudur, ama 2 Mayıs 
1972'deki Meclis, maalesef bu suça iştirak etmiş ve bu suçu hukuki hâle getirmiştir. 

Bu arkadaşların suçları neydi? Gençtiler, bilgili, birikimli, her şeyden önemlisi yurtseverdiler. 
Zenginlik peşinde koşmadılar. Arabaları, yatları, katları olmadı ama idealleri vardı. Bu ideal, hepi
mizin olduğu gibi 68 kuşağının tam bağımsızlık idealiydi. 

Değerli arkadaşlar, düşünüyorlardı, sorguluyorlardı, tartışıyorlardı, öyle yapıldı. "Hırsızlık, yol
suzluk, yoksulluk, savurganlık bitsin." diyor, demokrasi ve adalet istiyorlardı, aynen şimdi olduğu 
gibi. Şimdi aradan geçen otuz altı yıl sonra hepimiz diyoruz ki veya bazı arkadaşlarımız diyor ki: "Ne 
kadar haklılarmış." Bugün ülkemizin tam bağımsız olduğunu söylemek sanıyorum hepimiz için bile 
mümkün değildir. Ama 68 kuşağının tek amacı bu tam bağımsızlıktı. 
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Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifim bir itibar iadesi talebi değildir. 
Çünkü bunların toplumda zaten itibarları vardır. Bugün onlar anılıyor. Ama o gün onların idamına el 
kaldıranların ülkede esamisi bile okunmuyor. Mahkeme Savcısının "Onlar mahkemeye iyi davran
salardı indirim uygulanır, cezaları müebbede çevrilebilirdi." diye bir peşin yargısı ve hukuk dışı ka
rarını ortaya koymaktadır. 

Yapacağınız tercihle, otuz altı yıl sonra da olsa bu ön yargılı karara, hukuk dışı yanlışlığa ortak 
olmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

BÜLENT BARATALI (Devamla) - Sizlerden bu talebin gündeme alınmasını diliyor ve izin ve
rirseniz bir şiir okumak istiyorum. 

Şiirin ismi: Mare Nostrum, "Bizim Deniz" demek. 

"En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim 

O, onun en güzel yüz metresini koştu, 

En sekmez luverin namlusundan fırlayarak... 

En hızlısıydı hepimizin, 

En önce göğüsledi ipi... 

Acıyorsam sana anam avradım olsun 

Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun." 

Teklifimin gündeme alınmasını tekrar diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP ve DTP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baratalı. 

Önerge üzerine ikinci söz, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'e ait. 

Buyurunuz Sayın Öztürk.(CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bülent Baratalı ve arka
daşlarının verdiği önergeyle ilgili ben de söz almış bulunuyorum. Özellikle 1968-1972, 12 Eylül sü
recini yaşayanlar ya da yaşamayıp bu süreci sonradan okuyanlar ya da televizyonda "Hatırla Sevgili" 
dizisini izleyenler, bağımsız mahkemelerin olmadığı, güvenceli yargıçların bulunmadığı zamanlarda 
ne olduğunu çok acı bir şekilde göreceklerdir. 

Bundan kırk yıl önce Avrupa'da, Amerika'da esen gençlik rüzgârları Türkiye'yi de etkilemiş
tir. Amerika ve Avrupa ülkeleri bunları demokrasi içerisinde çözmüş ama ülkemizdeki gençlik ha
reketleri mevcut iktidardan idamla, kanla, tankla, topla susturulmuştur. 68-72 sürecinin liderleri bizde 
öldürülmüş, idam sehpalarına çekilmiş, kimileri de katledilerek öldürülmüş ama Avrupa'da o kuşa
ğın temsilcileri bakan olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 68 kuşağının temsilcilerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan bundan tam otuz altı yıl bir ay dört gün önce şafak vakti idam sehpasına çekilmişlerdir. On
ları yargılayan mahkemelerin bağımsız olmadığı, hâkimlerin de yargıç güvencesine sahip olma
dığı, bugün hangi siyasal düşünceden olursa olsun tüm hukukçular tarafından kabul edilmektedir. 
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Onlar aslında yargılanmamışlardır, onlar 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Hakkındaki Kanun'la kurulan, bu Kanun'a göre yürütülen, emir ve talimatları zamanın sıkı
yönetim komutanlarından alan mahkemelerce, sözüm ona yargılanır gibi yapılmışlardır. Avukatların 
ilk duruşmada sundukları Anayasa'ya aykırılık iddiaları dinlenilmemiştir. Yargılama sürecinde avu
katlar bile sorguya çekilmiştir, avukatlar bile tutuklanmıştır, hatta idamdan sonra bile avukatların 
yargılaması daha devam ettirilmiştir. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Aynen sizin gibi. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, insanlar birbirleriyle konuşarak anla
şırlar, hayvanlar ise tokuşarak, koklaşarak anlaşırlar. Ben düşüncelerimi burada ifade ediyorum. Siz 
düşüncelere katılmayabilirsiniz ama demokratlıktan, özgürlükten bahsedenler, karşıdaki düşünceleri 
istemeseler de, sevmeseler de o düşünceleri hazmetmesini bilmelidirler diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ne için mücadele ettiği 
bugün bellidir. Ne için asıldığı da zamanın Mahkeme Başkanı Ali Elverdi'nin idamlar bittikten 
sonra avukatlara söylediği "Siz avukat olarak elinizden gelen her şeyi yaptınız, ama bu iş başka iş." 
demesiyle daha da anlaşılmaktadır. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - 60 îhtilali'nin Mahkeme Başkanı da aynı şeyi söylemişti. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - 60 İhtilali'ni de söylüyorum, demagoji yapmaya gerek yok. 
Olağanüstü dönemlerde... Bir ülkede hukuksuzluk, keyfîlik varsa mutlaka o dönemlerde olağanüstü 
yönetimler vardır. Ben 60 İhtilali'ni de söylüyorum. Ben idam cezalarına karşıyım. İdam cezaları bu 
ülkede ceza hukuku açısından teknik değildir. Ben tüm ihtilalleri söylüyorum değerli arkadaşım. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi Deniz Gezmişler, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanları anlamak lazım. 
Otuz yıl geçtikten sonra daha hâlâ onları anlamamışlarsa buna bizim diyecek hiçbir lafımız yoktur. 

Bakın, Hüseyin İnan idam sehpasında "Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu 
ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra da bu bayrağı 
Türk halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler." demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, o dönem bunlara isnat edilen suç, Türk Ceza Kanunu 146/1 'inci maddesiydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Oysa bu maddenin bu suçta tanımlanan suç tipi, unsurları ol
madığını o dönemde yargılayanlar da biliyor, bugünkü hukukçular da biliyor. O nedenle, Meclis o 
zaman bir karar vermiştir. Bu karar yanlıştır. Bu kararın yanlış olduğunu o gün ellerini kaldıran mil
letvekilleri söylemişlerdir. 

Şimdi yapılması gereken, demokrasi adına, özgürlükler adına, insan hakları adına, o zaman alın
mış yanlış kararın geri alınmasıdır, düzeltilmesidir. O nedenle, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin İnan'ın idam edilmelerine ilişkin Yasa'nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bu teklife destek 
vermek, oy vermek, bunun doğrudan gündeme alınmasını sağlamak bir demokratlık görevidir, bir 
yurtseverlik görevidir. Hepinizin desteğini bekliyorum. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 

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

On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.27 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115'inci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

V - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

].- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/541) (S. Sayısı: 219) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 

Geçen birleşimde 10'uncu madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış ve İç Tüzük'ün 72'nci mad

desine göre verilen önerge işleminde kalınmıştı. Şimdi önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

219 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 10'uncu maddesinin görüşmelerinin İç Tüzük'ün 72'nci mad

desi uyarınca devam etmesini arz ederiz. 

Oktay Vural Hasan Çalış Reşat Doğru 

İzmir Karaman Tokat 

Mustafa Enöz Kamil Erdal Sipahi 

Manisa İzmir 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, oylamadan evvel karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Peki, arayacağız efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır; kabul edilmemiştir. 

10'uncu madde üzerinde beş önerge vardır, önergeleri sırasıyla okutuyorum: 

(x) 219 S. Sayılı Basmayazı 09/05/2008 tarihli 102 'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.54 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/541 Esas Numaralı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Tel
evizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı'nın 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Günal Muharrem Varlı Cemaleddin Uslu 

Antalya Adana Edime 

Yılmaz Tankut Süleyman L. Yunusoğlu 

Adana Trabzon 

"Madde 10 - 2954 sayılı Kanunun; 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Yayın Denet
leme Kurulu Başkanlığı" ibaresi "Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" şeklinde de
ğiştirilmiş, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi; 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddesi, 25 inci mad
desi, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü, geçici 5 inci, geçici 7 nci, geçici 8 inci, 
geçici 9 uncu, geçici 10 uncu maddesi ile 13/04/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonla
rın Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Geçici 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım önergenin metni biraz önce okunan öner
geyle aynı olduğundan sadece imza sahiplerini okutuyorum: 

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Veysi Kaynak 

Kayseri Sakarya Kahramanmaraş 

Musa Sıvacıoğlu Hakkı Köylü 

Kastamonu Kastamonu 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım üç önergenin metinleri de aynı olduğundan üç önergenin işlemle

rini ve oylamalarını birlikte yapacağım. İstemleri hâlinde, önerge sahiplerine ayrı ayn söz vereceğim. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 219 Sıra Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının 10'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hasip Kaplan Sırrı Sakık Nuri Yaman 

Sımak Muş Muş 

Akın Birdal Şerafettin Halis M. Nezir Karabaş 

Diyarbakır Tunceli Bitlis 

Ufuk Uras 

İstanbul 

"Madde 10- 2954 sayılı Kanunun; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 13 
üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi ve 25 inci maddeleri ile 13/04/1994 tarihli 3984 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası ve Geçici 8'inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır." 
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BAŞKAN - İkinci önergenin imza sahiplerini okutuyorum: 

Bülent Baratalı Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

İzmir Malatya 

Ensar Öğüt Ali İhsan Köktürk 

Ardahan Zonguldak 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Enis Tütüncü Ali Rıza Öztürk 

Tekirdağ 

BAŞKAN - Üçüncü önergenin imza sahibini okutuyorum: 

Mersin 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - En son okuttuğum aynı mahiyetteki üç önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU 
(Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Öğüt konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ensar Öğüt, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; vermiş olduğum önergem 
üzerine söz almış bulunuyorum. 

TRT'nin Türkiye'miz ve dışarıda yaşayan Türkler için çok önem taşıdığını biliyorum. Ancak, 
TRT'nin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine göre çok fazla doğru program yapmadığına ina
nıyorum. Bir de en önemlisi, TRT'nin Türkiye'nin gerçeklerini yansıtan programlar yapmadığını dü
şünüyorum. 

Şimdi burada açıklıyorum: Türkiye'de, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da bu kadar yoksul ve 
işsiz insan varken; Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da köylerde yol yokken, köylerde su yokken, Doğu 
Anadolu'nun 16 ilinde 2,5 milyon insanın tuvaleti ve banyosu yokken, TRT bu programları niye yap
mıyor? Bu, çok önemli değerli arkadaşlar. 

İnsanlar göç vermiş, bölgeler boşalmış, köyler yıkılmış, TRT bu programları yapmıyor, farklı 
programlar yapıyor. 

Şimdi, Sayın Genel Müdürden rica ediyorum, sizden istirham ediyorum: Anadolu'nun her tara
fında festivaller yapılıyor, bu festivallere lütfen çok geniş yer verin o bölgenin kalkınmasını istiyor
sanız. İşte, Ardahan'da Bal Festivali yapılıyor. Ardahan'ın balı çok meşhur ama tanıtamıyoruz. 
Malatya'nın kayısısı çok meşhur ama fazla tanıtılamıyor. Şimdi, burada saydığınız zaman; Antal
ya'nın portakalı meşhur, Trakya'nın başka şeyi meşhur, her yerin meşhur bir şeyi var. Yani, ben şunu 
söylüyorum: Anadolu'da üretilen, köylünün ürettiği, alın teriyle ürettiği mamullerin festivalleri olur
ken bunları TRT tanıtsın, göç vermiş, büyük şehirlere oturmuş insanlar memleket özlemleriyle hiç 
olmazsa yaz tatillerini memlekette geçirsinler. 
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Şimdi, bizim, Damal'da Atatürk izinde ve gölgesinde bir festivalimiz var. Buna hiç, doğru dü
rüst TRT önem vermiyor. Ben buradan söylüyorum. TRT niçin var? Türkiye Cumhuriyeti devletini 
kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün her yıl Damal'da dağlara düşen gölgesi var. Hiçbir lidere nasip ol
mamış; Allah, hiçbir lidere, kendi kurtarmış olduğu topraklarında güneş batarken kendisini doğur
mamış. İnsan eliyle yapılamayacak kadar mükemmel bir tablo. Akşam saat 18.00 sularında dağların 
gölgesine Atatürk çıkıyor; şunu tanıtamıyoruz. Doğu Anadolu yoksul, işsiz. E, bunu tanıtsak iç tu
rizm, dış turizm o bölgeye gittiği zaman, o zaman o bölge kalkınacak; sadece Damal, Ardahan değil. 

Ardahan'da Bal Festivali, Göle'de Kaşar Festivali... Mesela benim kendi bölgem olduğu için 
söylüyorum. Kaşar peyniri tamamen organik. Göle Festivali'ne her yıl 50-60 bin kişi gelir, doğru 
dürüst bir tanıtım olmaz. Posof ta Halk Ozanları Festivali olur. Şimdi Çıldır'da Göl Festivali'miz 
var. Bunları tanıtamıyoruz. Kars'ta var, Ağrı'da var, Van'da var, İğdır'da var. Şimdi, İğdır'ın kayı
sısı hakikaten çok kaliteli. Yani, bugün Malatyalılar alınmasın ama Mevlüt'çüğüm, İğdır'ın kayısısı 
çok kaliteli. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Hayır, karşılaştırma yapma, sakın ola ki ona 
girme! Sen Ardahan'dan konuş Ardahan'dan! 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Belki sizinki dayanıklı ama bizimki çok kaliteli. İnanın, yemin 
ediyorum... Bunların tanıtımıyla ilgili, Sayın Genel Müdürümden ben istirham ediyorum... 

Şimdi, bizim bölge... Bakın, bütün dünya organik tarıma gidiyor, ekolojik tarıma gidiyor. Doğu 
ve Güneydoğu'da etimiz de organik, sütümüz de organik, peynirimiz de organik, balımız da organik, 
her şey organik. Ee, bunların tanıtımını yapmıyoruz, her türlü karışımlı olan gıda maddelerini ço
cuklarımıza yediriyoruz! Ama burada TRT'ye bir görev düşüyor, bunu tanıtsın. 

Bir de bir şey diyeyim arkadaşlar: Anadolujete binen var mı? Anadolujet uçakları çıktı; bili
yorsunuz, Türk Hava Yollarının birlikte olduğu uçak. Yahu, değerli arkadaşlar, ben o uçakla yolcu
luk ettim, utandım. "Anadolu" ismini lütfen ya kaldırsınlar ya da doğru dürüst hizmet versinler. 
Şimdi, biniyorsunuz uçağa, bir su veriyorlar bir de kek. Orada, Kars'a giderken bir vatandaş dedi ki: 
"Ya bir çay içeyim, ben çay içmek istiyorum." "Çay veremeyiz." dediler. "Kahve. . ." "Kahve de 
yok." Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Yani, çay ve kahve... "Kahvenin kırk yıl hatırı var." 
derler ya. Yani, Anadolujet TRT'de reklam yapıyor: "Anadolujete binin." Tamam, hepimiz binelim, 
devletin kuruluşu ama kardeşim, yani, lütfen, sizden rica ediyorum... Yani, bu tutanaklardan ilgili 
sayın bakan alsın, bu AnadolujJete talimat versin. Anadolu'nun topraklarını vatan yapan ve Anado
lu'nun kahrını çeken, bu ülkenin temel taşı olan insanlara hizmet bir suyla olmaz, ayıptır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Destekliyorsunuz değil mi, sağ olun, Polat'çığım teşekkür ederim. 
Bak, hemen Zonguldak destekledi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, toparlayacak olursak, memleket bizim, ülke bizim, insanlar da bizim, 
bu Meclis de bizim. Bizi seçti insanlar, getirdi buraya, kanun çıkarsınlar, Türkiye'yi iyi yönetsinler, 
kavga etmesinler... Biz kavga etmeden birbirimizi dinleyeceğiz, medeni insanlar gibi anlayacağız, 
hoşgörüyle, sağduyuyla birbirimize yaklaşacağız ve de ülkeye hizmet edeceğiz. 

İşte, ben, Anadolujetin bundan sonra daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum ama TRT'nin bütün 
Anadolu'ya, Edirne'den Ardahan'a kadar, bütün festivalleri, bütün etkinlikleri vererek, bölge insan
larına büyük katkı sunacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. 

Diğer önergenin gerekçesini okutuyorum. 

Gerekçe: 

Anayasa'nın 133'üncü maddesindeki özerklik ilkesine uygun olarak TRT personelinin özlük 
haklarının Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Genç, aynı mahiyetteki üç önergenin üçüncü söz sahibi. 

Buyurunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 219 sıra sayılı Radyo Tel
evizyon Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle ilgili olarak verdiğim bir önerge üzerine, önergemi açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen perşembe günü Duisburg'da Tuncelilerin bir tanışma toplantısı 
vardı, Almanya'ya gittim. Almanya'da havaalanından inince, Alman polisi daha ben uçağın kapı-
sındayken -elimde kırmızı pasaport var- "dur" dedi. Ondan sonra... 

FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Biz de çıkıyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Herhalde siz tembihlemişsiniz. Oraya adam... O polisin de her
halde siz kulağına bir şeyler üfürmüşsünüz! 

Ondan sonra "Ne var?" dedim. "Efendim, dönüş biletini göster." dedi. Bakın, o kadar çok ba-
sitleştiriyorsunuz ki olayları... Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir parlamenteriyim, kırmızı pa
saport taşıyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefine uygun bir muameleyle karşı karşıya 
kalmam lazım. Bu, sizin... Tabii, bu devletin şerefi, onuru, haysiyeti, dışarıdaki görüntüsü birileri için 
belki bir değer ifade etmez ama benim için çok değer ifade eder. Yani o polise tokadı yapıştıracak
tım. Özellikle de olay yaratacaktım ki hele gelsin de beni şey etsinler. 

Şimdi, bu devletin dış işleri politikasını izleyen, nerede, kim var ya? Yani şimdi ben bu sene 2 
defa gittim yurt dışına, ikisinde de kırmızı pasaport görünce kan gören boğaya dönüyor, Türk pasa
portunu görünce. Bunlar önemli. Size bir şeyler söylemek istiyorum, ister anlayın ister anlamayın. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Dışişleri Bakanı şikâyet etmiştir seni! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu gidin, kendi Dışişlerinize söyleyin, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin bir parlamenterine gösterilmesi gereken saygıyı göstersinler. Siz onları VlP'ten geçiri
yorsunuz, özel şeylerden geçiriyorsunuz... Sizin için bir değer ifade etmeyebilir ama benim için 
değer ifade ediyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, TRT gibi çok saygıdeğer bir kurum... Türkiye'nin kurumlarının 
saygıdeğer olabilmesi için başına gelen yöneticilerin de saygıdeğer olması lazım. İşte -Sayın Başkan 
geçen hafta yine TRT kanunu görüşülüyordu- ben olsaydım... Meclis Başkan Vekilliği koltuğunda 
oturan arkadaşa "TRT Genel Müdürünü bu salondan çıkar." dedim. Niye "çıkar" dedim? Buraya 
gelen, bu Hükümetin yanında oturan bürokratlar Türkiye Büyük Millet Meclisine saygı göstermek 
zorundadır. Kendisi, kendi maaşıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine yanlış bilgi verdi. (AK 
Parti sıralarından gülüşmeler) Bakın beyler, ben size ciddi söylüyorum. Ben otuz senedir bu kürsüde 
konuşuyorum. Ben alaylı bir şey konuşmuyorum. Burada bu kişilerin... Eğer böyle bir işlem yapıl
saydı bundan sonra buraya gelen müsteşar da, genel müdür de, bürokrat da burada bu Parlamento
nun en azından bir ağırlığı olduğunu, en ufak bir hata yaptığı zaman burada Meclis Başkanı olan 
kişinin kendisi tarafından bir tepki gösterileceğini bilir ve ona göre de burada ayağını denk alırdı. Ama 
yapılmadı. Neyse, yapılmadı, devam edin. 



TBMM B:115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 0 : 4 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben burada geçen hafta da konuştum, Sayın Bakan "Efendim, Al
eviler adına seni protesto ediyorum." dedi. Böyle bir şey yok. Ben zaten ayrımcılığa dayalı bir lafı 
ağzıma almak istemiyorum. Ama inanmanızı istiyorum, ister inanın ister inanmayın. Bakın, Sabah 
gazetesinin Avrupa şeyinde "Tunceli toplantısında meydanda 12 bin kişi var." Getirip size gazetenin 
kupürünü gösterebilirim. O kişilerin karşısında konuştum. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinden, bü
tünlüğünden bahseden bir insanım daima. Bu memleketin haysiyeti hepimizin haysiyeti, birliği ve bü
tünlüğü... Ama, şimdi, bu memlekette bunu korumak için herkesin kendine bir çeki düzen vermesi 
lazım. Ben dedim ki: "Sayın Bakan, bakın, mesela bana buradan geçen hafta bir şey geldi. Bu TRT 
Genel Müdürü 500 tane geçici işçiden 12 işçinin sözleşmesini yenilememiş, 12'si de Alevi! Bunları 
yaparsanız, bakın, sıkıntı yaratır memlekette." Yahu, artık... Bakın, size söyleyeyim, siz bir zaman
lar bu kürsülerden bağırıyordunuz "îmam-hatip mezunlarını bir göreve almıyorlar." diye. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Öyle bir şey yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, şimdi aynı bağırtıyı yaptığınıza göre Alevi inançlı insanlara 
karşı da ayrımcılık etmeyin. Bunu söylemek de bizim hakkımız. Bunu ayrımcılık yapmak için de
miyorum. Doğru dürüst işlemler yapalım diyoruz... Ha, şimdi çıksın, burada söylesin aksini. Ama 
eğer yalan söylerse, ben bunun hesabını size sorarım. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Senin söylediğin yanlış oldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ben sana söz söylüyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, diyorum ki: "500 tane geçici işçinin içinden 12 tane geçici 

işçinin mukavelesini yenilememiş, 12'si de Alevi." 

AHMET YENİ (Samsun) - Nereden biliyorsun? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bana öyle bilgi geldi. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yanlış söylemişler. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yanlış bilgiyse çıksın söylesin be kardeşim! Sen vekili misin 
onun? Çıksın söylesin. (AK Parti sıralarından gürültüler) Yani, şimdi ben size buradan bir şeyler 
söylüyorum. Bakın, böyle yani.. . 

Bakın, sizin daha sinirleriniz bozulmuş. Bence siz kendinizi rehabilite edin. Yahu, şimdi burada 
da insanları konuşturmuyorsunuz. Bu olur mu sayın milletvekilleri? İktidar partisindekiler konuş
maz, muhalefetin sesini dinler. Siz böyle devam ederseniz bu iktidarınıza devam edemezsiniz. Rica 
ediyorum yahu! Şimdi burada, bugün milletvekili arkadaşımız çıktı, daha ağzından laf çıkmadan 
başladınız saldırmaya. Ee, peki, biz bu kürsüden neyi konuşacağız? 

Onun için, bu Genel Müdürün TRT'nin başına gelmesi TRT için çok büyük şanssızlık. Tama
men taraflı, ön yargılı, kendi adamlarını işe alan, TRT'nin yayın politikasını dumura uğratan, o 
TRT'ye en ufak bir değer kazandırmayan bir kişi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir kişiyi siz nasıl Genel Müdürlüğe getiriyorsunuz? 
Beyler yani... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, daha sürem dolmadı. Bir dakikam var herhalde. 

BAŞKAN - Son bir dakikanızı verdim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, o bakımdan, böyle bir kişiyi Genel Müdürlükte tutmakla, ne 
kendinize ne memleketinize ne milletinize fayda sağlamazsınız. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 

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

Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önergenin metinleri aynı olduğundan iki önergenin iş
lemlerini ve oylamalarını birlikte yapacağım. İstemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim. 

Buyurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/541 Esas Numaralı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı'nın 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Günal (Antalya) ve arkadaşları 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 

"Madde 10 - 2954 sayılı Kanunun; 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Yayın Denet
leme Kurulu Başkanlığı" ibaresi "Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı" şeklinde de
ğiştirilmiş; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi; 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddesi, 25 inci mad
desi, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü, geçici 5 inci, geçici 7 nci, geçici 8 inci, 
geçici 9 uncu, geçici 10 uncu maddesi ile 13/04/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonla
rın Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Geçici 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU 
(Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılıyoruz efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının 5 inci maddesi ile 2954 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde değişikliğe gidilmiş Yayın 
Denetleme Kurulu Başkanlığı kaldırılarak Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı ku
rulmuştur. Bu sebeple 31 inci maddede değişiklik gerekmektedir. 

2954 sayılı Kanunun söz konusu geçici maddeleri, 2954 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
14/11/1983 ve 01/01/1984 tarihlerine rastlayan yeniden yapılanma düzenlemelerine yönelik hukuki 
metinler olduğundan, tereddüt oluşmaması için yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Peki. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arıyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 10'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 'inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 11 'inci madde üzerinde gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal. 

Buyurunuz Sayın Unsal. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Türkiye Radyo Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı'nın 11 'inci maddesi 
üzerine söz almış bulunuyorum, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun l'inci maddesinde konuşurken Türkiye'de 59'uncu Hükü
metin yaptığı ve her zamanki gibi sözde bıraktığı İletişim Şûrası notlarından bir aktarma yapmıştım. 
İletişim Şûrası 20-21 Şubat 2003, Kamu Yayıncılığı ve TRT Komisyonu Raporlan'ndan sizlere bir 
pasajı tekrar aktarmak istiyorum. Bu pasajlardan bir tanesinde, TRT'nin diğer yayın kuruluşlarından 
farklı olarak frekanslar dışında kamusal kaynakları kullanan anayasal bir kamu kuruluşu olarak top
lumun bütününe yönelik sorumluluk ve yükümlülükleri olduğu ifade ediliyor. 2003 yılında bu ifade 
yapılmış ve bugüne kadar da gelinmiş. Yani bir beş yıl aradan geçmiş. 

Burada ne demek isteniyor? Toplum, bu Kurumuna, her harcadığı elektrikten yüzde 2 pay veri
yor. Dolayısıyla elektriğini tüketen ve her Türk vatandaşın tamamına hitap eden bir yayıncılık yapma 
gereği TRT'nin vardır. Eğer bu yayıncılık anlayışını bir parti veya bir düşünce adına yaparsa, toplumu 
yaralar. Yani TRT, yüzde 40Tarın yayın aracı değildir, buna çok dikkat etmek gerekiyor. 

Bir pasaj daha: "TRT bütün yurttaşlar için kamu gücü ve kamusal kaynaklar kullanarak işleyen 
bir kamu kurumudur. Bütün yurttaşların vergi niteliğindeki kaynaklardan finanse edilen bu hizmet, 
hiçbir ayrım yapmadan, Anayasa'daki eşitlik ilkesi gereği bütün yurttaşları kapsamalı; hükümetin 
değil, tüm toplumun sesi olmalıdır." Şimdi ben bunu pasaj olarak okumamış olsam sanki kendi sö-
zümmüş gibi algılayacaksınız. Ama bu, 2003 yılının İletişim Şûrasından çıkan bir karar. 

Değerli arkadaşlarım, burada TRT'nin yayıncılığıyla ilgili böyle bir karar çıkmış. Bundan iti
baren de aynı anlayış ve mantık maalesef de devam etmiş. Nedir bu kararlar? Bunlar da Dokuzuncu 
Kalkınma Planı'nın içerisine de konulmuş. 

Bir konu daha: "TRT'nin yapması gereken kamusal yayıncılık hizmetinin, devletin eğitim, sağ
lık hizmetleri gibi kâr amacına yöneltilmeyen, rating endişesi gütmeyen, devletin kaynaklarıyla kar
şılanan yansız, özerk ve laik bir hizmet olması." Vurgulanan konulardan bir tanesi. Bakın, TRT'de 
biz çoğu zaman seyrediyoruz, izliyoruz, izlediğimizde bir şeyleri görüyoruz. İşçi sağlığı ve iş gü
venliği konusunda yeterli yayın yapılmadığını görüyoruz. Son zamanlarda hepimizi ilgilendiriyor, he
pimizi üzüyor, Tuzla tersanelerindeki ölümleri hep beraber izliyoruz. Bunun nedenleriyle ilgili ciddi 
bir yayın yapıldığına hepimiz şahit olduk mu? Olamadık. Bakın, mensubu bulunduğum Amasya'nın, 
Çorum'un, Karabük'ün çevresinde -şu anda Kırıkkale'ye de sirayet etti- bir kene vakası var. Bu ko
nuyla ilgili, mücadeleyle ilgili bir ciddi yayın var mı? Yok. Dolayısıyla bu konulara eğilinmesi ge
rektiğini de buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. 
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Yapılan yayınlara baktığımızda, bir kanalın eğitim, sağlık konularıyla ilgili yeterli yayıncılık 
yapmadığını görmekteyiz. Bu kanunla Avrupa kamu yayıncılarını izlediğimizde ne kadar yetersiz 
kaldığını da göreceğiz. 

Şûranın laik yayıncılık adına yapmış olduğu tavsiyeye de Kurumun hassasiyet göstermesi ge
rektiğini bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hatırlatmak istiyorum. Bu konuyla ala
kalı olarak bu kürsüde konuşma yapan İzmir Milletvekilimiz Sayın Bülent Baratalı bir miktar 
değinmişti. Biraz da ben bu konuyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 23/5/2008, TRT'de bir haber veriliyor: "Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Haşim Kılıç, üniversitelerde baş örtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin da
vanın haziran ayının ilk haftası görüşüleceğini söyledi." Bu tarihte hem bir mahkeme süreci sürüyor 
hem de bu konu baş örtüsü değil, türban ve burada yanlı bir yayın görüyoruz. 

İkincisi, yine... "Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesine gelişinde gazetecilerin somlarını yanıt
ladı. -Altını çiziyorum bundan sonra- Özgürlüklerin kapsamını genişleten Anayasa değişikliğinin 
bazı maddelerinin iptali veya yok sayılmasına karar verilmesine..." Ve haber devam ediyor. 

Neyin özgürlükleri genişletildi? Ve özgürlüklerin genişletilmesi değil, devletin temel bir ilkesine 
saldırı olduğu nihayet ortaya çıktı. 

TRT'nin yapmış olduğu... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ASIM AYKAN (Trabzon) - O sizin görüşünüz... 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Efendim, gelin konuşun, cevap verin. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Size göre... Sizin kafanız öyle! 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Siz de gelin, size göre neyse konuşmanız, cevap verin. 

Bakın, TRT bu konuda yanlış yayın yapmıştır; bu konuda uyarıyoruz. 

Ve TRT'deki kadrolaşmayla ilgili çok yeterli laflar söylendi, bu konuyla ilgili çok özel şeyler 
söylememize gerek yok. Yalnız, TRT'yle ilgili yapılan bir uyarıyı da yine Şûradan, Şûra yayınların
dan söylüyoruz. Şûra, artık, bu konuyla ilgili fakülte mezunlarının TRT'de çalışmasını öneriyor. Bu 
konuyla ilgili hiçbir gayret olmamış. Ve haber alıyoruz ki, TRT'de Haber Müdürlüğüne laborant, 
Yayın Dairesi Başkanlığına ilahiyat fakültesi mezunları geliyor. Bu konuda hassas olmalıyız, bu ko
nudaki hassasiyetimizi de ortaya koymalıyız. 

Çalışanların kendi örgütleri aracılığıyla yönetime katılmaları, yeterli sendikadan iki üyenin yöne
tim kurulunda bulunması gerektiği yine bir şûra karan olarak çıkmış ve Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın 
içerisine alındığı hâlde bu yasada bunu görmemiz, çalışanların katkısını görmemiz mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, demokratik ülkelerde en temel yönetim anlayışı çalışanlann yönetime ka
tılması, örgütlü görüşlerin, sendikaların iş yerine sahip çıkması... Bu anlayış Avrupa Birliği süreci
nin yaşandığı bir ülkede üstelik kamu yayıncılığı yapan bir kurum için geçerli değil midir? Her alanda 
demokrasiyi ön plana çıkaran, demokratik yaşamı öneren Hükümet, çalışanların bu isteklerine daima 
sırt çevirmiştir. 

Burada kamu yayıncılığıyla ilgili objektifliğini ortaya koyacak. Biz kamu yayını yapan bir sürü 
kuruluşlar biliyoruz ve dünyada bunların hepsini de izliyoruz. 
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BBC muhabirinin Tony Blair'c sorduğu soru cesaretini, acaba Türkiye'de bir TRT muhabirinin 
sorma şansı var mı diye de sizlere soruyorum ve buradan şuna gelmek istiyorum: TRT'nin muhabi
rinin mikrofonu uzatıp, acaba Sayın Başbakana "Sayın Başbakan, damadınızın yöneticisi olduğu şir
kete Türkiye'nin en büyük holdinglerine verilmeyen krediler veriliyor. Bu konuda bir sözünüz var 
mı?" deme şansı var mı? Veya "Maliye Bakanının çocukları özelleştirme kurumlarından ihale alan 
firmalardan iş alıyorlar, haksız rekabet sonucu kazanç elde ediyorlar?" sorusunu sorma hakkı var mı 
TRT muhabirinin? Veya "Şahsınızın ve Ulaştırma Bakanınızın oğulları gemi işlerinde olmadık me
safeler, kârlar aldılar?" diye bu konuda sora sorma hakkı var mı? Veya çok basit bir şeyde, demin de 
anlatmaya çalıştığım "Dokunulmazlık zırhı nedeniyle hakkınızda ve bazı parti yöneticisi milletve
killeri hakkında davalar adliyenin raflarında tozlanıyor. Dokunulmazlıkla ilgili düşünceniz?" deme 
şansı acaba bir TRT muhabirinin var mı? 

İşte özerk TRT'cilik ve editöryal bağımsızlık dediğimiz şey, İtalya'nın RAİ'sinde, İngiltere'nin 
BBC'sinde, Fransa'nın televizyonunda var. Ama, maalesef, hep özenle oraya, Avrupa Birliği diye 
koşuyoruz, öykünüyoruz ama bu konuyla hiçbir tedbiri bu yasada almadığımızı da ciddi bir şekilde 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımıza da bu konuda madem bu TRT yasası gelmişken, bir fır
sat geçmişken de bir konuyu da aktarmak istiyorum. Bundan sonra buraya yönetici atarken, ayrıca 
TRT'yi tanıyan yöneticiler atayın. Bakın, Yönetim Kurulu üyeleri TRT Genel Müdürüne rapor ha
zırlıyorlar ve bu raporlarını da imzalayarak 4/10/2007 tarihinde veriyorlar. Bakın, bu raporlardan bir 
tanesi Sayın Bakanım, bu, TRT'ye 4/10/2007 tarihinde hazırlanan bir rapor. Dört numaralı bent: 
"Müzik arşivleri daire başkanları uhdesinde bulunan arşiv materyalinin tam bir envanterinin çıkarıl
ması. . ." Buraya yönetici olmuş, üç senedir yöneticilik yapıyor, ama TRT'de müzik arşivleri dairesi 
başkanlığı olmadığını, TRT'nin bir Yönetim Kurulu üyesi bilmiyor; bu, olacak şey değil, anlaşılır 
değil! Dolayısıyla TRT Yönetim Kurulu oluşturulurken her zaman için, başından da söylüyoruz, Da
nıştay'ın size uyarıları da var, o uyarıları da göz önüne alarak gerçekten objektif kriterlerle yöneti
cilerin atanması gerekir diyoruz. 

Danıştay, açılan bir dava sonucu TRT'yle ilgili görüşünü şu şekilde açıklıyor: "TRT yayınları
nın tarafsızlığından anlaşılması gereken, Kurumun yayınlarında, idari vesayeti altında olduğu yü
rütme organı da dâhil, hiç kimseden emir almaması; toplumsal, siyasi, etik, inançsal... hiçbir kurum 
ve kuruluşun yanında yer almaması ve sadece Türk hukuk düzeninin temel ilkelerine ve mesleğin ev
rensel kurallarına uygun bir yayıncılık faaliyetinde bulunmasıdır." diye Danıştay, kararlarında 
TRT'nin işleviyle ilgili bir karar veriyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TRT'nin programlarıyla ilgili burada yeteri kadar konuşma 
yapıldı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayın. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Bizler burada editöryal bağımsızlığın sağlanması ve TRT'nin 
herkesin, 70 milyon insanın, evet, açtığı zaman bu haber objektiftir, bu program hepimizin kültü
rünü yansıtıyor, Türkiye'yi yansıtıyor demesinin tek nedeni, burada çok ciddi bir tavır alarak TRT'yi 
objektif bir kuram hâline getirmeniz. Getirmezseniz, beş yıllık iktidarınız boyunca getirdiğiniz bu du
rumdan bir beş yıl sonra tekrar tartışma durumuna geçeceğiz ve herkesin parasıyla, tükettiği elektrik 
paralarıyla, aldığı televizyonlara ödediği bandrollerle, halkın kendiliğinden ödediği kendi yayın ku
ruluşunu, bir kamu yayıncılığı anlayışı içerisinde izleme olanağı bulamayacağız. Dolayısıyla, bu ka
nunun yeterli bir şekilde bağımsız bir anlayışı, tarafsız, özerk ve editöryal bağımsızlığı sağlayacak 
bir anlayışı getirmeyeceğini söylüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Unsal. 

11 'inci madde üzerinde, gruplar adına ikinci söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'a aittir. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Şandır. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın so
nuna geldik. Gerçekten yirmi beş yıl gecikmeyle, Türkiye için, Türk milletinin geleceği açısından çok 
önemli bir kurumun işleviyle, fonksiyonuyla, görevlerini yerine getirmesiyle ilgili yapılması gereken 
düzenlemelerin bu kadar gecikilmiş olması tüm ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar açısından bir handi
kap olsa gerek. Zaman değişti, devir değişti, teknik değişti, dünya dengeleri değişti. Dolayısıyla, 
Türk milletinin kültür değerlerini gelecek nesillere aktarabileceği en önemli kamu kurumu olarak -
diğer özel televizyonlara böyle bir sorumluluk yüklemeye hakkımız yok ama- Türk milleti adına 
görev yapan TRT'nin, Türk kültürünün değerlerini, kendin olmak, kendimize ait değerlerimizi ya
şatmak konusunda vazgeçilmez, önemli, stratejik değerde görevi olan TRT'nin kanununun bu kadar 
uzun süre hiç dokunulmadan devam ettirilmiş olması gerçekten Türkiye'de siyasetin, yönetimin zaa
fının en çarpıcı örneklerinden biridir. 

Şimdi, siyasi iktidar olarak beş yıl sonra, gerekçesi kendine ait, bu Kanun'da bazı değişiklikleri 
düşünmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun tasarısı olarak sunmuş. Ama ne yazık ki in
celediğimizde gördüğümüz hadise şudur: Bu konuda yapılan değişiklikler ne çağı anlamak ne çağın 
getirdiği yeni misyonu kavramaktan çok uzaktır. Üç maddelik bir kanun olarak gelmiştir. Sonra ko
misyonda, alt komisyonda tüm milletvekillerinin, tüm gruplara ait milletvekillerinin gayretiyle bu 
kanun bir şekle getirilmiştir. 

Bize göre TRT'nin misyonunu tanımlamakta bu kanun yeterli değildir. Türkiye'nin gelecek ön
görüsünü yani vizyonunu tanımakta bu kanun yeterli değildir. Yayın ilkelerine hiç dokunulmamış. 
Dolayısıyla, TRT, devletin herhangi bir kurumu gibi, atamaların nasıl yapılacağını, yönetimin nasıl 
yapılacağını belirleyecek değişikliklerle çağa ayak uyduracak bir kurum değildir. Bu sebeple, biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu kanunun yeterli olmadığını, bu kanunun hazırlanmasında, ha
zırlayanların meselenin önemini müdrik olmadıklarını düşünüyoruz. TRT yönetimini ve TRT'den 
sorumlu Sayın Bakanı bu konuyu yeniden düşünmeye... 

Yeni bir yüzyılın başındayız, yeni bir binyılın başındayız. Küreselleşme denen bir olgu hayatın 
her alanını kuşatmış bulunuyor. Değerli milletvekilleri, şuradan 1 kilometre ileride Tunalı Hilmi Cad-
desi'ne gidiniz, iş yerlerinin levhalarını sayınız, kaç tane Türkçe kelimeye rastlayacaksınız? Bu kür-
selleşme olgusu eğer bir realite, bir gerçekse buna karşı kendimizi koruyabilmenin, buna bir yerel 
katkı olarak kendi değerlerimizi kabul ettirebilmenin yolu, kendimizden vazgeçmek, her şeyden 
önemlisi Türkçemizden vazgeçmek olmamalıdır. E, Türkçeyi nasıl yaşatacağız, nasıl koruyacağız? 

Tekrar ediyorum: Bu kanun tasarısını hazırlayan yönetimin, TRT'nin misyonunun ve Tür
kiye'nin gelecek vizyonunun idrakinde olmadığı kanaatindeyim. Bir fırsat kaçırılmaktadır. Bu kanun 
çok daha kapsamlı, çok daha anlamlı, kucaklayıcı bir şekilde hazırlanmalıydı. 

Değerli milletvekilleri, biz, alt Komisyonda ve komisyonda bu kanuna çok ciddi katkılar vermeye 
çalıştık. Bazı yanlış ve eksik gördüğümüz hususları da burada iktidar partisinin grubuyla anlaşarak, 
bazı değişiklik önergeleri vererek düzeltmeye çalıştık. Bazı adaletsizlikler vardı, düzeltmeye çalıştık. 
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Bu noktada "Uygundur, katılıyoruz." diyerek meseleye destek veren Sayın Bakana, Sayın Komisyona 
teşekkür etmiştim daha önce. Ancak bir yanlışı da ifade etmemiz lazım: Bakınız, 6'ncı maddede bir 
önerge verildi. Bu önergenin altında imzası olan arkadaşlarımızın hassasiyetine saygı duyuyorum, tep
kilerine de saygı duyuyorum ancak hangi gerekçe ile Türkçenin dışında bir başka lehçeyi, dili 
TRT'nin resmî yayınlarına yerleştiriyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, bir millet yaratmanın metotları bellidir, çok evrenseldir. Emperyalizm dedi
ğimiz hadise, kimlikleri, farklılıkları kimlikleştirerek, kimlikleri resmîleştirerek milletleri, topluluk
tan milletleştirir ve milletleri parçalar. Bütün Afrika'yı böyle parçaladılar, bütün Osmanlı coğrafyasını 
böyle parçaladılar. Bu coğrafyada yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. Kimse kimseden rahatsız de
ğildir. Herkes keyfine nasıl geliyorsa öyle türkü söylesin, öyle konuşsun. Hangi hakla, halkımızın bir 
kısmını bir başka kimlikle tanımak, onları ayrıştırma hakkına sahiptir... 

Değerli arkadaşlar, Türkçe dışındaki dillerde sürekli yayın yapılması, bu yayının eğitime taşın
ması bu ülkeyi parçalayacak, iyi niyetli, cehenneme giden taşlardır. Lütfen, tekrar düşünün. Kimse 
kimseden rahatsız değil. İsteyen Kürtçe konuşuyor, isteyen Arapça konuşuyor, isteyen ana dili neyse, 
lehçesi neyse onunla konuşuyor. Niye gerekli görüyorsunuz bu milleti Kürt, Türk, Arap, Laz, Çer
kez diye ayırmaya? Bu Anayasa'nın üzerine yemin ettik. Bu Anayasa'nın neresinde "Kürt vatan
daşlarım" yazıyor? Neresinde "Kürt milletvekillerini" diye bir ifade var? 

Değerli dostlar, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Böyle yaparak ne Avrupa Birliği 
üyesi olabiliriz ne bu küreselleşme denen hadiseye entegre olabiliriz. Kendi onurumuzla... 

Bakınız değerli milletvekilleri, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin egemenliğine saldı-
nya hep birlikte tepki gösteriyoruz. Burada, millet adına yasama görevimizin cumhuriyetimizin temel 
niteliklerini değiştirmeyi amaçlayan bir eylem olarak değerlendirilmesine hep beraber karşı çıkıyo
ruz ama eğer siz bu milletin egemenliğine sahip çıkmazsanız, bu milleti farklılıklarına dayalı ayrış
tırmayı bir politika olarak getirip milletin önüne "hukuk" diye koyarsanız yanlış yapmış olursunuz. 
Yanlış yaptılar, koca bir coğrafyayı paramparça parçalayıp devleti yıktılar. 

Değerli dostlar, birbirimizle farklılıklarımız olabilir, politikalarımız ayrı olabilir ama inanınız ki 
ortak paydamız, bizi burada var eden sebep bu milletin kimliğine, egemenliğine, bu devletin bağım
sızlığına ve bu Anayasa'ya sahip çıkmaktır. 

Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanının bir beyanı var, diyor ki: "Eğer devlet kanalında Kürtçe yayın 
yaparsanız bu ikinci bir resmî dil olur." Bunu sayın iktidarın Dışişleri Bakanı söylüyor. Ee, ne değişti 
de şimdi sayın iktidarın milletvekillerinin imzasıyla verilen önergeyle kanunun 6'ncı maddesinde 
TRT'nin bir kanalının yirmi dört saat boyunca bir lehçede yayın yapmasını kabul ettiniz? Elinizi vic
danınıza koyun, millet huzurundaki sorumluluğunuzun idrakinde bu hususu yeniden dikkate alınız. 
Bu, doğru olmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir önerge veriyoruz. Bu önerge, bu 
önergenin kabul edildiği 6'ncı maddenin yürürlüğünün ertelenmesi hususudur. Tekrar düşünmeniz, 
tekrar değerlendirmeniz açısından bir fırsat olarak, bir süre kazanmak açısından bu önergemizi lütfen 
kabul ediniz. Tarihî bir yanlıştan geri döneceksiniz. Bakın, bir milletvekili bu kürsüden -not aldım, tu
tanaklardan okuyabilirsiniz- "TRT'nin bir kanalına yirmi dört saat Kürtçe yayın hakkı verildi." diyor. 
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Değiştirdiğiniz önergeyle maddenin başlığını da değiştirdiniz "eğitim ve öğrenim" kelimelerini de ek
lediniz. Üç gün sonra TRT'de, yalnız türkü söylemek için değil, haber vermek için değil millî eği
timde eğitim için de Türkçenin dışında bir dilin talebi olursa, bir dilin kabul edilmesi talebi olursa 
ne yapacaksınız? Yanlış yapıyorsunuz, bu yanlış çok tarihî ve stratejik bir yanlışlıktır. Geliniz, bu 
yanlışlıktan dönünüz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen sözlerinizi bitiriniz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum efendim. Zannedi
yorum maksadım anlaşılmıştır. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

11 'inci madde üzerine şahsı adına Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu. 

Buyurunuz Sayın Helvacıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmeleri ta
mamlanmış bulunan Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nm geneli üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan evvel hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu anda görüşmekte olduğumuz TRT Kanunu Tasarısı'nm 
görüşmelerinde, değerli katkılarınızla yasalaşma sürecinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tasarının 
yasalaşma sürecindeki gelişmeleri hatırlayacak olursak: Ülkemizdeki telekomünikasyon, bilgisayar 
ve yayıncılık hizmetlerindeki bütünleşme ve sayısal yayın teknolojisindeki ilerlemeler, 2954 sayılı 
Kanun'da değişiklik yapmayı zorunlu hâle getirmiş; bu husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kumlu tarafından kabul edilen uzun vadeli strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma 
Planı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu raporlarında özellikle vurgulanmıştır. 

Tasarıyla getirilen düzenlemelerle, uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarıyla ya
pılan anlaşma, sözleşme ve protokollerin yanı sıra Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölge
sel, ulusal radyo ve televizyon kuram ve kuruluşlarıyla da sözleşme, anlaşma ve protokoller imza 
etmenin önü açılmıştır. Yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak nitelikler, teknolojik ge
lişmeler de dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede, televizyon, radyo, haberleşme, bil
gisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, ekonomi, sanat, 
kültür alanları, yeni belirlenen nitelikler olarak ortaya çıkmıştır. Daire başkanlıklarının görev ve fonk
siyonları gözden geçirilerek görev ve fonksiyonu kalmayan daire başkanlıkları kaldırılmış; birbiri
nin tamamlayıcısı veya devamı niteliğinde olan, benzer işleri yapan, görev ve yetkileri iç içe olan, 
gereksiz kadro ve maliyetlere neden olan daire başkanlıkları da birleştirilmiştir. Taşra teşkilatının 
görev ve fonksiyonları gözden geçirilerek hantal yapıya bürünen bölge müdürlükleri kaldırılmış, ye
rine daha küçük ve fonksiyonel müdürlükler ve haber bürolarının kurulması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliğine üye ülkelerin yanı sıra diğer birçok ülkede, 
resmî dil dışında farklı dil ve lehçelerde yayın imkânı tanınmıştır. Kamu yayıncısı olan Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun da evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı diller ile 
Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde herhangi 
bir sınırlamaya tabi olmaksızın yayın yapması hususu çağdaş yayıncılığın gereği olarak ortaya çıkmıştır. 
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Dünyanın en önemli kriz merkezlerinin kavşağında yer alan ülkemizin, bölgesinde meydana 
gelen gelişmelere karşı politikalar belirleyip harekete geçmesinin zorunluluğu hayati bir önem arz et
mektedir. Günümüzde içe kapanmaya devam eden, inisiyatif almayan ve teknolojik gelişmeyi takip 
etmeyen yönetimlerin dünya sahnesinde etkin güç olabilmeleri bir yana, kendi coğrafyasında sözü
nün dinlenmesi bile olası değildir. 

Bilişim çağını yaşadığımız 21'inci asırda dünya olağanüstü gelişmeler ve yenilikler yaparken 
Türkiye gibi bir devletin asrımızın en önemli ve etkin aracı olan medyayla iletişimin sayısız olanak
larını göz ardı ederek bunları yadsıması düşünülemez. Eğer ülkemiz dünya sahnesinde etkin rol oy
nayıp hadiseleri şekillendirmek, karşılaştığı uluslararası sorunlarla mücadelede diğer devletlerin 
desteğini almak istiyorsa çok geç kalmış olduğu medya alanında gerekli adımlar atıp bir an önce çok 
dilli televizyon ve medya yayıncılığına başlaması gerekmektedir. Bu sebeple de farklı dil ve lehçe
lerde yayın imkânı getirilerek bu alanın etkili bir şekilde kullanılacağına, ülkemizde önemli sosyal 
fayda sağlanacağına inancım sonsuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıyla istihdam şekilleri yeniden düzenlenmiştir. Ku
rumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere yeni bir sözleş
meli personel uygulaması kabul edilmiştir. Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
istisnai ve zaruri durumlarda yabancı uyruklular da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
9'uncu maddesinde kabul edilen önerge ile Kurumda görev yapan geçici personelin sözleşmeli per
sonel statüsünde istihdamlarının önü açılmıştır. Bu imkândan yaklaşık 500 personel yararlanacaktır. 
Bu önemli bir gelişmedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir taraftan yepyeni bir sözleşmeli personel uygulamasına 
yönelik düzenlemeler getirilirken, bir taraftan da 1984 yılında yürürlüğe giren ve hâlen uygulan
makta olan işçi sayılmayan sözleşmeli personel uygulamasına da son verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle, TRT Kanunu değişikliğinin ül
kemize yararlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Helvacıoğlu. 

Şahsı adına ikinci söz Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a ait. 

Buyurunuz Sayın Taşar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

CEMAL TAŞAR (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 219 sıra sayılı TRT Ka-
nunu'ndaki değişikliklerden 11 'inci madde üzerinde şahsım adına söz almış buluyorum. Bu vesi
leyle millet iradesinin temsil edildiği yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki, yapılan her değişikliğin bir ihtiyaçtan kaynaklandığı malumla-
rımızdır. Bugün, inşallah son görüşmelerini yapmış olduğumuz TRT Kanunu'ndaki bu değişikliğin 
de günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi gerektiği inancıyla kaç gündür 
çalışıyoruz. Tabii, medyada meydana gelen değişiklikler, bilişim ve iletişim teknolojisindeki deği
şiklikler sonucu TRT'de de yeniden bir yapılanmanın kaçınılmaz olduğu ortadadır. Günlerdir bunu 
konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. 

Burada yıllardan beri hantal bir yapının oluşmasından dolayı artık bir rekabet gücünün de azaldığı
nın farkındayız. Yeniden bir yapılanmayla çağdaş ve sistemli bir yapı oluşacağı kanaati hasıl olmuştur. 

- 6 3 1 -
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Milletleri millet yapan en önemli unsurlardan biri onların folklorik özellikleri, onların kültürle
ridir. Bu folklorik özellikleri, bu kültürel yapıyı gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz en önemli 
unsurlardan birisi de medyadır ve bizim millî medyamız olan TRT'dir. Çok açık ve samimiyetle şunu 
söylemek istiyorum: TRT'nin bütün programlarını, ailenizle, çocuklarınızla, eşinizle hiç yüzünüz kı
zarmadan izleyebilirsiniz. Yani milletimizin hassasiyetlerini gözeten, milletimizin millî varlığını, 
benliğini ortaya koyan gayet güzel eserler ortaya konulmuştur. Bundan dolayı da TRT yetkililerine 
teşekkür ediyoruz. 

İnşallah bu tasarıyla daha güzel bir yapılanma, daha etkin bir yapılanma oluşacağı inancındayız. 

Bundan dolayı da bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, siz değerli 
milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu tasarının öncelikle, TRT'ye, halkımıza, milletimize hayırlar 
getirmesini diliyorum, bu vesileyle yüce Meclisi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Taşar. 

Sayın milletvekilleri, şimdi on dakikalık soru-cevap işlemine geçeceğim. Biliyorsunuz bunun beş 
dakikası somlara, beş dakikası cevaba ayrılıyor. 

Şimdi, sırayla, Sayın Gök, Sayın Bingöl, Sayın Barış, Sayın Süner ve Sayın Özkan'a söz vereceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben burada şeye girmiştim, silmişler efendim. 
Protesto ediyorum. 

BAŞKAN - Burada görüyorum efendim, fakat demin... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama ben yeni girdim. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Genç. 

...demin sistem kilitlendi, deminki sıraya göre ben tekrar açıldığında onu veriyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama ben çoktan girmiştim. 

BAŞKAN - Evet, liste vardı onun için... 

Evet, buyurunuz Sayın Gök. 

İSA GÖK (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, İnternet Protokol TV, yani IPTV yayınına başlamak için Türk Telekom çalışma ya
pıyor. Arşivinden yararlanmak için TRT ile görüşmeler yapılıyor mu? 

2) Telekom Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Şahin bu görüşmelerde TRT'nin çıkarlarını mı sa
vunuyor, Telekom'un çıkarlarını mı? 

3) TRT arşivi cumhuriyet arşividir. Bu arşiv Telekom'a açılacak, bir özel şirkete. Görüşmeler 
devam ederken Yayın Arşivleri Dairesi Başkanı Turgay Çakımcı görevinden alınmış mıdır alınma
mış mıdır; alınmışsa da niye alınmıştır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gök. 

Sayın Barış... 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, dünyada şu anda büyük bir organizasyon yaşanmaktadır, Avrupa Futbol Şam
piyonası. 2 milyara yakın insan, belki de daha fazla, bu şampiyonayı izlemektedir. Ülkemiz de bu 
şampiyona içerisinde yer almaktadır. 
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Benim sorum şu: Halkımızın içinde bulunduğu ekonomik koşullar, tiyatroya, sinemaya veya 
başka yerlere gitmeye engel olmaktadır. Elde kalan bir tek televizyon var. Acaba TRT bu naklen ya
yınları, bu şampiyonayı niye vermemektedir? İhale yapıldı da çok pahalı mı gelmiştir? TRT, halka 
hizmet için yok mudur? TRT, halkın vergileriyle ayakta duran bir kurum değil midir, bir hizmet 
kurumu değil midir? Bu nedenle soruyorum: Bu naklen yayınlar TRT'den niye verilmemektedir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Barış. 

Sayın Bingöl... 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Bakana sormak istiyorum: Seslendirme sanatçıları çok ciddi 
sorunla karşı karşıya. Maalesef diksiyon ve benzeri birtakım özellikleri haiz olmayan birileri rahat
lıkla seslendirme yapabiliyorlar. Bu da profesyonel seslendirme sanatçılarına yapılan bir haksızlık ol
duğu gibi, tiyatro ve sinema eserlerinin kalitesini düşürebilmekte. Beyhan Saranlar, Mehmet Ataylar, 
Rüştü Asyalılar, Macide Tanırlar ve daha birçoğu artık seslendirme yapmıyorlar. Maalesef seslen
dirme sanatçılarının hakları gasbediliyor. Acaba Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği adı altında 
bir düzenleme yapılarak, burada verilecek eğitim sonrasındaki sertifikalarla, seslendirme sanatçıları 
sanatçıları profesyonel bir kimliğe büründürülebilir mi? Bunu yapmayı düşünür müsünüz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bingöl. 

Sayın Süner... 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak istiyorum: TRT yurt dışı bü
rolara atama yaparken eski dönemlerde dil bilme şartı aranırdı. Fakat İbrahim Şahin döneminde dil 
bilme şartı ortadan kalkmış gibi görünüyor. Haber Daire Başkanlığına getirilen Ahmet Çavuşoğlu, 
daha önce, dil bilmemesine rağmen Kahire bürosuna dokuz ay gönderildi mi? Kahire bürosuna Ça-
vuşoğlu'ndan sonra yine dil bilmemesine rağmen Haber Program Müdür Yardımcısı Meryem Uysal 
atandı mı? Yine TRT Brüksel Bürosuna Yavuz Yorulmaz, Berlin Bürosuna Yalçın Güler dil bilme
melerine rağmen atandılar mı? Atandılarsa dil bilmeyen bir kişi haber takip etme konusunda TRT 
adına nasıl çalışma yapacak? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Süner. 

Sayın Özkan... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, görüştüğümüz TRT yasasında "Haber Dairesi"nin adı "Haber ve Spor Dairesi" 
olarak değiştiriliyor. Bu değişiklikteki amaç, görevden aldığınız Haber Dairesi başkan yardımcıları
nın mahkeme kararıyla görevlerine dönmesinin önüne geçmek için midir? Yani hukuka karşı hile mi 
yapılmak isteniyor? 

Bu arada göreve dönmek için mahkeme kararı alan eski Haber Dairesi Başkan Yardımcısı Avni 
Küpeli'yi görevine iade etmeyi düşünüyor musunuz? TRT mahkeme kararlarını uygulayacak mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkanım, sorulara 
yazılı olarak cevap vereceğiz. Zabıtlar fevkalade iyi incelenerek en iyi şekilde cevap verilecektir. 

Arz ederim. (CHP sıralarından "Som sormaya devam edelim Sayın Başkan, zaman var." sesleri) 

BAŞKAN - O zaman, süremiz var, somlara devam ediyorum. 

Sayın Köse... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana soruyorum: TRT Washington Bürosuna atanan Mustafa Erdem'e ABD Hüküme
tince çalışma izni neden verilmedi? İzin verilmeme nedenleri arasında irticai neden mi bulunuyor? 

İkinci sorum: Biraz önce konuşan hatibin dediklerine göre... Sözleşmesi yapılmayan 12 kişinin 
Alevi olduğunu söyledi. Gerçekten ispatlanırsa TRT Genel Müdürünü görevden almayı düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse. 

Sayın Çöllü... 

HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - 29 Şubat 2008 tarihinde Haber Dairesi Başkanlığı görevine ge
tirdiğiniz Ahmet Çavuşoğlu 22 Temmuz seçimlerinden önce de Haber Müdürlüğü görevine getirile
rek, bir anlamda muhalefet partilerinin TRT'de sesini kısmakla mı görevlendirildi? 

Haber Daire Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Haber Daire Başkanı Atilla Tunga'nın eşleri türbanlı mı? 
TRT'de üst bir göreve gelmek için eşlerin türbanlı mı olması gerekiyor? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çöllü. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Çok ayıp bu som ya! 

RASİM ÇAKIR (Edime) - Yapana ayıp olmuyor da sorana mı ayıp? 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, özellikle son zamanlarda TRT'de Anayasa Mahkemesi düşmanlığı yapan bazı kişiler 
programlara çıkarılmakta. Mesela dün bir program seyredildi. Burada birisi çıkıyor, 9 tane Anayasa 
Mahkemesi üyesine "çoban" diyor. TRT Genel Müdürü bunların çoban olduğunu kabul ediyor mu? 
Etmiyorsa o zaman bu yüce mahkemenin üyelerine hakaret eden kişileri bir daha programa almama 
konusunda bir karar verecek mi? Sayın Bakana soruyorum. 

İki: TRT Haber Dairesi Başkanlığınca kaç kişiye götürü bedelle hizmet alım sözleşmesi yapıl
mıştır? Hangi ünitelerde hangi görevlerle istihdam edilmektedir? Bunlardan kaçı İbrahim Şahin dö
neminde alınmıştır? Bu kişiler hangi özel niteliklerinden dolayı Kuramda istihdam edilmektedir? 
TRT'den önce çalıştıkları yan kuruluşların adı ve bu kuruluşlarda yaptıkları görevler nelerdir? Gö
türü bedelle hizmet alımı sözleşmesiyle istihdam edilenlerin isimleri ve bunlara ödenen ücretler 
nedir? Bu kişilere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 

Sayın Şandır... 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma sormak istiyorum: TRT, özellikle Türk coğraf
yasında, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da çok yaygın izlenmektedir. Ancak yeterince yayın yapılma
dığı gibi, bu coğrafyanın özelliklerine dayalı, buraya hitap edecek programların olmadığı gibi geçen 
hafta Suriye'de yaptığım ziyaretler sırasında çok yaygın şekilde şikâyet aldım. TRT'nin gerçekten sı
nırlarımız ötesinde yaşayan, bize mensubiyet duyan insanlara karşı da bir sorumluluğunun olması ge
rekir. Bu konunun dikkate alınmasını istiyorum. Bu konuda herhangi bir hazırlık var mı, bir program 
var mı, bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şandır. 

Sayın înce.. . 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

TRT sanatçılarının Kurum dışında çalıştırıldıkları zaman TRT'nin 4 milyar para istediği doğru 
mu? Yani bir TRT sanatçısı bir ildeki bir amatör musiki demeğine gittiği zaman 4 milyar lira TRT'ye 
verecek. TRT bu göreviyle menajerlik mi yapmaktadır, yoksa tüccar TRT anlayışının bir yansıması 
mıdır bu, bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir de, çeşitli bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinden ve müşavirlik kadrolarından TRT'ye zıp
lama kadrosu olarak kimler, hangi bakanlıktan TRT'ye geçirilmiştir, bu kişileri öğrenmek istiyomm. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İnce. 

Soru-cevap işlemimiz sona ermiştir. 

İSA GÖK (Mersin) - Sorum vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Siz daha önce, ilk başta sordunuz efendim. 

11 'inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 219 S. Sayılı Kanun tasarısının 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

"Madde 11: Bu Kanunun 6. maddesinin son fıkrası dışındaki maddeler yayımı tarihinde yürür
lüğe girer." 

Oktay Vural Abdülkadir Akçan Rıdvan Yalçın 

İzmir Afyonkarahisar Ordu 

Mehmet Şandır Mustafa Enöz Ali Torlak 

Mersin Manisa İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU 
(Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Mehmet Şandır Bey konuşacak. 
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BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

11 'inci maddede grubum adına yaptığım konuşmanın devamı niteliğinde konuşacağım. Orada 
da ifade etmiştim bir önerge vereceğimizi. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanunun 6'ncı maddesinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubu milletvekillerinin verdiği bir önergeyle şöyle bir değişiklik yapıldı, denildi ki: "6'ncı 
maddedeki değişiklik, 2954 sayılı Yasa'nın 20'nci maddesinin öncelikle başlığını değiştiriyor." Baş
lığı -bize göre hiç gerek yokken- "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açıköğretim yayınları ile eğitim 
ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar" şeklinde değiştiriyor. Buna niye gerek duydular, bu ger
çekten cevaplandırılması gereken bir husus. 

İkinci husus -itiraz ettiğimiz husus- bu önergeyle 21 'inci maddenin son fıkrası olarak: "Kurum 
tarafından Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde yayın yapılabilinir." diye bir madde eklediler. 

Değerli dostlar -demin de ifade ettim- bu iyi niyetli verilmiş bir madde olabilir, bir önerge ola
bilir ama bilesiniz ki bugünü anlamak, geleceği öngörebilmek, bugünün geçmişteki iz düşümünü 
doğru tanımlamakla mümkündür. Geçmişte yaşananları yok sayarak ne bugünü anlayabilirsiniz ne 
muhtemeli, geleceği tahmin edebilirsiniz. 

Bakınız -demin de arz ettim- koca bir imparatorluğu farklılıkların üzerinden kimlikleştirerek, o kim
likleri resmîleştirerek milletleştirdiler, o milletlerin egemenliğinin mücadelesi sonunda da koca Osmanlı 
İmparatorluğu parçalandı. Aynı şeyi Afrika'da yaptılar, aynı şeyi şimdi başka yerlerde yapıyorlar. 

Bir millet yaratabilmenin çok temel aracı olarak bir lehçeyi yanı başındakinden ayırarak onu dil 
hâline getirmekle bir topluluğu milletleştirirler. Bir topluluğu millet hâline getirdiğiniz takdirde de 
onun egemenliğini vermek, o egemenliğin devletini tanımak mecburiyetindesiniz. Bugün değil ama 
elli yıl sonrasını düşünün. Hiç kimse diyemezdi ki Orta Doğu bölgesi Osmanlı'ya kılıç çekecek ve 
devletin yıkılmasına doğrudan katılacak. 

Değerli milletvekilleri, bunun böyle olduğunu demin de okudum. Bu İktidarın Dışişleri Bakanı 
çok açık, net ifade ediyor, diyor ki: "Devlet kanalında Türkçenin dışında bir dili yayın programına 
alırsanız ikinci bir resmî dil yaratırsınız." 

Değerli milletvekilleri, bu, Meclisin görevi, hepimizin görevi. Tekrar ediyorum: Hiç kimse kim
seden rahatsız değil. 

Değerli Milletvekilim, bakınız, siz çocuğunuza İngilizce öğretirken, İngilizce öğrenmesi için 
kolejlere gönderirken, yani Kürtçe konuşulmasından, Arapça konuşulmasından, bir başka lehçenin 
konuşulmasından kim rahatsızlık duyuyor da bugün, bugün, yani beş yıl sonra buna gerek görüyor
sunuz ve TRT Kanunu'na böyle bir madde ekliyorsunuz? Bu maddenin amacını anlamıyor musunuz? 
Bu doğru olmamıştır, bu yanlış olmuştur. Verdiğimiz önergeyle diyoruz ki: Geliniz, Kurumun, Türk
çenin yanı sıra başka dil ve lehçelerde yayın yapabilmesini erteleyelim, yeniden düşünelim, yeniden 
düşünelim. Dolayısıyla bu ülkenin birlik ve beraberliğini korumaya, bu cumhuriyeti korumaya yemin 
etmiş milletvekilleri olarak tarihte örneği yaşanmış bir sürece katkı vermeyiniz. Yarın çocuklarınız, 
yarın tarih sizi bugünkü iyi niyetinizden dolayı mahkûm edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
iyi niyetle uyarıyoruz -bir suçlama değil- bir yanlış yapıldığını ifade ediyoruz. İnanıyorum ki içiniz
den birçok milletvekili de bu yanlışın farkındadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ama grup kararı, bazı verilen sözler, bu "Avrupa Birliğine 
uyacağız" aldatması maalesef insanımızı birbirinden ayırıyor. Ne olur, farklılıkların farkında olarak 
birlikte yaşamayı güçlendiren, bunu cazibe merkezi hâline getiren politikalara öncelik veremez miyiz? 

RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Bu, efendim bu. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu değil Sayın Milletvekilim, bu değil. 

Hiç kimse kimseden rahatsız değil. İnsanlarımızı dilinden, mezhebinden dolayı birbirinden ayır
manın adı bölücülüktür. Bunu bu Meclise yakıştıramam, bunu hiç kimseye yakıştıramam. Gelin, bu 
önergeyi kabul ediniz ve bu yanlıştan geri dönelim, düşünelim, tekrar kanun getirmek mümkün ama 
bu yürürlülüğü bu önergeyle durduralım. 

Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

11'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11'inci madde 
kabul edilmiştir. 

12'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

BAŞKAN - 12'nci madde üzerinde gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına söz Yalova 
Milletvekili Muharrem İnce'ye ait. 

Buyurunuz Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

On beş gündür bu kürsüde TRT sürekli eleştirildi. Ben teşekkürle başlıyorum TRT Genel Mü
dürüne ve TRT yönetimine. Her ne kadar basın toplantısı yaptığımda kameraman gelip muhabir gel
mese de beni yakından izledikleri için -herhalde hakkımda bir belgesel çekecekler- seçim bölgem 
başta olmak üzere, Ankara'da yakından beni izledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu 
belgeseli de dört gözle bekliyorum ve öncelikle şunu söylemek istiyorum: 

Mesela, benim bir teyzemin oğlu yok; Devlet Demiryollarında yönetici, Telekom'da yönetici, 
Telekom'un yıllık 1,5 trilyonluk etinin alımı için şu firmadan alacaksınız diye öneren bir teyzemin 
oğlu yok. Eğer böyle bir belgesel çekecekseniz, o teyzesinin oğlu kiminse, bence, belgeselin giriş kıs
mına da lütfen, bu ayrıntıyı unutmayın diyorum. 

Sayın milletvekilleri, burada çeşitli somlar sorduk. Bu somlara cevapları, tabii ki Sayın Genel 
Müdür Sayın Bakana aktardı, Sayın Bakan da Genel Kumla, dolayısıyla halkımıza, milletimize an
lattı. Peki, bu verilen bilgiler doğru muydu? Giriş sürecinden itibaren anlatmak istiyorum. 

Birincisi, Sayın Genel Müdür, RTÜK'e yaptığı başvuruda Telekom ve Telekom'un iştiraklerin-
deki görevlerini yazmamış. RTÜK'e verdiği CV'si elimde. Bu CV'sinde feragat ettiği iştirakçi ku
ruluşlarla ilgili hiçbir görevini yazmamış. 
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Şimdi, diyorum ki: Bu görevini yazmamışsa ne olacak? Ben, yarın sabah suç duyurusunda bu
lunuyorum. Türk Ceza Kanunu madde 206: "Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan 
kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır." Ben, Sayın Genel Müdürün daha görevine başlarken RTÜK'e öz geçmişini bildirir
ken bu görevlerini bildirmediği için yarın suç duyurusunda bulunuyorum. 

Şimdi, o feragat ettiği işlere de geleceğim, sırasıyla. 

Sayın milletvekilleri, yine benim öğrenmek istediklerim var. 12-14 Mart 2008 tarihlerinde İngilte
re'de yapılan IPTV Dünya Fommu toplantısına hangi kimlikle gitmiştir Sayın Genel Müdür? Telekom 
yöneticisi kimliğiyle mi, TRT yöneticisi kimliğiyle mi ve eğer Telekom yöneticisi kimliğiyle git
tiyse, ayrıca TRT'den harcırah almış mıdır? Bu milletin temsilcisi olarak bunları öğrenmek istiyorum. 

Haber Dairesi Başkanlığına getirilen kişiyle ilgili çeşitli somlar soruldu. Ben bir tane daha so
rayım: El Ezher'de eğitim gördü mü? Tercih sebebiniz bu mu? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

Yine bir başka konu, bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şu açıklayacağım konuyu sizin vic
danlarınıza bırakıyorum: Bakınız, TRT'de "Ezberbozan" diye program yapan bir kişi, Tamer Kork
maz. Sayın Bakan, sizin de takdirlerinize bırakıyorum bunu. Siz, yarın bu ülkenin askerleriyle, 
generalleriyle, paşalarıyla yan yana olacaksınız. Bakın, bu ülkeyi kuran iki kişiden birisi olan İsmet 
İnönü'ye ne yazmış TRT'de "Ezberbozan" programını yapan Tamer Korkmaz adlı kişi, 8/6/2008 
günü, iki gün önce. Yazının üst kısmında Ertuğrul Özkök'ü eleştiriyor. Ondan sonra diyor ki: 
"Böylelikle, aynen İsmet İnönü gibi bu millete düşman olduğunu kanıtlıyor." 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Doğru. (CHP sıralarından "Yuh" sesleri) 

MUHARREM İNCE (Devamla) - İsmet İnönü bu millete düşman mıydı da "Doğru" diyorsun. 
Düşman mıydı? 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Millet karar verir. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - İsmet İnönü bu millete düşman mıydı da "Doğru" diyorsun 
oradan. Yazıklar olsun be! 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Sana yazıklar olsun! 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Yazıklar olsun. Bu ülkenin Meclisinde, bu ülkenin Mecli
sinde İsmet İnönü için "Bu millete düşman" diyebiliyorsun. Sana yazıklar olsun. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Sana yazıklar olsun! 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Sana yazıklar olsun! 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Yalova'nın Kaymakamı, sana yazıklar olsun! 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Yalova Kaymakamını sana gönderdim ben. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Ben sana gönderirim. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu ülkede İsmet İnönü'ye "Millete düş
man" diyen bir kişi, bu ülkenin, bu devletin kanalında program yapıyorsa takdir sizin. Benim muhata
bım Genel Müdür değil, benim muhatabım siyasetçi. Bunun hesabını elbet bir gün gelecek vereceksiniz. 

Verilen bilgiler, Sayın Genel Müdürün Sayın Bakana aktardığı bilgiler doğru mu, yanlış mı? 
Bakın, iddia ediyorum buradan: Alınan personel sayısı 21 değil 69'dur; 21'i kadrolu, 33'ü götürü 
bedel hizmet sözleşmeli, 15'i geçici işçidir. Bu Genel Kuml yanıltılmaktadır, halkımız yanıltılmak
tadır. Yine Sayın Genel Müdür açıklamış, "TRT Ankara Radyosunda 200 tane genel müdür var" 
demiş; müdür sayısı 18. Burada verdiği bilgi de doğru değil. 
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Şimdi gelelim diğer verdiği bilgilere. Geçtiğimiz hafta burada ben konuşurken sendikacılara 
baskı yapıldığını söyledim. Sayın Genel Müdür de Sayın Bakana "Hayır, böyle bir şey yok." dedi. 
Bakın, merak ediyorsa Sayın Bakan belgeler elimde, tutanaklar elimde. Bakın, 12/5/2008 tarihli gizli 
yazı, 9 Mayıs 2008 tarihindeki tutanak ve. . . 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Gizli yazı nasıl eline geldi? 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Tabii benim elime gelecek, ben ana muhalefet partisinin mil
letvekiliyim. Milletvekilliği yan gelip yatma yeri değildir, çalışıyorum ben. (CHP sıralarından alkış
lar) Tabii bana gelecek, kime gelecek? Ben çiğ yemedim ki kamım ağrısın. İhaleden avanta almadım, 
iş takibi yapmadım; adam gibi milletvekilliği yapıyorum. Tabii bana gelecek bilgi, belgeler. Tabii 
bana gelecek, sana mı gelecek? (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Genel Müdür Başbakanlık Genelgesini dahi dinlemiyor. Baş
bakanlık 2003/37 sayılı Genelge'sinde şöyle diyor: "Sendika ve konfederasyon yöneticileriyle, ay
lıksız izinli sayılan şube yöneticilerinin il dışına çıkışlarında izin almalarına gerek yoktur." Böyle 
bir Başbakanlık genelgesi olmasına rağmen sendikacılara, izin almadan kent dışına çıktın diye so
ruşturma açılıyor. Değerli arkadaşlarım, TRT'de bir keyfîlik söz konusudur. 

Şimdi gelelim bu maaş olayına, fazla zamanım yok maaşı açıklayayım. Herkes sordu "TRT 
Genel Müdürü kaç para maaş alıyor?" diye, cevap yok. Ben kürsüye geldim, cevap yok. Gizli otu
rum istedik, kapalı otumm istedik, cevap yok. Sonra ne olduysa... Bakın, ticaret sicili kayıtları eli
mizde: Assist Rehberlik, Argela Yazılım, İnnova Bilişim; 1 milyar bundan, 1 milyar bundan, 5 milyar 
ondan, 8 milyar Telekom'dan; 6,296 TRT'den. Sonra, Sayın Bakan çıktı geçen gün, burada, "Bun
lardan feragat etmiş." dedi. 

Bakın değerli arkadaşlarım, biz bu kadar sorduk. Bir: Ne zaman feragat etti? Tutanakları tek tek 
inceledim, acaba kaçırdım mı diye... Mademki Assist başta olmak üzere -oradan 5 milyar çünkü- bu 
tür yönetim kurulu üyeliklerinden aldığı paralardan feragat etmişse, ne zaman feragat etti? Huzur 
hakkı aldı mı? Genel Müdürlüğe başladığı günden bu yana, başladığı ilk gün daha, feragat etti mi? 
Ne zaman etti? Yani biz bunları gündeme getirince mi feragat etti? Ben feragate mi inanacağım, sözle 
söylenen bir şeye mi inanacağım, elimdeki ticaret sicil kaydına mı inanacağım? Benim elimde bun
lar resmî belge. Yani çalışırsanız sizin de olur elinizde bu tür belgeler. Bunlar burada yazılı. Tele
kom'dan 8 milyar alıyor. Öger Telekom'dan para alıyor mu? Sayın Bakan, merak ediyomm ben 
bunları. Ben feragat dilekçesini görmek istiyomm. Bu feragat dilekçesinin tarihi ne zaman? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Tarihsiz! 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Tarihi yok... Kimse söylemiyor... Yani biz, on beş gündür, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada bütün arkadaşlarım, kürsüye gelen her arkadaşım, som soran 
her arkadaşım ısrarla bunu soruyor, ısrarla cevap alamıyoruz. Feragat... Neden feragat etti? Yani fe
ragat edecekse, buralardan ücret almayacaksa -angarya anayasal bir suçtur- bu kadar işi niye yapı
yorsunuz bedava? Bunları öğrenmek bizim hakkımız. 

Yine, Telekom'la TRT arasında bir çıkar çatışması olduğunda Sayın Genel Müdür hangi tarafı 
mtacak? Ben size söyleyeyim: Kesinlikle Telekom'un tarafını tutacak. Son model araba, 06 TJL 73 
plakalı, Telekom'dan Sayın Genel Müdüre tahsis edilmiş. TRT'de araba yok mu? Yahu, bu ülkede 
yüz elli bin tane makam otomobili var. Bu ülkede, bir tek milletvekillerinin makam otomobili yok
tur, bir tek onların yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HAYRETTİN ÇAKMAK (Bursa) - Önerge getirin... 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Öyle bir talebimiz yok, istediğimizden değil ama TRT'deki 
araçları beğenmeyip de Telekom'dan son model arabaya binmesini söylüyomm ben. Bizim öyle bir 
talebimiz yok. Allah'a şükür, şoförlüğümüz de var, arabamızı kullanıyoruz. Talebi olanlar düşünsün. 

Değerli arkadaşlarım, ben tekrar tekrar şunu söylüyorum, konuşmamın başında söylediğimi belki 
anlaşılmamıştır diye bir daha hatırlatıyorum: Benimle ilgili belgesel çekimlerinde bir teyze oğlunu araş
tırın lütfen. Acaba bu teyze oğlu, Telekom'daki ve Devlet Demiryollarındaki yönetici olan bu teyze oğlu 
"Şu firmadan et alacaksınız." diye Telekom'a 1,5 trilyonluk et aldırdı mı aldırmadı mı? Böyle bir tavsi
yede, böyle bir baskıda bulundu mu bulunmadı mı? Ben de bunun belgeselini yakında açıklayacağım. 
Benim belgeselimde çıksa çıksa aslan gibi yürekli bir fizik öğretmeni çıkar, başka bir şey çıkmaz. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İnce. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Efendim, biraz evvel Değerli Hatip konuşma yaparken, İsmet 
İnönü'yle ilgili bölümde, AKP sıralarından bir arkadaş "bu milletin düşmanı" lafını "Doğru." diye 
teyit etti ve bu, tutanaklara geçti. Bu konuda izin verirseniz, yerimden açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyuran efendim. 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay 'ın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin konuşma
sında geçen İsmet İnönü ile ilgili bölümü Rize Milletvekili Lütfi Çırakoğlu 'nun teyit etmesi nedeniyle 
konuşması 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Bu Parlamentoda bu TRT Yasası görüşülürken TRT Genel Müdürünün, hatiplerin konuşmasına 
müstehzi bir eda ile cevap verdiği, konuşmaları öyle izlediği söylendiğinde, AKP sıralarından 4-5 tane 
arkadaşım yerinden söz talebinde bulunarak "Burada konuşma hakkı olmayan kişiler aleyhine ko
nuşulmasın." demişlerdi. 

Şimdi, çok daha hazin bir tabloyu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Ke
mal'in en yakın silah arkadaşı, Garp Cephesi Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Cumhur
başkanı, Mustafa Kemal'le birlikte bu ülkenin kuruluşunda büyük emeği olan İsmet İnönü'yle ilgili, 
gerçekten düşük düzeydeki bir yazıya, bu Parlamentonun içerisinden, bu Parlamentonun kuruluşunda 
emeği olan İsmet İnönü'ye ilişkin "Türk milletinin düşmanı" lafına "Doğru." diyen bir parlamente
rin olmasını şaşkınlıkla izledim. Bu parlamenteri kınıyorum. Aslında bunu bir tek Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan Vekili olarak ben değil, bu Parlamentoda bulunan tüm milletvekillerinin, İsmet 
İnönü'ye karşı yapılan bu saygısızlığı kınaması gerektiğini düşünüyorum ve bundan sonra herkes 
haddini bilsin, denini bilsin ve konuşurken, laf atarken ne söylediğini, kime söylediğini, nasıl söyle
diğini kontrol etsin diyorum ve bu parlamenter arkadaşımın da bu kürsüden özür dilemesini bekli
yorum. Özür dilemesini bekliyorum. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Özür dilesin Sayın Başkan. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Milletvekili... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Gel buraya... (CHP ve AK Parti sıralarından bir
birlerinin üzerine yürümeler, gürültüler) 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Ne artistlik yapıyorsun orada? 

BAŞKAN - Lütfen sakin olun... (CHP ve AK Parti sıralarından gürültüler) Sayın milletvekil

leri, lütfen sakin olun... 

Sayın Okay... Sayın Okay, Sayın Milletvekili sizin bu talebinizi yerine getirmiyor. Özür dile

mek istemiyor herhalde, gelmediğine göre. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Bu düzeysiz konuşma tutanaklara geçsin. Bu, tutanaklara 
geçsin. Bu Mecliste İsmet İnönü'ye "millet düşmanı" diyen birilerinin olduğu tutanaklara geçsin. 
(CHP ve AK Parti sıralarından gürültüler) 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - O mavi gömlekli, mavi gömlekli... Gülme! Kalk ayağa! 

BAŞKAN - Sakin olun sayın milletvekilleri... 

On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.25 

• 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.53 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115'inci Birleşiminin Be

şinci Oturumunu açıyorum. 

V- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

B) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

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

BAŞKAN - 219 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nm görüşmelerine kaldığımız yerden devam edece
ğiz ama Komisyon ve Hükümet yerinde yok. (CHP sıralarından alkışlar) Ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demin Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından atılmış olan o sözü bir Mec
lis Başkan Vekili olarak kınadığımı belirtiyorum. İsmet İnönü, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nın en 
önemli komutanlarından birisidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin de İkinci Cumhurbaşkanıdır ve çok par
tili rejimi Türk demokrasi hayatına kazandıran bir isimdir. Bunu kınadığımı belirtiyorum. 

Alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 11 Haziran 2008 
Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.54 

• 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata 'nın, işkence ve zor kullanma yetkisinin asılmasıyla 

suçlanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2887) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. . 

Batman 
Ayla Akat Ata 

2007 Türkiye İlerleme Raporu'na göre özellikle tutuklama ve nezarethanelerin dış 
bölümlerinde hala işkence ve kötü muamele vakaları rapor edilmektedir. Tıbbi incelemeler 
bazen kolluk kuvvetlerinin varlığında yapılmakta, insan haklan ihlallerinde kişisel 
dokunulmazlıkla mücadele sorun olmaya devam etmektedir. Güvenlik güçleri tarafından 
yapılan insan hakları ihlalleri iddialarının hızlı, bağımsız ve tarafsız biçimde araştırılmasında 
eksiklikler bulunmakta, işkence ve kötü muamele iddialarının adli takibatı etkin yargılama 
usulleri veya bu usullerin kötüye kullanılması nedeniyle gecikmektedir. 

Keza 2007 Aralık ayında Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu'ndan gelen bir 
heyet işkence olaylarında yeniden bir artış olduğunu belirtmiş ve aynı konu 2008 yılında 
Avrupa Parlamentosu önüne de gelmiştir. Türkiye İnsan Haklan Vakfı 2007 yılında işkence 
ve kötü muamele gördükleri iddiasıyla temsilciliklerine başvuranların sayısını 314 olarak 
açıklamıştır. 

765 Sayılı Yasanın 243. ve 245. maddeleri uyarınca tanımlanan "işkence" ve "kötü muamele" 
suçlarını, 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlar ve 5237 Sayılı Yasamn 94. ve 95. 
maddelerinde tanımlanan "işkence" ve "ağırlaştırılmış işkence" suçlarını, 5237 Sayılı Yasanın 
256. maddesinde tanımlanan "zor kullanma yetkisinin aşılması suçu"nu işledikleri iddiasıyla 
açılmış bulunan soruşturmalar ve davalarla ilgili olarak, 

1. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kaç kamu görevlisi hakkında işkence suçunu işledikleri 
iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma başlatılmıştır ve bunlardan 
kaçında suç neticesi itibariyle ağırlaştınlmış işkence olarak tanımlanmış, kaçında daha 
hafif nitelikli bir suçtan dava açılmıştır? 

2. Hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerinin görevleri ve rütbeleri nedir, kaçı 
hakkında açılan soruşturmalar devam etmektedir, kaçı hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilmiş, kaçı hakkında dava açılmış, açılan davaların kaçında 
mahkûmiyet kaçında beraat kararı verilmiştir? 

3. Hakkında soruşturma ve/veya dava açılan kamu görevlilerinin kaçı hakkında disiplin 
soruşturması başlatılmış, bu soruşturmaların kaçında, hangi disiplin cezaları verilmiş, 
kaçında soruşturma sırasında görevden el çektirilmiştir? 

4. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında işkence ve/veya zor kullanma yetkisinin aşılması 
suçunu işledikleri iddiasıyla kamu görevlileri hakkında (mağdur/müşteki sıfatıyla) suç 
duyurusunda bulunan veya re'sen şikâyetçi olmasalar dahi (mağdur sıfatıyla) adı 
geçen kimseler hakkında açılan davalarla ilgili olarak kaç kişi hakkında 5237 Sayılı 
Yasanın 265. maddesinde, 765 Sayılı Yasanın 260. Maddesinde düzenlenen "görevi 
yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma açılmıştır? 

5. Açılan davaların kaçında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, kaç dava 
mahkûmiyet, kaçı beraatle sonuçlanmıştır? 

6. Belirtilen dosyalarda hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından dava 
açılanların kaçı tutuklu yargılanmaktadır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 04/06/2008 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/04/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-5204 sayılı yazı, 

b) 25/04/2008 tarihli ve 1100/593 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2887 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2887 Esas No.lu yazılı 
som önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılıkları ve içişleri 
Bakanlığıyla yapılan yazışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca 
cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Som önergesi cevabı 

1AHIN 

Sayın Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

T.B.M.M. 
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2.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner 'in, ceza infaz kurumları personelinin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2992) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı 
olarak cevaplandır ı lmasını arz eder im. 

İsparta E Tipi Kapalı C e z a infaz Kurumunda görev yapan 6 5 7 sayılı 
Memur lar Kanuna tabi C e z a İnfaz personelinin özlük haklarıyla ilgili bazı sıkıntıları 
mevcuttur. 

6 3 0 kapasiteli kurumun mevcudu 800 'e yakındır. Bu sayıyla iş yükü 
artmasına rağmen kurum personeli kadrolarında herhangi bir artış yapılmamıştır . 
Bunun yanında kurumun iç güvenliğini sağlamakla görevli olan personel 24 saat 
vardiya sistemiyle çal ışmakla beraber, her ayın ilk haftası hükümlü ve tutuklulara 
yaptırı lan açık görüş sebebiyle de resmi tatil günleri dahil kimi z a m a n istirahat 
günlerinde dahi mesai y a p m a k zorundadırlar. Oldukça yıpratıcı bir mesleğe sahip 
olan C e z a infaz Kurum Personeli , İnfaz Koruma Memurları ve Başmemurlar ın 
çal ışma saati haftada 4 8 saate kadar çıkmakta buna rağmen fazla mesai ücreti 
almamaktadır lar . 

T a m gün suçlularla beraber ve kapalı bir ortamda son derece yıpratıcı bir 
meslekte çal ışan personel bunun yanında bir de geçim sıkıntısı yaşamaktadır . Aile 
hayatlarına kadar o lumsuz etki yaratan bu durum, hazırlanan yeni yasa ile 6 0 yaş baz 
alındığı takdirde daha sıkıntılı bir hal alacaktır. Yapı lan araştırmalarda za ten emekli 
olan personel 3 veya 7 yıl arasında yaşamaktadır . Günümüz koşullarını düşününce 
bir memurun aldığı m a a ş ailesini geçindirmede son derece yetersizdir. 

Bunun yanında 16 /06 /2007 tarih ve 5 5 1 0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Gene l 
Sağlık Sigortası Kanunu Fiili H izmet Süresi Z a m m ı yasalaştığı halde yürürlüğe 
gi rmeden aynı kanunda yapı lan değişiklikle verilen hakkın geri al ınması söz konusu 
olmuştur. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

C H P İ S P A R T A MİLLETVEKİL İ 

Şöyle ki; 
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S O R U 1 

Fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı bir mesleğe sahip olan C e z a infaz 
Kurum Personeli , İnfaz Koruma Memurları ve Başmemurların yukarıda bahsedilen 
sıkıntıları hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

S O R U 2 

Suçluların cezalarını çektikleri, kurum mevcudunun günden güne artmasına 
karşın m e m u r mevcudunun artmadığı ve haftada 4 8 saati bulan mesai yönteminde 
personelin hak ettiği özlük haklarına yönelik bir çalışma yapılması m ü m k ü n değil 
midir? 

S O R U 3 

Bakanl ığınıza bağlı çalışan, önerge konusu olan personellere 2 0 0 7 yılında 
verilen Fiili H izmet Süresi Z a m m ı hakkı neden geri alınmaktadır? 

S O R U 4 

Suçlularla bütün günün geçirildiği, ağır bir mesuliyete sahip personele verilen 
bu özlük hakları ve maaşlar sizce de yeterli midir? Yeterli değilse düzel tmek adına 
neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 04/06/2008 

Bakan 
« , 3 9 / SOL, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/04/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-5308 sayılı yazı, 

b) 28/04/2008 tarihli ve 1128/618 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 7/2992 Esas No.lu som 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 
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Sayın Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2992 Esas No.lu som 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ceza infaz kurumları personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ve 100. 
maddelerine tâbi olmayıp, aynı Kanunun 178. maddesi uyarınca nöbet ve vardiya usulüne göre 
çalışmakta ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir 
Yönetmeliğin 3. maddesinin B fıkrası ile 5. maddesine göre çalışma saatleri içinde ve dışında 
yürüttükleri nöbet hizmetleri, fazla çalışma olarak sayılmamaktadır. 

Öte yandan, 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay ve Yüksek Seçim Kumlu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz 
kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen 
yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına 
kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir." hükmüne yer verilmiş olup, ceza infaz kurumlan 
personelinin öngörülen kadrolarda görevli bulunmamaları nedeniyle fazla çalışma ücretinden 
yararlanması mümkün görülmemektedir. 

II- Ceza infaz kurumlannın hükümlü ve tutuklu mevcudu her geçen gün artmakla birlikte 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen kısıtlı sayıda açıktan atama izninin dağıtımı, yeni 
açılmış ve açılacak olan ceza infaz kurumlannın personel ihtiyacına göre yapılmaya 
çalışılmaktadır. Ancak, İsparta E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda 31 infaz ve koruma 
başmemuru ile 159 infaz ve koruma memuru görev yaptığından, emsal ceza infaz kurumlanna göre 
ilave personel ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan ceza infaz kurumu personelinin özlük haklannın iyileştirilmesi ile malî ve 
sosyal haklarında değişiklik ve iyileştirme yapılmasına ilişkin mevzuat taslağı hazırlık çalışmalan 
sürdürülmektedir. Aynca, 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2007/12226 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile ceza infaz kurumlarında eğitim ve 
iyileştirme faliyetlerinde görev yapan bazı personele ek ders ücreti verilerek kısmî bir iyileştirme 
sağlanmıştır. 

III- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Fiilî hizmet süresi 
zammı" kenar başlıklı 40. maddesinde yer alan cetvelin 8, 12, 13 ve 14. sıralarındaki 
düzenlemelerin Anayasa Mahkemesinin 15/12/2007 tarihli ve E. 2006/111, K. 2006/112 sayılı 
Karanyla iptal edilmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı", 27/11/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis 
Başkanlığına sunulmuştur. 
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Söz konusu Kanun Tasarısının; 

Genel Gerekçesinde, "Fiili hizmet zammı hükümlerini düzenleyen 40 ıncı maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan tablodaki (8), (12), (13) ve (14) üncü sıralarda yer alan işyerleri iptal karan 
doğrultusunda kapsam dışına çıkanlmış ve bu sıralarda yer alan işyeri ile ilgili herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Diğer taraftan, ilk defa bu Kanunla kapsama alınmakla birlikte 
uygulama imkanının dar olması ve uygulamada sıkıntı yaşanacağı gerekçesiyle kendi adına ve 
bağımsız olarak çalışan sigortalılar da kapsam dışında bırakılmıştır. Söz konusu düzenlemede yer 
alan, ancak günümüz şartlannda fiili hizmet zammı mantığına uygun düşmemesi gerekçesiyle 
'havayollannın uçucu personeli ve lokomotif makinistleri', "basın kartı sahibi olmak suretiyle 
gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde 
istihdam edilenler', 'infaz koruma memurlan, baş memurlan ve diğer personeli' ve 'PTT dağıtıcılan' 
da kapsam dışında tutulmuştur.", 

5510 sayılı 40. maddesinde değişiklik yapılmasını öngeren çerçeve 7. maddesinin 
gerekçesinde ise, "5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile; kendi adına 
ve hesabına bağımsız olarak çalışanlarda fiili hizmet zammı uygulaması, sigortalının prim ödeme 
yükümlüsü kendisi olduğundan uygulama imkanı olmadığından kapsam dışında tutulmuştur. 
Ayrıca, çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi sigortalının 
kapsamdaki işyerleri ve/veya işlerde fiilen söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartına 
bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin fiili hizmet zammı süresi kapsamını düzenleyen tablodaki 
bentlerin iptal gerekçesi ve üretim teknolojisinde meydana gelen yenilikler dikkate alınarak sadece 
hizmet akdi ve kamu görevlisi olarak çalışan sigortalılar için geçerli olmak üzere fiili hizmet 
zammı süresi kapsamındaki ağır, yıpratıcı, zehirleyici ve öldürücü işler yeniden düzenlenmiştir. 
Fiili hizmet süresi zammının subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarla 
polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukan maaş ve derecelerdeki emniyet mensuplan, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için sekiz, 
fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere prim ödeme 
gün sayısına eklenmesi öngörülmüştür. Fiili hizmet süresi zammının sigortalının prim ödeme 
gün sayışma eklenmesi ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi, fiili hizmet süresi zammı 
kapsamındaki işlerde yeraltı işlerinde çalışanlar için en az 1800 gün, diğerleri için en az 3600 gün 
çalışma şartına bağlanmıştır.", 

İfadelerine yer verilmiş ve söz konusu Tasan, konuyla ilgili diğer kanun tekliflerinin de 
birleştirilmesi suretiyle görüşüldükten sonra, 17/4/2008 tarihinde 5754 sayılı Kanun olarak 
kanunlaşmış ve 8/5/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ^AHIN 
Bakan 
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3.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Elâzığ'ın Maden ilçesindeki saat kulesi ve hükümet 
konağının onarımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3251) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 

Aşağıda yer alan sorularıma Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul 
GÜNAY tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 
22.04.2008 _ 

Kültürel varlıklarımız ve tarihi eserlerimiz bizlere, gelecek kuşaklara 
koruyarak aktarmak üzere önceki nesiller tarafından bırakılmış emanetlerdir. Bu 
emanetleri koruyarak yaşatmak bizlerin insani görevlerindendir. Ülkemiz tarihi 
eser zenginliği ve kültürel varlık bakımından Dünyanın ender ülkelerinden biri 
olmakla birlikte ne yazık ki bizlere emaneten bırakılmış eserleri yeterince 
koruyamadığımız da bir gerçektir. Tarihine sahip çıkamayan ulusların yok 
olması kaçınılmazdır. Elazığ İli, Maden İlçesi'nde bulunan "Saat Kulesi" önce, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22.04.1994 tarih ve 1448 
sayılı kararı ile "Kilise Çanı Kulesi" olarak tescil edilip koruma altına alınmış 
sonra yapılan yanlışlık fark edilerek, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından 11.04.2002 tarih ve 2843 sayılı karar ile düzeltilerek 
"Hükümet Konağı ve Saat Kulesi" olarak tescil edilmiştir. Bu bağlamda; 

1- Tescil edilen saat kulesinin kültürel miras olarak korunmasını sağlamak üzere 
yapılması gereken aslına uygun onarım işi ne zaman yapılacaktır? Bu konuda bir 
plan ya da çalışmanız var mı? 

2- Tarihi Hükümet Konağı, okul olarak kullanıldığı için orijinal hali 
korunamamaktadır. Halen eğitim faaliyetinin görüldüğü okulun başka bir binaya 
taşınarak tarihi Hükümet Konağı'nın aslına uygun olarak onarılıp müzeye 
dönüştürülmesini sağlayacak bir çalışmanız var mı? 

""Hasan MAC İT 
DSP İstanbul Milletvekili 
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Bilgilerinizi arz ederim. 

E K . Ertuğrul GUNAY 
Cevap Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN MACİT'İN 7/3251 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Kültürel varlıklarımız ve tarihi eserlerimiz bizlere, gelecek kuşaklara koruyarak 
aktarmak üzere önceki nesiller tarafından bırakılmış emanetlerdir. Bu emanetleri koruyarak 
yaşatmak bizlerin insani görevlerindendir. Ülkemiz tarihi eser zenginliği ve kültürel varlık 
bakımından Dünyanın ender ülkelerinden biri olmakla birlikte ne yazık ki bizlere emaneten 
bırakılmış eserleri yeterince koruyamadığımız da bir gerçektir. Tarihine sahip çıkamayan 
ulusların yok olması kaçınılmazdır. Elazığ ili, Maden ilçesinde bulunan "Saat Kulesi" önce, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlunun 22/04/1994 tarihli ve 1448 sayılı kararı ile 
"Kilise Çanı Kulesi" olarak tescil edilip koruma altına alınmış sonra yapılan yanlışlık fark 
edilerek, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlu tarafından 11/04/2002 
tarihli ve 2843 sayılı karar ile düzeltilerek "Hükümet Konağı ve Saat Kulesi" olarak tescil 
edilmiştir. Bu bağlamda; 

SORU 1: Tescil edilen Saat Kulesinin kültürel miras olarak korunmasını sağlamak 
üzere yapılması gereken aslına uygun onarım işi ne zaman yapılacaktır? Bu konuda bir plan 
ya da çalışmanız var mı? 

CEVAP I: Elazığ ili, Maden ilçesi, Camii Kebir Mahallesi, 425 ada, 1 parselde yer 
alan Tarihi Saat Kulesi ile aynı parselde yer alan Eski Hükümet Konağı, Diyarbakır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlunun 11/04/2002 tarihli ve 2843 sayılı kararı ile korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı rB.lö.O.SGB.O.lO.Ol.OO/ölO-IO^M^ / ç > 4 /2008 
Konu : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 12/05/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/5839 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in 7/3251 Esas No'lu som önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır 
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Saat Kulesinin kaplama taşlarında oluşan erimeler ve yerinden oynamalar ile kulenin 
alt kaidesi ve kapı lentosunun tahrip olması sebebiyle kulenin onarımı işi için rölöve, 
restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Diyarbakır Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanmış olan yaklaşık maliyet Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünden talep edilmiş olup, ödenek sağlandığı takdirde onarım için gereken rölöve, 
restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması işi için ihale işlemlerine başlanılacaktır. 

SORU 2: Tarihi Hükümet Konağı, okul olarak kullanıldığı için orijinal hali 
korunmamaktadır. Halen eğitim faaliyetinin görüldüğü okulun başka bir binaya taşınarak 
tarihi Hükümet Konağı'nın aslına uygun olarak onarılıp müzeye dönüştürülmesini sağlayacak 
bir çalışmanız var mı? 

CEVAP 2: Eski Hükümet Konağı Maliye Hazinesine ait olup İmam Hatip Lisesi 
olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (Din Eğitimi Genel 
Müdürlüğü) adına tahsisi yapılmış ve halen İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmaktadır. 

Bakanlığımca mülkiyetimizde bulunan veya Bakanlığıma tahsisli taşınmazların 
onarımı yapılmaktadır. Söz konusu taşınmaz tahsisli ve mülkiyetimizde bulunmadığından, 
onarımının Bakanlığım tarafından yapılması mümkün olamamaktadır. 

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Vakıflar Kanunu uyarınca taşınmaz edinimine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı 
(7/3290) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.04,2008 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunumun 20.02.2008 tarihinde kabul 
edilmesinden sonra, kendisine taşınmaz verilen vakıf bulunmakta mıdır? 

2- Kanunun kabul edilmesinin ardından, kendilerine taşınmaz verilmesi için 
müracaatta bulunan vakıf sayısı ne kadardır? 
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T .C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 
04/06/2008 

S A Y I :B.02.0.002 — tt%3 
K O N U : Soru Önergesi 7/3290 

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 L G İ : a) T B M M Başkanlığının, 12.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3290-
5969/12637 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 14.05.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-62-15/2142 
sayılı yazısı. 

c) Vak ı f la r Genel Müdür lüğü'nün, 30.05.2008 tarih ve B.02.1 .VGM.0.12.00.303. 
99-1436/7698 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekil i Sayın Süleyman Turan Ç İ R K I N ' i n , Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/3290 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazır lanarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayati Y A S I C I 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İ lgi (c) yazı ı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
30/5/2008 

Sayı : B.02.1 .VGM.0.12.00.303.99.-1436/ 7 69 8 

Konu : Soru Önergesi, 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 26.05.2008 tarih ve B.02.0.002/1060 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in 3290 
esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

1- 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 
sayılı Vakıflar Kanunu'nun geçici 7. maddesinde düzenlenen hükümler çerçevesinde kendisine 
taşınmaz verilen vakıf bulunmamaktadır. 

2- 5737 sayılı Kanun'un kabulünden sonra kendilerine taşınmaz verilmesi için herhangi bir 
cemaat vakfının başvurusu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

TARİH: 3 0 . ? . ^ ö r r 
SAY' 
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5.- izmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına ilişkin 
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/3292) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞı'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- Sabah-ATV ihalesi karşılığı ödenen 1.1 milyar doların 750 milyon dolarlık 
kısmı kredi yoluyla Vakıfbank ve Halkbank'tan sağlanmıştır. Bu para, Vakıfbank 
ve Halkbank'tan Çalık Grubuna hangi koşullarda, hangi faiz ve vade oranıyla ve 
hangi teminatlar karşılığında sağlanmıştır? 

2- Çalık Grubuna yüzde 25 hisse karşılığında ortak olan Katarlı Al Wasaeel 
International Media kuruluşu kimindir? Bu şirketin arkasında kimler vardır? 

3- Katarlı Al Wasaeel International kuruluşu bir medya grubu mudur, yoksa finans 
şirketi midir? Bu kuruluşun Katar ya da başka bir ülke de geçmişte ya da 
günümüzde faaliyet gösterdiği bir işkolu var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

4- Al Wasaee! isimli şirketin Katar Emiri'nin Al Wasil ismindeki şirketler grubuyla 
bir bağlantısı bulunmakta mıdır? 

5- Katar'a yapılan son ziyaret sırasında Zat-ı alinizin ya da kabine üyelerinin yapmış 
olduğu görüşmelerde Sabah-Atv ihalesi konuşulmuş mudur? Bu görüşmeler 
sırasında Çalık Grubuna Katar'da ihalesiz iş verilmesi konusu gündeme gelmiş 
midir? 

6- Sabah - ATV ihalesine Çalık Grubunun koymuş olduğu özsermaye ne kadardır? 
Bu miktar hangi kaynaktan sağlanmıştır? 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/04,2.123- 0la ıoi>ıım 

Konu : 7/3292sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 12/05/2008 tarihli, KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3292-5976/12644 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 14/05/2008 tarihli, B.02.0.KKG.0.12/106-62-17/2146 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3292 sayılı yazılı som önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Hayati YAZICI) 04/06/2008 tarihli 
B.02.0.002-1205 sayılı, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 20/05/2008 tarihli, 180-28389 sayılı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığının 05/06/2008 tarihli, 
BDDK.2008.01.DHD.KİK-7745 sayılı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
Başkanlığının 23/05/2008 tarihli, B.02.2.TMS.0.42-620-287 sayılı yazıları ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Hayati YAZICI) yazısı ve eki 
2- T.Halk Bankası A.Ş. yazısı 
3- BDDK yazısı 
4- TMSF yazısı 

Nazım E K R E N / 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002- -J3.06" 
KONU : Soru Önergesi 7/3292 

O^.^Öü/2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İLGİ: a) 14.05.2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1826 sayılı yazınız. 
b) T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünün 02.06.2008 tarih ve 300 sayılı 

yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/3292 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yardımcılığı 
Tarih : 05/06/2008 
Sayı :2074 

KONU : Soru Önergesi 6/673 
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MıfBank 
GENEL MÜDÜRLÜK T A R İ H : 02.06.2008 

SAYI : 300 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayın Hayati YAZICI 
ANKARA 

İlgi: İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın yazılı soru önergesine 
ilişkin 21.05.2008 tarih B. 02.0.002-1078 sayılı talimatınız. 

Bankacılık Kanunu'nun "Sırların saklanması" başlıklı 73. maddesi, "Bankaların 
ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, 
sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu konuda 
kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek 
hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden 
ayrıldıktan sonra da devam eder." 

159. maddesi "Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 
belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne 
kadar adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler 
hakkında da aynı cezalar uygulanır." 

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun "Malumat Alma Hakkı" büyük başlıklı 362. 
madde, "Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı 
hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin âdi 
toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine 
amade bulundurulur. 

Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl 
müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Her pay sahibi masrafı şirkete ait olmak üzere 
kâr ve zarar hesabiyle bilançonun bir suretini isteyebilir." 

363. madde, "Şirketin ticari defterleriyle muhaberatının tetkiki yalnız umumi 
heyetin açık bir müsaadesi veya idare meclisinin kararıyla mümkündür. İncelenmesine 
müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak 
şirketin iş sırlarını öğrenmeye salahiyetli değildir. Her ortak, her ne suretle olursa olsun 
öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima 
gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine gelinmeyen ortak, meydana gelecek 
zararlardan şirkete karşı mesul olduğu gibi şirketin şikâyeti üzerine, her hangi bir zarar 
umulmasa dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para 
cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır. Pay sahiplerinin malumat alma hakkı esas 
mukavele ile veya şirket organlarından birinin kararıyla bertaraf veya tahdit edilemez." 
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Türk Ticaret Kanununun belirtilen düzenlemeleri, ortakların şirketleri hakkında 
dahi çok sınırlı bilgi alabileceğini düzenlemektedir. 

Özetle, Bankalar, kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında banka veya 
müşteri sırrına ilişkin konularda soru önergesi kapsamında dahi olsa hiçbir kişi ve kuruluşa 
yukarıdaki koşullarda bilgi veremeyeceği için Bankamızca ilgide kayıtlı soru önergesine ilişkin 
herhangi bir bilgi sunulamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yardımcılığı 
Tarih: 03.6.2008 
Sayı :1205 

IHALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Sermayesi: 1,250,000,000,-YTL 

N a r ı m ı z l a , 
U L A R B ^ N K A 

M Ü D Ü , 

B i l a l K A R A M A N 
G e n e l M ü d ü r 

î m e r E L M A S 
B a ş H u k u k D a n ı ş m a n ı 

BİRİM : Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı 
KONU : Soru Önergesi 

Tarih £ 0 -05,2008 
Sayı : 180 
İşaretimiz : ZE 

5,2008 „ 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Nazım EKREN) 

ANKARA 

İlgi: a-) 15.05.2008 tarih ve 01/1826 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 14.05.2008 tarih ve 2146 sayılı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü'nün yazısı. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın 7/3292 evrak kayıt no'lu yazılı soru önergesinde 
belirtilen 2, 3, 4, 5 ve 6 no'lu sorulann Bankamızla ilgisi bulunmamaktadır. 1 no'lu sorudaki söz 
konusu kredi ile ilgili Bankamız tarafından basına gerekli açıklama yapılmış olup, bunun dışında 
herhangi bir açıklama yapmak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 ve 159 uncu maddelerinde 
belirtilen müşteri ve ticari sır kapsamına girmesi nedeniyle cevaplanamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih : 20/05/2008 
Sayı :1875 
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BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kuru l İşleri ve K a r a r l a r Müdür lüğü) 

5 Haziran 2008 
Sayı : BDDK.2008.01 .DHD.KİK- 1~1<-IS 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 15.05.2008 tarih ve B.02.0.003/01-1826 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Bülent 
BARATALI'mn Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 3292 sayılı soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesinin, Çalık Şirketler Grubuna bazı bankalarca kullandırılan 
kredilere ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1/11/2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 82 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve 
denetleme ile ilgili görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurulmuştur. 

BDDK, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların, kamu ve özel ayrımı yapılmadan, 
fınansal tablolarının, likidite, kredilendirme süreci ve kredi kalitesi, mali bünye durumu ve 
sermaye yeterlilik oram gibi temel göstergelerinin mevcut ve muhtemel trendlerini izlemekte, 
denetlemekte ve düzenlemektedir. 

Ayrıca, Kanuna tabi kuruluşların kullandıracakları kredilere ilişkin usul ve esaslar 
anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerde yer 
almaktadır. BDDK'nın bunun dışında, Kanuna tabi kuruluşlarca kullandırılacak kredileri 
onaylaması, izin vermesi vb. gibi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Kanuna tabi 
kuruluşların faaliyetleri, BDDK tarafından ilgili bankalar nezdinde denetim yapmakla 
görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla denetlenmekte, mevzuata aykın bir tespite 
ulaşılması halinde gerekli tedbirler uygulanmaktadır. 
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Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler 
öğrendikleri sırlan Bankacılık Kanunu ve özel kanunlannda yetkili olan kişilerden 
başkalarına açıklayamayacaklan gibi; bu sırlan kendilerinin veya başkalarının yararlarına da 
kullanamayacaklardır. Doktrinde ve uygulamada "kanunen yetkili merci" ibaresinin, sadece 
bilgi verilmesini istemek hususunda kendisine yetki tanınmış organı değil, kanunun açık 
hükmü gereği, sır saklamakla yükümlü olanların kendisine bilgi vermek zorunda olduğu 
organı ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu çerçevede, banka ve müşteri sırn kapsamına giren 
bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen kanun hükmü uyarınca kanunen yetkili olanlar 
dışındakilere açıklanması imkanı da bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Deviet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılıöı 

Tarih 

S a y ı 2110 

fik BİLGİ!) 
Başkan 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATİ SİGORTA FONU 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620- 287 

Konu : İzmir Milletvekili Bülent 
BARATALl'nın Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDI MCILIĞI'NA 
Sn.Nazım EKREN 

Igi : 14/05/2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1826 - 3292 sayılı yazınız. 

23/05/2008 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İzmir Milletvekili Bülent BARATALl'nın soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-5) Kurumumuzun yetki ve görev alanına girmediğinden bahse konu sorulara cevap verilmesi 
mümkün bulunmamaktadır. 

6) ATV-Sabah Ticari ve iktisadi Bütünlüğü ihale sürecine katılan Turkuvaz Radyo Televizyon 
Gazetecilik ve "ayıncılık A.Ş. ihale şartnamesi gereğince kendisi ya da "Nihai Ara Şirkefinin/ 
"Nihai Ana Şirketlerinin 2005 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız 
denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık 
hakları hariç olmak üzere) asgari 300.000.OOO.-(üçyüzmilyon) ABD Doları tutarında olması şartını 
karşılamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D e v l e t B3ka"-:> v e 

Tarih 
S a y ı 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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6.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Sabah-ATV ihalesinin finansmanına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/3295) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n Say ın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
t a r a f ı n d a n yazı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı ta lep e d e r i m . , 

T M S F i h a l e s i n d e n , S a b a h - A T V ikt isadi b ü t ü n l ü ğ ü n ü 1.1 mi lyar dolara 
a l a n v e B a ş b a k a n ' ı n d a m a d ı n ı n gene l m ü d ü r o l d u ğ u h o l d i n g i n b u parayı nası l 
denk leş t i rd iğ i ta r t ış ı lmaktad ı r . 

B u i h a l e d e n ö t ü r ü , y a b a n c ı ve yerl i f inans k u r u m l a r ı ve ö z e l banka lar ın 
i t ibar e t m e d i ğ i , b u n a karş ın halka açık ve öze l l eş t i rme k a p s a m ı n d a k i k a m u 
banka la r ı o lan V a k ı f b a n k ve H a l k b a n k ' ı n bir ç ı rp ıda 7 5 0 m i l y o n do la r kredi 
v e r m e l e r i k a m u o y u n u n kafas ın ı kar ışt ı rmışt ır . 

S ö z k o n u s u kred i için b a n k a yönet imler ine s iyas i bask ı yapı ld ığ ı 
g ö r e v d e n a l m a k l a t e h d i t ed i ld ik ler i , b izzat B a ş b a k a n ' ı n d e v r e y e girdiği ve 
k red in in y ü k s e k r isk le v e o lağan ın d ış ında uzun vade l i v e d ü ş ü k faizl i o l d u ğ u 
v e yeter l i t e m i n a t a l ı n m a d a n ver i ld iğ i iddiaları vardı r . 

1 - S a b a h - A T V ikt isadi b ü t ü n l ü ğ ü n ü sa t ın a lan v e d a m a d ı n ı z ı n gene l 
m ü d ü r o l d u ğ u h o l d i n g e , V a k ı f b a n k v e Ha lkbank ' tan v e r i l e n 7 5 0 mi lyon dolar 
k red in in fa iz i v e ger i ö d e m e koşul lar ı ned i r? Kredi ler kaç yıl v a d e ile ver i ld i? 

2- Kred i le r in temina t la r ı ned i r? Kred i karş ı l ığ ında S a b a h - A T V hisseler i 
reh in edi ld i m i ? R e h i n e d i l e n h isse oran ı ned i r? 

3- S a b a h - A T V ikt isadi b ü t ü n l ü ğ ü n e or tak o lan K a t a r f i rmas ı ne z a m a n 
k u r u l d u ? S ö z k o n u s u Ka ta r f i rmas ın ın sırf bu ortakl ık iç in v e B a ş b a k a n ' ı n bu 
ü lkeye yapt ığ ı z i y a r e t t e n s o n r a ve ısrarl ı ta lepler üzer ine , a p a r topar kuru lduğu 
d o ğ r u m u ? 

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 

S a y g ı l a r ı m l a , 

A h m e t E R S İ N 
İ zmi r Mi l le tveki l i 

- 6 6 1 -



TBMM B: 115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/O/I- ZIV-h Ok/06 /2008 

Konu : 7/3295 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 12/05/2008 tarihli, KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3295-5993/12661 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 14/05/2008 tarihli, B.02.0.KKG.0.12/106-62-20/2147 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki İzmir Milletvekili Saym Ahmet ERSİN tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3295 sayılı yazılı som önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Hayati YAZICI) 04/06/2008 tarihli, 
B.02.0.002-1204 sayılı, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 20/05/2008 tarihli, 182/28391 sayılı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığının 05/06/2008 tarihli, 
BDDK.2008.01.DHD.KİK-7746 sayılı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
Başkanlığının 23/05/2008 tarihli, B.02.2.TMS.0.42-620-288 sayılı yazıları ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn.Hayati YAZICI) yazısı ve eki 
2-T.Halk Bankası A.Ş.'nin yazısı 
3-BDDK yazısı 
5-TMSF yazısı 

/ N a z ı m EKREN / 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 
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T.C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

04/06/2008 
S A Y I : B.02.0.002- i 2 . 0 H 
K O N U : Soru Önergesi 7/3295 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn. Naz ım E K R E N ) 

İ L G İ : a) 14.05.2008 tar ih ve B.02.0.003/01-1827 sayılı yazınız. 
b) T .Vak ı i l a r Bankası T .A .O . Genel Müdür lüğünün 02.06.2008 tar ih ve 301 sayılı 

yazısı. 

İ z m i r Mi l letveki l i Sayın Ahmet E R S İ N ' i n , Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/3295 sayılı yazıl ı soru önergesi cevabı hazır lanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih : 05/06/2008 
Sayı : 2075 
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VakıfBank 
GENEL MÜDÜRLÜK TARİH : 02.06.2008 

SAYI : 301 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayın Hayati YAZICI 
ANKARA 

İlgi: İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in yazılı soru önergesine ilişkin 
21.05.2008 tarih B.02.0.002-1077 sayılı talimatınız. 

Bankacılık Kanunu'nun "Sırların saklanması" başlıklı 73. maddesi, "Bankaların 
ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, 
sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu konuda 
kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek 
hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden 
ayrıldıktan sonra da devam eder" 

159. maddesi "Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 
belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne 
kadar adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler 
hakkında da aynı cezalar uygulanır." 

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun "Malumat Alma Hakkı" büyük başlıklı 362. 
madde, "Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı 
hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin âdi 
toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine 
amade bulundurulur. 

Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl 
müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Her pay sahibi masrafı şirkete ait olmak üzere 
kâr ve zarar hesabiyle bilançonun bir suretini isteyebilir." 

363. madde, "Şirketin ticari defterteriyle muhaberatının tetkiki yalnız umumi 
heyetin açık bir müsaadesi veya idare meclisinin kararıyla mümkündür. İncelenmesine 
müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak 
şirketin iş sırlarını öğrenmeye salahiyetli değildir. Her ortak, her ne suretle olursa olsun 
öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima 
gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek 
zararlardan şirkete karşı mesul olduğu gibi şirketin şikâyeti üzerine, her hangi bir zarar 
umulmasa dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para 
cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır. Pay sahiplerinin malumat alma hakkı esas 
mukavele ile veya şirket organlarından birinin kararıyla bertaraf veya tahdit edilemez." 
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Türk Ticaret Kanununun belirtilen düzenlemeleri, ortakların şirketleri hakkında 
dahi çok sınırlı bilgi alabileceğini düzenlemektedir. 

Özetle. Bankalar, kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında banka veya 
müşteri sırrına ilişkin konularda soru önergesi kapsamında dahi olsa hiçbir kişi ve kuruluşa 
yukarıdaki koşullarda bilgi veremeyeceği için Bankamızca ilgide kayıtlı soru önergesine ilişkin 
herhangi bir bilgi sunulamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yardımcılığı 
Tarih : 03.6.2008 
Sayı : 1204 

HALKBANK-
" TÜRKİYF HAI K BANKASI A.S. 

l a r ı m ı z l a , 
A R B A N K A S I T . A . O . 
Ü D Ü R Ü Ü Ğ l 

e r E L M A S 
B a ş H u k u k D a n ı ş m a n ı 

TÜRKİYE HALK BANKASİ A .Ş . 
Sermayesi: 1,250,000,000,-YTL 

BİRİM : Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı 
KONU : Soru Önergesi 

Tarih 3£.,.05.2008 
Say. : 1 8 2 / J S 3 3 
İşaretimiz : ZE 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Nazım EKREN) 
ANKARA 

İlgi: a-) 15.05.2008 tarih ve 01/1827 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 14.05.2008 tarih ve 2147 sayılı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü'nûn yazısı. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in 7/3295 evrak kayıt no'lu yazılı soru önergesinde belirtilen 3 
no'lu sorunun Bankamızla ilgisi bulunmamaktadır. 1 ve 2 no'lu sorulardaki söz konusu kredi ile 
ilgili Bankamız tarafından basına gerekli açıklama yapılmış olup, bunun dışında herhangi bir 
açıklama yapmak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 ve 159 uncu maddelerinde belirtilen 
müşteri ve ticari sır kapsamına girmesi nedeniyle cevaplanamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. x 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih : 20/05/2008 
Sayı : 1873 

Yusu 
D 

Duran OÇ> 
; ire Başkanı 

Osman ARSLÂî; 
îenel Müdür Yrd. (V.) 
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B A N K A C I L I K D Ü Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü) 

BDDK.20O8.01.DirD.KiK-
Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

05 Haziran 2008 
Sayı 
Konu 

İlgi: 15.05.2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1827 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Ahmet 
ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 3295 sayılı soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesinin, Çalık Şirketler Grubuna bazı bankalarca kullandırılan 
kredilere ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1/11/2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 82 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve 
denetleme ile ilgili görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurulmuştur. 

BDDK, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların, kamu ve özel ayrımı yapılmadan, 
finansal tablolarının, likidite, kredilendirme süreci ve kredi kalitesi, mali bünye durumu ve 
sermaye yeterlilik oranı gibi temel göstergelerinin mevcut ve muhtemel trendlerini izlemekte, 
denetlemekte ve düzenlemektedir. 

Ayrıca, Kanuna tabi kuruluşların kullandıracaktan kredilere ilişkin usul ve esaslar 
anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerde yer 
almaktadır. BDDK'mn bunun dışında, Kanuna tabi kuruluşlarca kullandırılacak kredileri 
onaylaması, izin vermesi vb. gibi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Kanuna tabi 
kuruluşların faaliyetleri, BDDK tarafından ilgili bankalar nezdinde denetim yapmakla 
görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla denetlenmekte, mevzuata aykırı bir tespite 
ulaşılması halinde gerekli tedbirler uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler 
öğrendikleri sırları Bankacılık Kanunu ve özel kanunlarında yetkili olan kişilerden 
başkalarına açıklayamayacakları gibi; bu sırlan kendilerinin veya başkalarının yararlarına da 
kullanamayacaklardır. Doktrinde ve uygulamada "kanunen yetkili merci" ibaresinin, sadece 
bilgi verilmesini istemek hususunda kendisine yetki tanınmış organı değil, kanunun açık 
hükmü gereği, sır saklamakla yükümlü olanlann kendisine bilgi vermek zonanda olduğu 
organı ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu çerçevede, banka ve müşteri sun kapsamına giren 
bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen kanun hükmü uyannea kanunen yetkili olanlar 
dışındakilere açıklanması imkanı da bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih: 06/06/2008 
Sayı : 2111 r Başkan 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Sayı B.02.2.TMS.0.42-620- 288 23/05/2008 

Konu İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in 
Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
Sn.Nazım EKREN 

İlgi : 14/05/2008 tarih ve B.02.0.003/01 -1827 - 3295 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalara duyulan güveni arttırmak suretiyle tasarrufları 
korumak, Türk Mali Sistemine istikrar kazandırmak amacıyla tasarruf mevduatıyla sınırlı olmak 
üzere, bankalardaki mevduatı güvence altına alan, 541 I sayılı Bankacılık Kanunu'nun I 11 maddesi 
gereği kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir k'irumdur. 

Kurumumuz, ayrıca, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen 
tedbirleri almayan faaliyetine devamı mevduat sahiplerim hakları ve mali sistemin güven ve 
istikrarı bakımından tehlike arz eden bankalarla ilgili olarak 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili 
sair mevzuat kapsamında alınan tedbirleri uygulamakta ve faaliyet izni kaldırılarak kurumumuza 
devredilen bankalar nedeniyle ortaya çıkan kamu zararının tahsili gayesiyle çalışmalar 
yürütmektedir. 

Önergede yer alan sorular, Kurumumuzun yetki ve görev alanına girmediğinden bahse konu 
sorulara cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 

D e v l e : 6 S K , - I ~e 
Başbakan YanJımcı l ığı 

T a r i h | <2L I^Jtodi 
Sayı, kfSk 
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7. - Konya Milletvekili A tilla Kart 'ın, Sabah-A TV ihalesini alan şirkete ve sağladığı krediye iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/3328) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
C H P Konya Mil letveki l i 

" S a b a h - A T V ' y e " el konulması ve ihale sürecinden itibaren başlayan 
hukuk dışı ilişkiler ve yapı lanmalar; ihale sonucunda "ödeme ve kredi temini" sürecinde 
de aynı şekilde devam etmiştir. 

Bu süreçle ilgili bilgi ve bulgular her geçen gün bütün çıplaklığıyla ve somut 
belgeleriyle ortaya çıkmaktadır. Maalesef Cumhurbaşkanı makamından başlayan ve 
Başbakan düzeyinde devam eden yapılanma ve müdahalelerin söz konusu olduğu ortaya 
çıkmıştır. Olayın seyri, bu süreç esnasında yaşanan hukuk dışı ilişkiler, bu ilişkileri yaratan 
siyasi ve bürokratik yapının sorumlularının takibi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin 
mutlaka yapılacağından, hiç kimsenin kuşkusunun bulunmaması gerektiğini önemle ifade 
ediyoruz. 

Bu süreçte TMSF Kunımunun ve Başkanı'nın kişisel anlamdaki hukuki ve 
cezai sorumluluğunu şimdiki hal değerlendirmiyoruz. Sadece, TMSF'nin organize b i r 
şekilde kamu yetkisi ve görevini kötüye kullandığına dair gelişen bulgulardan söz etmekle 
yetiniyoruz. 

Gelinen aşamada B U D K ' n u n konumu, özellikle kredi temini aşamasındaki 
sorumsuz ve pasif tu tumunu irdelemek gereği doğmuştur. 

Sabah - ATV'ye, TMSF tarafından el konulmasından önceki süreçte ilgili 
Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaptığı bilinen bir Yargıç ' ın , halen B D D K bünyesinde 
görev üstlendiğini bu aşamada ayrıca ifade etmek gereğini duyuyoruz. 

Bilindiği gibi, BDDK'nun, Bankalar ve Bankacılık Kanunundan doğan yetki , 
görev ve sorumlulukları vardır. 
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Konuyla ilgili mevzuat hükümlerine göre; 

Bankalar , kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı 
tarafın mali gücünü düzenli olarak analiz etmek ve bunlara ilişkin esasları belirlemek 
zorundadır. Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması 
muhtemel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için 
yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların 
değerinin ve güvenirliliğinin ölçülmesine, bunları düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu 
hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek zorundadır. 

BDKK'nun kararlarının yerindelik denetimine tabi tutulamayacağı yasada 
âmir olarak düzenlenmiştir. 

Hal böyle iken, Vak ı fbank ve Ha lkbank ' ın , Çal ık Grubuna ait Turkuvaz 
A .Ş . 'ne verdiği 750 milyon dolarl ık kredinin temini aşamasında, yasada aranan şartların 
bulunmadığı ve bu konunun BDDK tarafından kaale alınmadığı görülmektedir. 

Böylesine yüksek meblağlara ulaşan kredi için verilen bir G r u p teminatı 
yoktur. 

Kredi işlemlerinde T u r k u v a z ' m mal varlığıyla yetinilmiştir. Çalık Grubuna 
ait şirketlerden hiçbir teminatın alınmadığı ifade edilmektedir. Çalık Grubu ilişkileriyle 
" T u r k u v a z " adı ve markasıyla 16 ayn şirketin kurulduğu ve her birinin sermayesinin 50 
milyar TL . olduğu ticaret sicili kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, "Sabah - A T V ' y e " , Etibank'tan kullanılan 300 milyon dolar 
seviyesindeki kredi borcu ve bağlı kamu zararları sebebiyle TMSF tarafından el konulmuştu. 
Konuyla ilgili süreç yukarıda kısaca anlatılmıştır. Gelinen aşamada, bu medya grubunun 
kamu borcunu tahsil etmek amacıyla 3. kişi olan Turkuvaz A .Ş . 'ne satan TMSF, bu 
alacağını yine bir kamu kuruluşu - kamu bankasından alınan krediyle karşı lamak 
durumundadır. Başka bir ifadeyle; Bilgin Grubu aşamasında mevcut olan kamu riski ve 
zarar ı , bu sürecin sonunda daha büyük miktar larda söz konusudur. Bu zarar riski yine 
kamuya yansıtılmıştır. 

Hayat ın ve ekonominin gerçekleriyle ve Bankacılık kural lar ıyla 
bağdaşmayan garip bir tablo söz konusudur. 

Bu tablonun sadece bir açıklaması olabilir. 

Kamu kaynaklan ve kamu bankacılığı alet edilerek, yandaş ve siyasi ilişkiler 
içinde medya yapılanmasını yaratmak Bu sürecin başka bir açıklaması olamaz. Böyle bir 
süreç açıktır ki, en üst düzeyde "siyaset-işadamı ve bürokrasi" bağlantısıyla 
gerçekleştirilebilir. Çalık Grubunun yönetim yapısı, Başbakan ile olan özel il işkileri ve 
Hükümet nezdinde "özel himayeye mazhar olduğu" göz önüne alındığında; fotoğraf ve 
oynanan oyun bütün unsurlarıyla ortaya çıkmaktadır. 
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Bu aşamada diğer unsurlar ve sorumluların tespiti, 
araştırılması ve sorgulaması dışında şimdiki hal sadece BDDK'nun 
sorumluluğunu değerlendirmek amacıyla iş bu soru önergesinin verilmesi 
zorunluluğu doğmuştur; 

( 1 ) Sabah-ATV'yi ihaleyi sonucunda satın alan Turkuvaz isimli 
şirketin tam ismi nedir? Ne zaman kurulmuştur? Sermayesi nedir? 
Hissedarları kimlerdir? 

Turkuvaz odaklı ve Çalık Grubu ilişkileri içinde bu isimle kurulan 
kaç şirket vardır? Bu şirketlerin kuruluş tarihleri, hissedar yapıları ve 
sermayeleri nedir? 

( 2 ) Yukarıda anlatımı yapılan bulgular ve kamuoyuna yansıyan 
bilgiler karşısında, kredinin geri dönüşüne ilişkin yasal teminatların açıklık 
kazanmadığı anlaşılmasına göre; BDDK, ilgili mevzuattan doğan görev ve 
sorumluluğunun gereğini neden yapmamaktadır? Bu sürece neden müdahale 
etmemektedir? Denetim görevini neden yapmamaktadır? 

BDDK ; 5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla kendisine verilen görev 
ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirme 
durumunda olduğuna ve keza Kurum kararlarının yerindelik denetimine tabi 
tutulması söz konusu olmadığına göre; bu sürece neden seyirci kalınmaktadır? 

Yargıç olarak görev yapılan dönemde kamu zararını karşılamak 
amacıyla yasal ve vicdani takdirini kullanmaktan kaçınmayan üyelerin de 
bulunduğu BDDK; yukarıda anlatımı yapılan vahim tabloya neden müdahale 
etmemektedir? 

Kurum'a yönelik olarak kamuoyunun bilemediği bir durum ve 
müdahale mi söz konusudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/OL,2. |Z .S Ob /ÛÜ/2008 

Konu : 7/3328 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 12/05/2008 tarihli, KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3328-6103/12986 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 14/05/2008 tarihli, B.02.0.KKG.0.12/106-63-13/2149 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3328 sayılı yazılı som önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığının 05/06/2008 tarihli, 
BDDK.2008.01.DHD.KİK-7748 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22/05/2008 tarihli, 
B.14.0.BHİ.0.00.00.02-362 sayılı yazıları ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKREN / 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-BDDK yazısı 
2-Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazısı ve eki 
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DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 15.05.2008 tarih ve B.02.0.003/01-1829 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Konya Milletvekili Atilla 
KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 3328 sayılı soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesinin, Çalık Şirketler Grubuna bazı bankalarca kullandırılan 
kredilere ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1/11/2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 82 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve 
denetleme ile ilgili görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurulmuştur. 

BDDK, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların, kamu ve özel ayrımı yapılmadan, 
finansal tablolarının, likidite, kredilendirme süreci ve kredi kalitesi, mali bünye durumu ve 
sermaye yeterlilik oranı gibi temel göstergelerinin mevcut ve muhtemel trendlerini izlemekte, 
denetlemekte ve düzenlemektedir. 

Ayrıca, Kanuna tabi kuruluşların kullandıracakları kredilere ilişkin usul ve esaslar 
anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerde yer 
almaktadır. BDDK'nın bunun dışında, Kanuna tabi kuruluşlarca kullandırılacak kredileri 
onaylaması, izin vermesi vb. gibi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Kanuna tabi 
kuruluşların faaliyetleri, BDDK tarafından ilgili bankalar nezdinde denetim yapmakla 
görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla denetlenmekte, mevzuata aykırı bir tespite 
ulaşılması halinde gerekli tedbirler uygulanmaktadır. 
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Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler 
öğrendikleri sırlan Bankacılık Kanunu ve özel kanunlarında yetkili olan kişilerden 
başkalarına açıklayamayacakları gibi; bu sırlan kendilerinin veya başkdarımn yararlanna da 
kullanamayacaklardır. Doktrinde ve uygulamada "kanunen yetkili merci" ibaresinin, sadece 
bilgi verilmesini istemek hususunda kendisine yetki tanınmış organı değil, kanunun açık 
hükmü gereği, sır saklamakla yükümlü olanlann kendisine bilgi vermek zorunda olduğu 
organı ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu çerçevede, banka ve müşteri sırn kapsamına giren 
bilgi ve belgelerin, yukanda belirtilen kanun hükmü uyannca kanunen yetkili olanlar 
dışındakilere açıklanması imkanı da bulunmamaktadır. >• 

K o n u :Yazılı soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I ' N A 
(Say ın Prof. Dr. N a z ı m E K R E N ) 

İLGİ : 15 .05 .2008 tarih ve B.02 .0 .003-1829 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART' ın , Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak 
Sayın Başbakanımız ın kendileri adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Prof. Dr. N a z ı m EKREN' in koordinatörlüğünde cevaplandırı lmasını istediği (7 /3328) 
esas nolu yazılı soru önergesinde Bakanlığımızı ilgilendiren 1 . soruya ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

T.C 
S A N A Y İ V E T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

S a y ı :B 14 0 BHİ 0 00 0 0 0 2 - 3 6 2- 22.05.2008 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Z a f e r Ç A Ğ L A Y A N 
S a n a y i v e T i c a r e t B a k a n ı 

Ek: önerge cevabı 
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K O N Y A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A T İ L L A K A R T ' I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P L A R I M I Z 

Soru 1 - Sabah -ATV'y i ihaleyi sonucunda satın alan Turkuvaz isimli şirketin tam 
ismi nedir? Ne zaman kurulmuştur? Sermayesi nedir? Hissedarları k imlerdir? 

T u r k u v a z odaklı ve Çal ık grubu ilişkileri içinde bu isimle kurulan kaç şirket 
vardır? B u şirketlerin kuruluş tarihleri , hissedar yap ı lan ve sermayeleri nedir? 

Cevap 1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan alınan 16.05.2008 tarihli faks 
yazısından; 

Sabah-ATV'yi ihale sonucunda satın alan Turkuvaz isimli şirketin 27.09.2005 
tarihinde "Turkuvaz Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile kurulduğu 
ve daha sonra yapılan unvan değişikliği ile şirket "Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme 
ve Yayıncılık Anonim Şirketi" unvanı ile faaliyetine devam ettiği ve şirketin sermayesinin 
649.332.000.-YTL'sı olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

Ortağın Adı ve Soyadı ; Sermaye Miktarı (YTL) : 

1 -Çalık Holding A.Ş. 214.279.560.-

2-Lusall International Media Company 162 333.000.-

3-Çalık Turizm Kültür İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 162.333.000.-

4-Gapyapı İnşaat A.Ş. 97.399.800.-

5-Ahmet ÇALIK 6.493.320.-

6-Serhat ALBAYRAK 6.493.320.-
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8- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, mevsimlik işçilerin sosyal güvenliklerine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 2. /T- OL;, %G ö o „ 

ICI 
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan yola çıkan mevsimlik işçiler, Afyonkarahisar'da 
geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Afyonkarahisar ve Eskişehir'de, tarım 
işlerinde çalışmak üzere yola çıkan mevsimlik işçileri taşıyan kamyon, Çifteler- Emirdağ 
karayolunun 25. kilometresinde şoförün dalgınlığı sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 
Kaza'da, günlüğü 15 ile 25 YTL arasında değişen ücretlerle çalışmak için yola çıkan, kamyon 
kasasındaki 50 civarındaki işçiden 9'u öldü, 35' i yaralandı, işverenlerle anlaştıkları öğrenilen 
işçilerin, imkansızlık nedeniyle daha ucuza gidebilmek için toplanıp bir kamyon kiraladıkları 
öğrenildi 

1. Kabul edilen sosyal güvenlik yasası ile ilgili düzenlemede mevsimlik işçiler 
konusunda ne gibi yasal düzenlemeler yapılmaktadır? 

2. Sadece işverenle anlaşıp hiçbir soysal güvence olmaksızın bu insanların çalışması, 
kaça iş gücü kullanımı anlamına gelmez mi? 

3. Sosyal güvencesi olmadan mevsimlik işçi çalıştırmanın yasal anlamda yaptırımları 
nelerdir? 

4. Bu konuda ki denetirnleriniz yeterli mi? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.O-12.00-00/610- \ "L -M 05 Haziran 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6038 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ'ye ait 7/3335 Esas No'lu yazılı som önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 
Faruk ÇELİK 

Bakan 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ AKİF EKİCİ'NİN 
7/3335 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal güvenlik kurumlarınca aynı risklere karşı sağlanan yardımlarda norm ve 
standart birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
nedeniyle iptal kararlan da dikkate alınarak hazırlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 8/5/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile hizmet akdi ile 
bir veya birden fazla işveren tarafından çahştınlanlar ile (b) bendinin (4) numaralı alt 
bendinde hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıp tanmsal 
faaliyette bulunanlardan, kamu idareleri hariç, yıllık tanmsal faaliyet gelirleri, bu faaliyete 
ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutann aylık ortalaması, 5510 sayılı Kanunda 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınmnın otuz katından fazla olduğunu belgeleyenler 
sigortalı sayılmıştır. 

Yine, Kanunun geçici 16 nci maddesinde tanmsal faaliyette bulunanlar ile köy 
muhtarlanndan 01/10/2008 tarihi itibariyle onbeş gün üzerinden prim tahsilatı yapılarak, 
bunlar hakkında otuz gün prim ödenmiş gibi işlem yapılacağı uygulaması getirilmiştir. 

Diğer taraftan, yaptıklan iş nedeniyle yılın ya da ayın belli zamanlannda çalışması 
bulunan sigortalılann Kanunun 50 nci maddesi ile isteğe bağlı sigortaya devam 
edebilmelerine imkan sağlanmış ve isteğe bağlı sigortaya prim ödenmesi süresince genel 
sağlık sigortasından yararlandınlma imkanı da getirilmiştir. 

5510 sayılı Kanunla, aynca 2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
gereğince tanm işlerinde süreksiz olarak çalışan sigortalılardan halen tanm sigortası primi 
ödeyen sigortalılann kazanılmış haklannın da korunması sağlanmıştır. 

Kayıt dışı istihdamın engellenmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu diğer kurum ve 
kuruluşlarla etkin çalışmalar yapmakta olup, aynca, KADİM Projesi çerçevesinde çalışanlar 
açısından sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştınlması çalışmalan da devam 
ettirilmektedir. 

Kayıt dışının önlenmesi konusunda 5510 sayılı Kanunla önemli düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu çerçevede; Kurumca belirlenecek işlemlerde istenen bilgi ve belgelerin 
elektronik ortam dahil gerçek ve kamu tüzel kişileri ile kamu kurumlanndan alınması 
yükümlüğü ile bu bilgi ve belgeleri vermeyenlere idari para cezası uygulanması müeyyidesi 
getirilmiştir. Getirilen bu hükümlerle kayıt dışı istihdamın ve eksik bildirimlerin önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile sosyal güvenlik kurumlannın tek çatı 
altında toplanmasından sonra taşra birimlerinde yerinde denetim yapma amacıyla "Sosyal 
Güvenlik Kontrol Memurlan" unvanı ile 3400 kadro tahsis edilerek, mevcut 258 Sosyal 
Güvenlik Kontrol Memurunun yanı sıra 2008 yılı başlannda sonuçlandınlan sınavla 194 
Sosyal Güvenlik Kontrol Memurunun daha ataması işlemleri yapılarak denetim elemanı sayısı 
artınlmış olup, yeni sınav açılması çalışmalan 2008 yılı içerisinde de devam ettirilerek 
denetimlerin daha etkin hale getirilmesinin sağlanması düşünülmektedir. 

Aynca, Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan teftişlerde, 
mevsimlik işçilerin yasal düzenlemelere uygun olarak çalıştırılıp çalıştınlmadıklan, İş 
Kanunlan kapsamına giren işlerde calıştıklan ve iş ilişkilerinde bulunduklan takdirde, 
herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın incelenmektedir. 

Yapılan denetim ve incelemeler genel, kontrol ve inceleme teftişi türünde sürekli ve 
etkin bir biçimde yürütülmektedir. Nitekim 01/01/2006-31/12/2006 ve 01/01/2007-
31/12/2007 dönemlerini kapsayan denetim verileri ; 22.142 genel teftiş, 5.067 kontrol teftişi 
ve 33.904 inceleme teftişi olmak üzere toplam 61.113 teftiş gerçekleştirilmiş ve denetimler 
sonucunda 30.438.285 YTL idari para cezası uygulanmıştır. 2007 yılı içerisinde 15 527 genel 
teftiş, 2269 kontrol teftişi ve 51.746 inceleme teftişi olmak üzere toplam 69.544 teftiş 
gerçekleştirilmiş ve denetimler sonucunda 41.154.234 YTL idari para cezası uygulanmıştır. 
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9.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, GAP 'ın finansmanında işsizlik Fonu 'nun kullanıla
cağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/333 7) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nazım EKREN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

20 Nisan 2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne yansıyan bir habere göre, Hükümetinizin GAP'ı 
bitirebilmek için hazırladığı 27.7 milyar YTL'lik paketin finansmanında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 
yararlanacağı iddia edilmektedir. Habere göre, GAP'ı 5 yılda bitirebilmek için gerekli olan 27.7 milyar 
YTL'lik kaynağın 7.8 milyar YTL'lik bölümü, GAP kapsamındaki kuruluşların kendi bütçesinden; 
kalan 19.9 milyar YTL'nin 15 milyar 945 milyon YTL'si merkezi bütçeden sağlanacak. 2 milyar 
YTL'si ise kamu özel işbirliği modelleriyle finanse edilecek. Bütçeden karşılanacak yaklaşık 16 
milyar YTL'lik bölümün kaynak arayışlarında Hükümetinizin İşsizlik Sigortası Fonu'na yöneldiği 
belirtilmektedir. Bunun için Hükümetinizin iki formül geliştirdiği de iddia edilmektedir. İlk formüle 
göre, Fon'a aktarılan %1 'lik devlet payının 5 yıl süreyle GAP'ta kullanılması öngörülüyor. Birikecek 
kaynağın %80'i doğrudan GAP, %20'si ise aktif işgücü tedbirlerinde kullanılacak. İkinci formül ise 
Fon'daki paranın kamuya ait 8 milyar YTL'lik bölümünden faydalanılmasını içeriyor. Kamu payının 4 
milyar YTL'nin üzerindeki nemasının 5 yıl süreyle GAP çalışmalarına aktarılması planlanıyor. Bu 
bağlamda: 

1. GAP'm bitirilmesi için İşsizlik Sigortası Fonu'na başvurulacağı haberleri doğru mudur? 

2. Türkiye'de işsizliğin sürekli arttığı, ekonominin kriz içerisinde olduğu bir dönemde; İşsizlik 
Sigortası Fonu'nda biriken parayla meslek geliştirme çalışmaları, nitelikli eleman olmaları için 
eğitimden geçmelerinin sağlanması, organize sanayi bölgelerinde meslek okulları açılması ya 
da eğitim görenlerin staj yapması için çeşitli olanaklar yaratılması gibi doğrudan işsizlik 
sorununu çözecek projeler yapılacak mıdır? 

3. Özelleştirmelere hız verildiği, dış borcun hat safhaya çıktığı bir dönemde, üstelik işsizlik de 
sorun olacak boyutlardayken, İşsizlik Sigortası Fonu'na göz dikilmesini uygun buluyor 

4. GAP'ın biran önce bitirilmesi hem bölge hem de ülkemiz için mutlak öneme sahiptir. Bundan 
dolayı GAP'ın bitirilmesi gereklidir. Ancak; GAP'ın bitirilmesi için İşsizlik Sigortası Fonu 
dışında, daha uygun başka kaynaklar bulunamaz mı? 

Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 

musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/oJ-a.|'Lk O G/06/2008 

Konu : 7/3337 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 30/05/2008 tarihli, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6032 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3337 sayılı yazılı som önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Devlet Bakanlığının (Sayın Mehmet ŞİMŞEK) 03/06/2008 tarihli, B.02.1.HZN.0.07.05.00/25303 
sayılı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27/05/2008 tarihli, B.13.SGB.0-12.00-
00/610-1194 sayılı yazılan ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
ve 

Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-Devlet Bakanlığı (Sn.Mehmet ŞİMŞEK) yazısı ve eki 
2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısı ve eki 

- 6 7 8 -



T B M M B: 115 1 0 . 6 . 2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi : 14.05.2008 tarihli ve B.02.0.003/01-1808 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazıda, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE'nin yazılı soru 
önergesi gönderilerek, verilecek cevaba esas olmak üzere önergede yer alan 
Bakanlığımız görev alanı içindeki hususların cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu sorulara ilişkin olarak hazırlanan cevap metni ekte gönderilmektedir. 

1) TBMM'de 15 Mayıs 2008 tarihinde kabul edilen 5763 sayılı İş Kanunu Ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 19 uncu maddesi çerçevesinde, İşsizlik 
Sigortası FomTnun 2008 yılına ilişkin nema gelirlerinden 1.300.000.000 YTL; 2009-2012 
yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin ise dörtte biri. Fon tarafından, 
Yüksek Planlama Kurulu kararına göre öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
kapsamındakiler olmak kaydıyla yatırım alanlarında kullanılmak üzere aktarılacaktır. Yine 
aynı madde çerçevesinde, aktarılacak kaynakla gerçekleştirilecek yatırımlardan elde edilecek 
getiriler ile varlık satışlarından elde edilecek gelirlerin Yüksek Planlama Kurulunca 
belirlenecek oranının, kullanılan kaynak tutarını aşmamak kaydıyla Fona geri ödenmesi 
hüküm altına alınmıştır. 

2) Anılan Kanunun 14 üncü maddesinde yer aldığı üzere, sigortalı işsizler ile Kuruma 
kayıtlı diğer işsizlere: iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü uyum ve 
toplum yararına çalışma hizmetleri verilecek olup işgücü piyasası araştırma ve planlama 
çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak giderler İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanacaktır. Bu giderlerin yıllık miktarı, işsizlik sigortası primi olarak bir önceki yıl içinde 
Fona aktarılan Devlet payının yüzde otuzunu geçemeyecektir. Bu oranı yüzde elliye kadar 
çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Böylelikle. İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken 
parayla işsizlik sorununu doğrudan çözecek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmış, bu 
çerçevede her yıl için günümüz fiyatlarıyla \aklaşık 250 milyon YTL bu amaç için tahsis 
edilmiştir. 

3) Fon varlığı. 30.04.2008 tarihi itibariyle yaklaşık 33.500 milyon YTL'ye ulaşmış olup 
kısa vadede Fon'un herhangi bir kaynak sorunu v aşaması öngörülmemektedir. Ayrıca 5763 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde hüküm altına alındığı üzere, aktarılacak kaynakla 
gerçekleştirilecek yatırımlardan elde edilecek getiriler ile varlık satışlarından elde edilecek 
gelirlerin Yüksek Planlama Kurulunca beliılenecek oranı, kullanılan kaynak tutarını aşmamak 
kaydıyla Fona geri ödenecektir. 

EK: 
1-Cevap Metni 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 

İ Ş S İ Z L İ K S İ G O R T A S I F O N U ' N D A N G A P ' A Y A P I L A C A K 
T R A N S F E R L E R v e A K T İ F İ Ş G Ü C Ü P R O G R A M L A R I 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00/610- H3M 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 27 Mayıs 2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

( Sayın Nazım EKREN ) 

İlgi : 14/05/2008 tarih ve B.02.0.003/01-1808 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/3337 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. /^~~ 

Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı 

EK: 1 yazı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE'NİN 7/3337 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kamuoyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen ve 26/05/2008 tarih, 26887 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Kanun'un Geçici 6 nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 01/06/2000 
tarihinden 31/12/2007 tarihine kadar tahsil edilen işsizlik sigortası primi Devlet payı ile 
nemasının toplamının; özel bir düzenleme dahilinde 2008 yılı içinde nemalandırılması 
sonucunda elde edilen gelirin tamamı ile 2009-2012 yıllan içinde nemalandırılması 
sonucunda elde edilen gelirin tamamının Yüksek Planlama Kumlu kararma göre öncelikle 
Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) kapsamındaki yatırımlar ile münhasıran bölgesel 
ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırım alanlarında kullanılmak üzere, ilgili 
idare bütçelerine ödenek kaydedilmesi öngörülmektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aktarılacak kaynakla gerçekleştirilecek yatırımlardan elde 
edilecek getirilerle varlık satışlarından elde edilecek gelirler, Yüksek Planlama Kurulu'nca 
belirlenecek oranda, kullanılan kaynak tutarını aşmamak kaydıyla Fon'a geri aktarılacaktır. 
Böylece fondan sağlanan kaynak, yatırımlar sonucu elde edilen gelirlerle tekrar Fon'a 
kazandırılacaktır. 

Aktarılan kaynak, bazı gazete haberlerinde belirtildiği gibi "GAP'ın bitirilmesi için" 
gerekli merkezi bütçe finansmanının bir kismının sağlanmasında değil, bölge için hayati 
önemi bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi öncelikli olmak üzere, bölge genelinde ekonomik 
kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılacaktır. 

Yapılan düzenleme, bölgede yaratılacak yatırımlar yoluyla istihdamın artırılmasını ve 
işsizliğin azaltılmasını olduğu gibi Kanunda belirtilen diğer hizmetlerin de daha etkin şekilde 
yürütülmesini sağlayacaktır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesi ve "İşsizlik Sigortası Fonu 
Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine göre, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sigortalı işsizlere yapılacak ödemeler ve 
sağlanacak hizmetler ile bunlar için ayrılacak giderler, kalemler halinde belirtilmiştir. Buna 
göre sigortalı işsizler; işsizlik ödeneğinden, hastalık ve analık sigortası primlerinden, yeni bir 
iş bulma ile meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinden 
yararlanabilmekte; Fon giderleri, sigortalı işsizlere verilen ödenekler, hastalık ve analık 
sigortası primleri, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri ve işsizlik 
sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum 
tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, 
bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderleri olarak belirtilmektedir. 

30/04/2008 tarihi itibariyle de yukarıda belirtilen gider kalemleri için fondan toplam 
1.724.930.639,79 YTL aktarılmış olup, bu giderler işsizlik sigortası fonunun % 5,16'sını 
oluşturmaktadır. 

İŞKUR, İşsizlik Sigortası ödemeleri dışında, işini kaybedenlerin mesleki eğitim 
yoluyla tekrar istihdama kazandırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün sağlanması, işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve istihdam olanların 
niteliğinin artırılmasına yönelik çeşitli kurslar düzenlemektedir. Bu kurslardan bir kısmı 
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarıyla yürütülmektedir. 

İŞKUR tarafından, 2007 yılı içerisinde İşsizlik Sigortası kaynaklarıyla ülke genelinde 
açılan 280 kursa toplam 4.663 kişi katılmıştır. 2008 yılında ise, Nisan ayı sonu itibariyle 
toplam 73 kurs açılmış ve bunlardan 1.137 vatandaşımız yararlanmıştır. 

Görüldüğü gibi Fon kaynaklan yalnızca işsizlik ödeneği alanlara yönelik işgücü 
yetiştirme ve istihdam hizmetleri, işsizlik sigortası kapsamında sigortalı işsizler ile Kuruma 

- 6 8 1 -



TBMM B: 115 1 0 . 6 . 2008 

kayıtlı diğer işsizlere danışmanlık, mesleki eğitim ve işgücü uyum hizmetleri verilmesi ile 
işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Gerek halihazırda devam eden işgücü yetiştirme kursları, gerek kanun ve 
yönetmeliklerde açıkça belirtilen diğer hizmetler, işsizlik ve onun yaratacağı tahribatı en aza 
indirmek yönünde her tür politika, proje ve programla desteklenerek önümüzdeki dönemde de 
kararlılıkla ve etkin şekilde devam edecektir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sigortalı işsizlere yapılacak ödemeler ve sağlanacak 
hizmetler ile bunlar için ayrılacak giderler ilgili kanun ve yönetmeliklerde açıkça 
belirtilmiştir. Fonun bu kalemler ve ilgili amaçlar dışında kullanılması söz konusu değildir. 

Fon, aktif büyüklükleri Bankalar Birliği 'nce ilan edilen ilk on ticari banka ile 
çalışmaktadır ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun değişik 53. maddesine dayanılarak 
çıkartılan yönetmelik gereğince, "serbest piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, 
vadeleri ve nakit akış durumu ile aktüeryal dengeleri dikkate alınarak" profesyonel bir 
anlayışla yönetilmektedir. 

İstihdam Paketi içerisinde yapılan yeni düzenleme ile, fon kaynaklan, mevcut amaçlar 
yanında, belirli bir süre için ekonomik ve sosyal açıdan öncelikli kalkınma ve gelişme 
bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılacak yatınmlar için de 
kullanılabilecektir. Bu yatınmlar yoluyla, gerek bölge özelinde, gerek ülke genelinde 
istihdamın artınlması ve işsizliğin azaltılması hedeflenmektedir. 

Sonuç itibariyle, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklanndan GAP'a para aktanlması, 
"GAP'ın bitirilmesi için" gerekli merkezi bütçe finansmanının bir kısmının sağlanmasında 
değil, bölge için hayati önemi bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi öncelikli olmak üzere, 
bölge genelinde ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatınmlarda kullanılacak 
olup, bu da bölgede yatınmlann artmasına, bu çerçevede, işsizliğin azaltılmasına ve işsiz 
vatandaşlanmızın istihdamının kolaylaşmasına katkıda bulunacaktır. GAP bölgesine 
yapılacak yatıranlarla İşsizlik Sigortasından yararlanan vatandaşlanmız dahil, tüm işsizler 
için yeni istihdam alanlannın yaratılacağı açıktır. 

Yeni istihdam alanlan yaratılarak işsizliğin azaltılması, İŞKUR tarafından aktif işgücü 
programlan çerçevesinde açılan işgücü yetiştirme kurslan ile işsizlerin istihdam 
edilebilirliklerinin artınlması, işgücünün mesleki yeterlik ve niteliğinin artınlması, özetle her 
açıdan işsizlikle mücadele yönünde kullanılan fon kaynaklannın, ülkede genel işsizlik 
sorununun ve bununla bağlantılı diğer sonınlann ortadan kaldınlması dışında bir amaçla 
kullanılmadığı açıktır. 

10.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Çin'de Hereke halılarının taklidinin yapılıp aynı 
isimle satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Ertuğrul GÜNAY 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 28.04.2008 

Hüseyin MERT 
DSP İstanbul Milletvekili 

Anadolu halk kültürünün belleği sayılan folklorumuzun vazgeçilmez unsuru halı-kilim 
üzerindeki motiflerdir. Ülkemizin dünyada tanıtımının sağlayan, kültürümüzün de 
geçmişimizle bağlantılı olarak Anadolu halkının yerel üretimi olan HEREKE halılarımızın 
Çin'de bir yerleşkeye ismini vererek taklidinin yapıldığı ve dünya piyasalarına satıldığı 
hakkında ki haberler yazılı ve görsel basınımızda yer almaktadır. 

Bu nedenle; 
1 -Çin'de HEREKE adında bir yerleşke yaratılarak kültürümüzün ve Anadolu'muzun öz ürünü 
olan HEREKE halılarımızı sahiplenmeleri ve aynı isimle dünya piyasalarında satılması 
konusunda araştırma yapacak mısınız? Araştırmalar sonucu söz konusu iddia doğru ise 
kültürümüzün \ağmalanmasına karşı ne gibiönlemler alacaksınız? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 —J024'6r:)-
Kontı : Soru Önergesi 

û 6 . V 0*72008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 12/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/ 6038 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin MERT'in 7/3364 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN MERT'İN 7/3364 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Çin'de HEREKE adında bir yerleşke yaratılarak kültürümüzün ve 
Anadolu'muzun öz ürünü olan HEREKE halılarımızı sahiplenmeleri ve aynı isimle dünya 
piyasalarında satılması konusunda araştırma yapacak mısınız? Araştırmalar sonucu söz 
konusu iddia doğru ise kültürümüzün yağmalanmasına karşı ne gibi önlemler alacaksınız? 

CEVAP 1 : Geçmişi 1843 yılına dayanan Hereke halısı, dünyada adını Türk markası 
olarak duyuran ilk ürünlerden birisidir ve dünyanın en kıymetli el halısı olarak kabul 
edilmektedir. Hereke halısının üretimi Osmanlı sanayisinin ilk modern fabrikalarından biri 
olarak kabul edilen Hereke Fabrikai Hümayun'unda 1890 yılından itibaren Anadolu'nun 
çeşitli bölgelerinden getirtilen halı ustalarının katkılarıyla başlamıştır. İlk üretimleri 
Dolmabahçe sarayı için tasarlanan Hereke halıları, zamanla tüm dünyanın tanıdığı bir halı 
olmuş ve Lyon, Brüksel ve Torino gibi tanınmış birçok uluslararası fuarda en kaliteli el 
dokuması halı unvanını kazanmıştır. 

Ülkemizde patenti alınarak üretim standartları belirlenen Hereke halısının, hammadde 
ve insan gücü anlamında ucuz olan Çin'de ülkemiz işadamları tarafından orijinal motifleriyle 
üretiminin yaptırıldığı bilinmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkarlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla 2006 yılında kumlan Meclis Araştırma Komisyonu, som önergenizde belirttiğiniz 
sorunun tespitini yapmış ve raporlarda konuyla ilgili neler yapılması gerekliliği üzerinde 
durmuştur. Bakanlığım Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürünü Araştırma 
Dairesi Başkanlığından bir yetkili de bu komisyonda görev almıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Ertuğrul GUNAY 
Cevap Bakan 
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Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kültürümüzün önemli bir 
bölümünü oluşturan el halılarımızı "Türk El Halıcılığı Projesi" (TEH) kapsamında 
değerlendirmektedir. Proje çerçevesinde; müze, camii ve özel koleksiyonlarda bulunan 5000 
halı fotoğraflanmış ve bu halılardan seçilen el halılarımızın geleneksel özelliklerini yansıtan 
500 modelden oluşan 5 ciltlik "TURKISH HANDVVOVEN CARPETS" adlı halı katologu 
bastırılmıştır. 

El halıcılığımızın özellikle desen doğruluğu bakımından büyük bir yozlaşma içerisinde 
bulunduğu tespit edilerek doğru desen, saf yün ve kök boyalarla yapılmış örneklerin piyasaya 
sunularak, el halılarının üretiminde özel sektöre örnek oluşturulması ve gelir düzeyi çok 
düşük kesimlerimize ek gelir sağlanması proje hedefleri kapsamındadır. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü El Sanatları Uzmanlar 
Kumlu marifetiyle proje kapsamında üretmek kaydı ile her yıl yaklaşık 2000 adet halı siparişi 
vermekte, satın alınan bu halıların El Sanatları Satış Mağazalarımızda satışının yanı sıra 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda da sergilemesi ve satışı yapmaktadır. 

Ayrıca, Hereke halılarının Çin'de taklitlerinin yapıldığı ve dünya piyasalarına satıldığı 
konusunda araştırma yapmak üzere, Bakanlığım Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığına konuya ilişkin araştırma yapılması için talimat verilmiştir. 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce 'nin doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtı
mına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Düzce, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. Geçirdiği 
büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınmasının sağlanması 
amacıyla il yapılmıştır. 

Son yıllarda büyük illerimizde yaşanan susuzluk sonucunda, çözüm 
olarak Melen suyunun kullanılmasına karar verilmiş ve bu yönde bir dizi 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan en fazla etkilenen ilimiz de Düzce 
olmuştur. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 
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Bu güne kadar ön çalışmaların yapılmaması ve ileriye yönelik 
planlamaların olmaması, bölge halkının ekonomik ve sosyal kayıplar 
yaşamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bölgede yeniden bir planlama ve 
ileriye yönelik olarak kaynakların etkin kullanılması için çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

1. Düzce ili ve ilçelerinin sahip olduğu doğal ve turistik zenginliklerin 
tanıtımıyla ilgili olarak Bakanlığınız döneminde ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır? 

2. Özellikle, plaj, yayla ve kış turizmine yönelik olarak planlanmış 
çalışmalarınız nelerdir? 

3. Düzce ili ve ilçelerinde turizmin teşvik edilmesiyle ilgili olarak neler 
yapılmaktadır? 

4. Özellikle Melen içme suyu projesinden sonra, bu bölgedeki doğal 
zenginliklerin ve turizmin etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmış mıdır? 

5. Bölge halkının Melen içme suyu projesi nedeniyle halen yürüttükleri 
işlerde meydana gelecek olan aksaklık ve ekonomik kayıplarının aza 
indirilmesi amacıyla planlanmış çalışmalarınız mevcut mudur? 

6. 2008 yılı ve sonrasında Düzce ili ile ilgili olarak planlanmış 
çalışmalarınız nelerdir? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.O.10.01.00/610-1024^5 ©£..0.4}/2OO8 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 12/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6038 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/3367 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/3367 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1 : Düzce ili ve ilçelerinin sahip olduğu doğal ve turistik zenginliklerin 
tanıtımıyla ilgili olarak Bakanlığınız döneminde ne gibi çalışmalar yapılmıştır.? 

SORU 2 : Özellikle, plaj, yayla ve kış turizmine yönelik olarak planlanmış 
çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 1-2 : Düzce ili sınırları içerisinde, Gölyaka ilçe merkezi'ne 2.5 km uzaklıkta 
2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Düzce Gölyaka Turizm 
Merkezi 30/06/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Turizm Merkezinde yapılan sınır değişikliği ise 13/03/2008 tarihli ve 
26815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Golf turizmi amaçlı olarak 
ilan edilen Turizm Merkezi yaklaşık olarak 120 hektar büyüklüğünde olup, içerisinde 30 
hektar orman alanı, 33 hektar hazine arazisi ve 6 hektar 2B arazi bulunmaktadır. 

Düzce Gölyaka Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları 
Bakanlığımca yürütülmekte olup, orman alanları ile ilgili yasal düzenleme ile birlikte Çevre 
Düzeni Planı Bakanlığımca sonuçlandırılacaktır. 

Düzce ilinin kültür ve turizm değerleri ile doğal varlıklarının tanıtıldığı resmi internet 
sitesi Bakanlığımız internet ana sayfasında yayınlanmaktadır. 

Ayrıca, Düzce ilinin farklı kültürel ve turistik özelliklerine, hazırlanan 'Karadeniz 
Bölgesi' adlı broşürde yer verilmiş olup, söz konusu broşürün farklı dillerde basımı ve 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Öte yandan 06-10/02/2008 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilen ve 
Bakanlığımın 300 metre karelik alanla katıldığı Essen Kampçılık ve Karavan Fuarı'nda Düzce 
iline ait yöresel ürünler, tanıtım cd'leri ve broşürlerine yer verilerek tanıtımı yapılmıştır. 
Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürü fuarda görevlendirilerek; Düzce ilinin kültür ve turizm 
potansiyelinin tanıtılması, pazarlanması ve yatırıma dönüştürülmesi için tur operatörleri ve 
seyahat acentaları ile temaslarda bulunması sağlanmıştır. 

SORU 3: Düzce ili ve ilçelerinde turizmin teşvik edilmesiyle ilgili olarak neler 
yapılmaktadır.? 

CEVAP 3 : 2007 yılında genel bütçeden Cumayeri Belediye Başkanlığına yol yapımı 
için 10.000 YTL, DÖSİMM bütçesinden Akçakoca Belediye Başkanlığına Çulhalı Plajı sahil 
yolu düzenlenmesi için 100 000.-YTL ödenek gönderilmiştir. 

SORU 4 : Özellikle Melen içme suyu projesinden sonra, bu bölgedeki doğal 
zenginliklerin ve turizmin etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış mıdır.? 

SORU 5 : Bölge halkının Melen suyu projesi nedeniyle halen yürüttükleri işlerde 
meydana gelecek olan aksaklık ve ekonomik kayıplarının aza indirilmesi amacıyla planlanmış 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

SORU 6 : 2008 yılı ve sonrasında Düzce ili ile ilgili olarak planlanmış çalışmalarınız 
nelerdir? 

CEVAP 4-5-6 : Melen İçme Suyu Projesi ve çevrenin turizm yönünden 
değerlendirilmesi konusunda önümüzdeki süreçte çalışma yapılması planlanmaktadır. Düzce 
ilinde Bakanlığımın doğrudan yürüttüğü bir yatırımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yıl 
içinde Bakanlığıma gelen taleplere göre ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar 
yapılabilecektir. 
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12.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Kayseri 'deki yerel yönetimlerin genel 

bütçe vergi gelirlerinden aldığı paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3407) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanmın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dr. Mehmet ŞeWk\ KULKULOĞLl 

Kayseriwlilletvekili 

2380 sayılı yasa gereği, Bakanlığınız tarafından belediyelere ve il özel idarelerine 
genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmektedir. Bu bağlamda: 

1. Yasa gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne verilen pay ne 
kadardır? 

2. Kayseri ili sınırlarındaki başta Kocasinan ve diğer ilçe belediyelerine verilen pay ne 
kadardır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Say, : B.07.0.MGM.0.28/610 03.06.2008* 0 8 0 4 C 

Konu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 23.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6147 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun Bakanımız Sayın Kemal 
UNAKITAN tarafından yazılı cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunulan 7/3407 esas 
nolu som önergesinde yer alan konulara ilişkin olarak tanzim edilen cevaplarımız ilişiktedir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER- y*cuıal UNAKITAN 
1-Cevap yazısı / Maliye Bakan. 
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Belediyelere ve İl Özel İdarelerine paylar her ay toplanan genel bütçe vergi gelirlerine bağlı 
olarak hesaplanmakta olup, bu nedenle pay tutarları her ay değişkenlik göstermektedir. 

Som: 

1) Yasa gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresine verilen pay ne kadardır? 

Cevap: 

Büyükşehir belediyelerine o ilde toplanan genel bütçe vergi gelhlerinin % 5'i pay olarak 
hesaplanmakta ve hesaplanan tutamı % 75'i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılmakta, 
kalan % 25'i ise bir havuzda toplanarak büyükşehir belediyelerine nüfusları oranında 
paylaştırılmaktadrr. Büyükşehir belediyeleri aynca İller Bankasınca dağıtılan paylardan büyükşehir 
belediye sınırları içinde kalan belediyelere düşen paydan % 35 oranında pay almaktadır. Ülke 
genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin % 1,12'si İl Özel İdare payı olarak hesaplanmakta 
ve il özel idarelerine il nüfusları esas alınarak İller Bankasınca paylaştınlmaktadır. 

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresine 2008 yılı Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aktarılan pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

YTL 

Aylar 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 
aktarılan tutarlar 

Kayseri İl Özel İdaresine 
aktarılan tutarlar 

Aylar MALİYE BAK. İLLER BANKASI İLLER BANKASI 

Ocak 2008 5.109.024,69 3.288.447,53 2.351.829,27 

Şubat 2008 6.657.186,22 2.599.533,38 1.703.461,18 

Mart 2008 6.477.181,56 3.001.776,65 2.039.465,57 

Nisan 2008 3.994.425,98 3.333.316,40 2.265.362,15 

Mayıs 2008 5.334.962,75 2.260.793,98 1.536.162,70 

TOPLAM 27.572.781,20 14.483.867,94 9.896.280,87 

Som: 

2) Kayseri ili sınırlarındaki başta Kocasinan ve diğer ilçe belediyelerine verilen pay ne 
kadardır? 

Cevap: 

Büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelere ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi 
gelirlerinin %6'sı belediyeler payı olarak hesaplanmakta ve belediyelere İller Bankasınca nüfusları 
oranında paylaştınlmaktadır. Büyükşehir belediye şuurları içinde kalan belediyelere düşen payın 
%35'i o büyükşehir belediyelerine, kalan tutarın %10'u ise o ildeki su ve kanalizasyon idaresi payı 
olarak ilgili su ve kanalizasyon idaresine verilmektedir. 

Bu çerçevede, Kayseri ili ilçe ve belde belediyelerine 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında İller Bankasınca aktanlan transfer tutarlan aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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YTL 

B E L E D İ Y E A D I O c a . 0 8 Ş u b . 0 8 M a r . 0 8 N l s . 0 8 M a y . 0 8 1 O P L A M 

A Ğ I R N A S 6 4 . 5 2 4 , 4 5 2 7 . 2 0 7 , 4 2 4 5 . 9 9 4 , 4 1 5 1 . 0 7 4 , 4 0 3 4 . 6 4 0 , 7 8 2 2 3 . 4 4 1 , 4 6 

A K K I Ş L A 4 8 . 0 2 1 , 9 6 2 4 . 4 8 2 , 9 5 3 4 . 2 3 1 , 0 8 3 8 . 0 1 1 , 8 3 2 5 . 7 8 1 , 2 1 1 7 0 . 5 2 9 , 0 3 

A M A R A T 3 1 . 9 0 1 , 8 8 4 . 0 5 8 , 7 2 2 2 . 7 4 0 , 3 4 2 5 . 2 5 1 , 9 6 1 7 . 1 2 6 , 9 3 1 0 1 . 0 7 9 , 8 3 

G E S İ 1 4 0 . 0 5 9 , 8 4 1 4 6 . 0 0 3 , 5 0 1 6 4 . 0 5 9 , 3 0 1 8 2 . 1 7 9 , 3 0 1 2 3 . 5 6 1 , 5 9 7 5 5 . 8 6 3 , 5 3 

B Ü N Y A N 1 8 3 . 9 9 8 , 3 8 1 2 0 . 4 0 8 , 7 0 1 3 5 . 2 9 9 , 2 7 1 5 0 . 2 4 2 , 7 8 1 0 1 . 9 0 0 , 9 1 6 9 1 . 8 5 0 , 0 4 

B Ü Y Ü K T O R A M A N 7 8 . 4 9 7 , 1 5 1 8 . 6 2 3 , 4 6 5 5 . 9 5 4 , 4 5 6 2 . 1 3 4 , 5 0 4 2 . 1 4 2 , 2 1 2 5 7 . 3 5 1 , 7 7 

B Ü Y Ü K T U Z H İ S A R 4 2 . 1 8 2 , 8 4 1 7 . 3 5 4 , 5 3 3 0 . 0 6 8 , 8 3 3 3 . 3 8 9 , 8 7 2 2 . 6 4 6 , 4 0 1 4 5 . 6 4 2 , 4 7 

Ç İ F T L İ K 5 6 . 6 8 5 , 0 3 3 0 . 1 0 9 , 1 7 4 0 . 4 0 6 , 3 1 4 4 . 8 6 9 , 1 0 3 0 . 4 3 2 , 0 9 2 0 2 . 5 0 1 , 7 0 

Ç U K U R ( Ö Z V A T A N ) 1 0 4 . 5 0 1 , 0 8 2 9 . 6 5 1 , 9 8 7 4 . 4 9 0 , 6 1 8 2 . 7 1 7 , 9 4 5 6 . 1 0 2 , 7 5 3 4 7 . 4 6 4 , 3 6 

D E R E B A Ğ I 4 7 . 9 3 3 , 7 1 2 0 . 6 7 6 , 1 5 3 4 . 1 6 8 , 1 8 3 7 . 9 4 1 , 9 8 2 5 . 7 3 3 , 8 3 1 6 6 . 4 5 3 , 8 5 

D E V E L İ 5 1 6 . 0 1 9 , 1 2 3 3 7 . 0 2 3 , 0 5 3 7 8 . 7 0 1 , 6 7 4 2 0 . 5 2 8 , 4 5 2 8 5 . 2 1 9 , 9 0 1 . 9 3 7 . 4 9 2 , 1 9 

E R C İ Y E S 1 9 . 9 7 9 , 0 5 8 . 8 9 7 , 0 0 1 4 . 2 4 1 , 4 9 1 5 . 8 1 4 , 4 3 1 0 . 7 2 6 , 0 1 6 9 . 6 5 7 , 9 8 

E R K İ L E T 1 0 2 . 9 3 2 , 5 3 8 1 . 0 7 7 , 2 8 9 1 . 1 0 3 , 8 5 1 0 1 . 1 6 6 , 0 7 6 8 . 6 1 5 , 0 4 4 4 4 . 8 9 4 , 7 7 

F E L A H İ Y E 8 8 . 4 6 9 , 2 5 1 9 . 3 6 0 , 5 6 6 3 . 0 6 2 , 7 8 7 0 . 0 2 7 , 9 2 4 7 . 4 9 5 , 8 5 2 8 8 . 4 1 6 , 3 6 

H A C I L A R 1 7 1 . 3 5 3 , 4 5 6 0 . 4 7 2 , 2 7 1 2 2 . 1 4 4 , 4 2 1 3 5 . 6 3 5 , 0 1 9 1 . 9 9 3 , 3 1 5 8 1 . 5 9 8 , 4 6 

H İ M M E T D E D E 3 5 . 9 9 0 , 7 3 1 0 . 3 9 4 , 0 6 2 5 . 6 5 4 , 9 6 2 8 . 4 8 8 , 5 0 1 9 . 3 2 2 , 0 9 1 1 9 . 8 5 0 , 3 4 

H İ S A R C I K 5 4 . 8 0 0 , 4 1 2 2 . 7 8 8 , 3 1 3 9 . 0 6 2 , 9 1 4 3 . 3 7 7 , 3 2 2 9 . 4 2 0 , 3 1 1 8 9 . 4 4 9 , 2 6 

İ N C E S U 9 3 . 3 9 9 , 0 3 6 2 . 0 7 7 , 0 1 6 9 . 7 5 3 , 8 8 7 7 . 4 5 8 , 0 4 5 2 . 5 3 5 , 2 7 3 5 5 . 2 2 3 , 2 3 

K A R A Ö Z Ü 3 8 . 2 1 1 , 6 5 1 4 . 9 0 0 , 6 3 2 7 . 2 3 8 , 0 9 3 0 . 2 4 6 , 4 7 2 0 . 5 1 4 , 4 2 1 3 1 . 1 1 1 , 2 6 

K A Y N A R 2 2 . 1 9 4 , 5 3 6 . 3 2 6 , 0 1 1 5 . 8 2 0 , 7 4 1 7 . 5 6 8 , 1 0 1 1 . 9 1 5 , 4 2 7 3 . 8 2 4 , 8 0 

K I R A N A R D I 2 9 . 8 3 0 , 9 0 1 7 . 0 7 8 , 9 5 2 1 . 2 6 4 , 1 1 2 3 . 6 1 2 , 6 8 1 6 . 0 1 5 , 1 0 1 0 7 . 8 0 1 , 7 4 

K I Z I L V İ R A N 4 4 . 0 8 8 , 1 3 1 5 . 1 7 4 , 0 2 3 1 . 4 2 6 . 9 7 3 4 . 8 9 8 , 0 1 2 3 6 6 9 , 2 8 1 4 9 . 2 5 6 , 4 1 

B A Ş A K P I N A R 3 2 . 9 9 7 , 2 6 2 0 . 5 5 0 , 4 2 2 3 . 5 2 1 , 1 6 2 6 . 1 1 9 , 0 1 1 7 . 7 1 5 , 0 0 1 2 0 . 9 0 2 , 8 5 

K U Ş Ç U 1 9 . 7 6 3 , 9 4 4 . 1 9 7 , 4 1 1 4 0 8 8 , 1 6 1 5 . 6 4 4 , 1 7 1 0 . 6 1 0 , 5 2 6 4 . 3 0 4 , 2 0 

M İ M A R S İ N A N 9 2 . 5 6 4 , 4 2 1 0 9 . 4 4 9 , 4 0 1 2 2 . 9 8 4 , 6 8 1 3 6 . 5 6 8 , 0 7 9 2 . 6 2 6 , 1 5 5 5 4 . 1 9 2 , 7 2 

D A D A L O Ğ L U ( Ö Z L Ü C E ) 6 7 . 4 9 5 , 4 9 2 3 . 0 5 5 , 4 0 4 8 . 1 1 2 , 2 3 5 3 . 4 2 6 , 1 2 3 6 . 2 3 5 , 8 2 2 2 8 . 3 2 5 , 0 6 

P A L A S ( G Ü L O V A ) 6 5 . 0 5 3 , 9 4 3 6 . 9 8 5 , 6 7 4 6 . 3 7 1 , 8 5 5 1 . 4 9 3 , 5 2 3 4 . 9 2 5 , 0 5 2 3 4 . 8 3 0 , 0 3 

P A Z A R Ö R E N 2 5 . 7 3 9 , 1 8 1 1 . 2 9 9 , 1 0 1 8 . 3 4 7 , 4 4 2 0 . 3 7 3 , 8 8 1 3 . 8 1 8 , 4 1 8 9 . 5 7 8 , 0 1 

P I N A R B A Ş I 1 7 7 . 6 0 0 , 3 6 1 1 8 . 0 6 6 , 7 7 1 3 2 . 6 6 7 , 7 2 1 4 7 . 3 2 0 , 5 9 9 9 . 9 1 8 , 9 6 6 7 5 5 7 4 , 4 0 

S A R I O Ğ L A N 7 7 . 1 4 4 , 0 1 3 3 . 3 0 0 , 1 7 5 4 . 9 8 9 , 9 0 6 1 . 0 6 3 , 4 2 4 1 . 4 1 5 , 7 5 2 6 7 . 9 1 3 , 2 5 

S A R I Z 6 4 . 7 7 4 , 4 9 4 2 . 9 8 5 , 1 1 4 8 . 3 0 0 , 9 5 5 3 . 6 3 5 , 6 8 3 6 . 3 7 7 , 9 5 2 4 6 . 0 7 4 , 1 8 

S İ N D E L H Ö Y Ü K 6 8 . 8 9 2 , 7 6 4 1 . 1 1 9 , 0 3 4 9 . 1 0 8 , 2 4 5 4 . 5 3 2 , 1 4 3 6 . 9 8 5 , 9 6 2 5 0 . 6 3 8 , 1 3 

Ş I H L I 3 7 . 2 9 9 , 7 6 8 .826 ,55 2 6 . 5 8 8 , 0 6 2 9 . 5 2 4 , 6 6 2 0 . 0 2 4 , 8 5 1 2 2 . 2 6 3 , 8 7 

S Ü K S Ü N ( İ N C E S U 1 8 . 0 0 8 , 6 7 1 0 . 6 2 7 , 2 7 1 2 . 8 3 6 , 9 7 14 .254 .7E 9 .668 .1S 6 5 3 9 5 , 8 9 

T A L A Ş 3 0 0 . 1 0 7 , 3 1 3 1 6 . 2 4 7 , 2 1 3 5 5 . 3 5 6 , 5 4 394 .604 .9C 2 6 7 . 6 3 7 , 4 7 1 . 6 3 3 . 9 5 3 . 4 3 

T O M A R Z A 1 6 1 . 2 4 4 , * ! 9 7 . 1 6 6 , 6 5 1 1 4 . 9 3 8 , 8 i 127 .633 .6C 8 6 . 5 6 6 , 4 2 5 8 7 , 5 5 0 , 5 0 

Y A H Y A L I 3 3 3 . 3 5 9 , 1 1 188 .725 ,85 2 3 7 . 6 2 5 , 5 7 263 .870 .8C 1 7 8 . 9 6 8 , 1 7 1 . 2 0 2 . 5 4 9 , 5 4 

Y E Ş İ L K E N T 2 9 . 4 4 5 , 6 2 10 .589 ,9? 2 0 . 9 8 9 , 4 7 2 3 . 3 0 7 , 7 1 1 5 . 8 0 8 , 2 6 1 0 0 . 1 4 1 , 0 5 

Y E M L İ H A 7 6 . 4 8 2 . H 4 6 . 9 7 8 , 5 ; 5 4 . 5 1 8 , V 60 .539 ,52 4 1 . 0 6 0 , 4 2 2 7 9 . 5 7 8 , 7 1 

Y E Ş İ L H İ S A R 199.824.3C ) 9 0 . 0 8 4 , 9 : 1 1 4 2 . 4 3 9 , 0 i > 1 5 8 . 1 7 1 , 1 : I 1 0 7 . 2 7 8 , 2 i ı 6 9 7 . 7 9 7 , 6 6 

Z İ L E 2 1 . 9 7 3 , 9 ' 4 . 4 3 1 , * 1 1 5 . 6 6 3 , 4 " ' 1 7 . 3 9 3 , 4 " ' 11 .796 , 9 i 1 7 1 . 2 5 9 , 7 7 

K A R A K A Y A 3 5 . 4 6 1 , 2 ' 1 2 1 . 2 1 7 , 3 ' 2 5 . 2 7 7 , 5 : I 2 8 . 0 6 9 , 3 ! 1 19 .037 ,82 ! 1 2 9 . 0 6 3 , 2 8 

A K M E S C İ T 3 6 . 7 4 0 , 8 ' 1 19 .061 .91 ) 2 6 . 1 8 9 , » S 2 9 . 0 8 2 , 2 ! i 1 9 . 7 2 4 , 8 1 ) 1 3 0 . 7 9 9 , 5 4 

Y E N İ S Ü K S Ü N 3 7 . 8 7 3 , 3 - t 1 7 . 1 1 1 , 9 -1 2 6 . 9 9 6 , 9 ! j 2 9 . 9 7 8 , 7 ( ) 2 0 . 3 3 2 , 8 1 3 2 . 2 9 3 , 7 7 

A L A M E T T İ N 4 1 . 8 8 8 , 6 1 i 9 . 6 3 8 . 2 3 2 9 . 8 5 9 , 1 5 3 3 . 1 5 7 , 0 5 2 2 . 4 8 8 , 4 1 J 1 3 7 . 0 3 1 , 6 3 

G A Z İ 5 2 . 1 5 4 . 9 - 1 12 .680 ,01 3 3 7 . 1 7 7 , 1 3 4 1 . 2 8 3 , 2 3 2 8 . 0 0 0 , 0 ' i 1 7 1 . 2 9 5 , 4 4 

K O C A S İ N A N 2 . 4 0 8 . 3 8 7 , 2 1 1 . 8 1 6 . 2 3 6 , 7 3 2 . 0 4 0 . 8 4 5 , 2 3 2 . 2 6 6 . 2 5 2 , 2 1 1 . 5 3 7 . 0 6 6 , 6 2 1 0 . 0 6 8 . 7 8 8 , 1 1 

M E L İ K G A Z İ 2 . 2 7 2 . 4 4 8 , 8 . i 1.987.271 ,91 3 2 . 2 3 3 . 0 3 1 , 8 2 2 . 4 7 9 . 6 6 5 , 3 51.681.812,31 ) 1 0 . 6 5 4 . 2 3 0 , 2 8 

E B İ Ç 1 6 , 5 9 7 . 5 3 4 . 4 6 4 , 8 7 1 1 . 8 3 1 , 1 1 1 3 . 1 3 7 , 8 3 8 . 9 1 0 , 6 3 5 4 9 4 2 , 0 2 
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G Ü N E Ş L İ 3 2 . 8 6 8 , 2 0 1 0 . 1 7 4 , 2 3 2 3 . 4 2 9 , 1 6 2 6 . 0 1 6 , 8 5 1 7 . 6 4 5 . 7 2 1 1 0 . 1 3 4 , 1 6 

K U L U L U 5 0 . 1 8 4 , 0 5 1 8 . 3 9 9 , 5 3 3 5 . 7 7 2 , 2 7 3 9 . 7 2 3 , 2 4 2 6 . 9 4 1 , 9 5 1 7 1 . 0 2 1 , 0 4 

E L B A Ş I 3 4 . 7 9 9 , 3 7 1 3 . 2 1 1 , 8 3 2 4 . 8 0 5 , 7 4 2 7 . 5 4 5 , 4 8 1 8 . 6 8 2 , 4 9 1 1 9 . 0 4 4 , 9 1 

G Ö M Ü R G E N 2 9 . 9 0 1 , 5 8 1 4 . 9 0 0 , 6 3 2 1 . 3 1 4 , 4 8 2 3 . 6 6 8 , 6 2 1 6 . 0 5 3 , 0 5 1 0 5 . 8 3 8 , 3 6 

K O Y U N A B D A L 2 9 . 4 8 9 , 7 5 1 6 . 2 9 0 , 8 6 2 1 . 0 2 0 , 9 3 2 3 . 3 4 2 , 6 4 1 5 . 8 3 1 , 9 5 1 0 5 . 9 7 6 , 1 3 

K Ü P E L İ 3 5 . 0 3 4 , 7 0 6 . 6 8 9 , 8 9 2 4 . 9 7 3 . 4 9 İ 2 7 . 7 3 1 , 7 6 1 8 . 8 0 8 . 8 3 1 1 3 . 2 3 8 , 6 7 

G Ü R P I N A R 1 8 . 9 6 3 , 7 4 8 . 3 2 3 , 8 7 1 3 . 5 1 7 , 7 6 1 5 . 0 1 0 , 7 7 1 0 . 1 8 0 , 9 3 6 5 . 9 9 7 , 0 7 

K A Y A P I N A R 3 5 . 1 2 2 , 9 5 1 0 . 3 9 4 , 0 6 2 5 . 0 3 6 , 3 9 2 7 . 8 0 1 , 6 1 1 8 . 8 5 6 , 2 1 1 1 7 . 2 1 1 , 2 2 

M A H Z E M İ N 1 8 . 9 2 0 , 7 3 8 . 6 2 4 , 0 8 1 3 . 4 8 7 , 1 0 1 4 . 9 7 6 , 7 2 1 0 . 1 5 7 , 8 4 6 6 . 1 6 6 , 4 7 

G A Z İ L E R 3 0 . 3 7 2 , 2 3 1 0 . 7 6 7 , 2 7 2 1 . 6 4 9 , 9 8 2 4 . 0 4 1 , 1 7 1 6 . 3 0 5 , 7 3 1 0 3 . 1 3 6 , 3 8 

Z İ N C İ D E R E 2 6 . 4 1 5 , 0 2 8 . 6 4 5 , 9 2 1 8 . 8 2 9 , 1 9 2 0 . 9 0 8 , 8 4 1 4 . 1 8 1 , 2 4 8 8 . 9 8 0 , 2 1 

E M İ R U Ş A Ğ I 4 2 . 6 8 2 , 9 2 1 2 . 3 1 6 , 1 2 3 0 . 4 2 5 , 3 0 3 3 . 7 8 5 , 7 1 2 2 . 9 1 4 , 8 7 1 4 2 . 1 2 4 , 9 2 

G Ü L L Ü C E 3 1 . 4 0 1 , 8 0 2 3 . 3 7 2 , 6 3 2 6 . 2 6 3 , 0 5 2 9 . 1 6 3 , 7 5 1 9 . 7 8 0 , 0 7 1 2 9 . 9 8 1 , 3 0 

B Ü Y Ü K B Ü R Ü N G Ü Z 1 7 . 3 4 6 , 1 5 6 . 5 8 8 , 1 4 1 2 . 3 6 4 , 7 0 1 3 . 7 3 0 , 3 7 9 . 3 1 2 , 5 0 5 9 . 3 4 1 , 8 6 

T U R A N 2 5 . 5 2 8 , 7 8 1 1 . 1 2 9 , 4 3 1 8 . 1 9 7 , 4 6 2 0 . 2 0 7 , 3 3 1 3 . 7 0 5 , 4 6 8 8 . 7 6 8 , 4 6 

K E P E Z 1 9 . 3 6 8 , 1 5 1 2 . 8 2 1 , 5 0 1 4 . 4 0 7 , 0 9 1 5 . 9 9 8 , 3 2 1 0 . 8 5 0 , 7 3 7 3 . 4 4 5 , 7 9 

D Ü V E R 3 2 . 3 5 7 , 8 3 1 0 . 4 5 9 , 3 7 2 3 . 0 6 5 , 3 5 2 5 . 6 1 2 , 8 7 1 7 . 3 7 1 , 7 2 1 0 8 8 6 7 , 1 4 

K U R U K Ö P R Ü 2 4 . 8 7 4 , 8 6 1 1 . 8 4 9 , 9 2 1 7 . 7 3 1 , 3 3 1 9 . 6 8 9 , 7 2 1 3 . 3 5 4 , 3 9 8 7 . 5 0 0 . 2 2 

TOPLAM 9.322.532,31 6.411.475,56 7.893.836,47 8.765.693,66 5.945.258,47 38 .338 .796 ,47 

13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, TOKİ'nin kullandığı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.01.05.2008 

Adana Milletvekili 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 8'inci maddesi l'inci fıkrası (a) bendinde, 

"Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak" (b) 

bendinde, "Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine 

Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek" Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. 2004-2008 yılları arasında yıllar itibariyle Toplu Konut idaresince ne kadar 

Devlet garantili iç ve dış tahvil ile menkul kıymet çıkarılmıştır? Ne kadar Devlet garantisiz iç 

ve dış tahvil ile menkul kıymet çıkarılmıştır? 
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2. 2004-2008 yıllan arasında yıllar itibariyle Toplu Konut idaresince yurt dışından 

ne kadar kredi kullanılmıştır? Söz konusu kredilerin vadesi ve faizi ne kadardır? 

3. Söz konusu yıllar itibariyle aynı maddenin (c) bendi uyarınca Toplu Konut 

İdaresince konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlamak amacıyla hangi bankalara 

ne kadar kredi verilmiştir? 

idaresince ne kadar ferdi veya toplu konut kredisi kullandırılmıştır? 

5. 2004-2008 yılları arasında yıllar itibariyle Toplu Konut İdaresince konut 

sektörü sanayini teşvik için ne kadar yatırım ve işletme kredisi kullandırılmıştır? 

6. Söz konusu yıllar itibariyle, anılan kanunun 2'nci maddesi 2'nci fıkrası (d) bendi 

uyarınca İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi 

teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla ne kadar kredi kullandırılmıştır? 

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 :23/05/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3421-6163/13119 sayılı 
yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Hulusi GÜVEL'in tarafıma tevcih ettiği 7/3421 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

4. Söz konusu yıllar itibariyle aynı maddenin (ı) bendi uyarınca Toplu Konut 

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

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.001/ l{îQ 
Konu :Soru Önergesi 1 C -06 2005 

Devlet Bakdfı ı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B .02.1.KNT.0.65.02/2008--C,*5 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

Q6.06.2008 * 2 8 6 4 5 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İ lg i : 28.05.2008 tarih ve B.02.0.001/459 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK*e tevcih eniği, ilgide kayıtlı 7/3421 sayılı yazılı 
soru önergesine ilişkin olarak hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru Önergesi Cevabı. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Cemil ÇtÇEK'e tevcih ettiği 7/3421 sayılı yazılı som önergesine verilecek 
cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU 1 : 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 8'inci maddesi l'inci fıkrası (a) 
bendinde "Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü 
menkul kıyöetler çıkarmak", (b) bendinde "Yurt dışından, görev alanlarıyla 
ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü 
üzerine kredi almaya karar vermek" Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görevleri arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

2004-2008 yılları arasında yıllar itibarıyla Toplu Konut İdaresince ne kadar 
devlet garantili iç ve dış tahvil ile menkul kıymet çıkartılmıştır? 

CEVAP : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kurulduğu 1984 yılından bugüne kadar, hiçbir 
şekilde Devlet garantili iç ve dış tahvil ihraç etmemiştir. TOKİ, sadece 1989 
yılında, toplu konut projelerinin finansmanı amaçlı olarak, "Konut Sertifikası" 
adı altında menkul kıymet düzenlemesi yoluna gitmiştir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (söz konusu tarihteki adıyla. Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı) 29.02.1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 10. maddesi 
(k) bendi "yurt içi ve yurt dışından. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarının 
kullanma alanlarında yararlanmak üzere, kredi almaya karar vermek, Devlet 
garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak" 
hükmü çerçevesinde. 15.10.1989 tarih ve 20313 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Konut Sertifikaları Uygulama Yönetmeliğine'" istinaden "Konut 
Sertifikası" adı ile brüt 1 m1 standart konut bedeline eşdeğerde ve her an nakde 
çevrilebilir nitelikte, menkul kıymet düzenleyerek, ihracını gerçekleştirmiştir. 

SORU 2 : 2004-2008 yılları arasında yıllar itibarıyla, Toplu Konut İdaresince yurt 
dışından ne kadar kredi kullanılmıştır? Söz konusu kredilerin vadesi ve 
faizi ne kadardır? 

CEVAP : Toplu Konut İdaresi Başkanlığın tarafından, kurulduğu 1984 yılından bugüne 
kadar, yurt dışından herhangi bir kredi kullanılmamıştır. 

SORU 3 : Söz konusu yıllar itibarıyla, aynı maddenin (c) bendi uyarınca, Toplu Konut 
İdaresince konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlamak 
amacıyla hangi bankalara ne kadar kredi verilmiştir? 

- 6 9 3 -



TBMM B: 115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 

CEVAP : Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 2004-2008 yıllan arasında, bankalara 
herhangi bir kredi verilmemiştir. 

SORU 4 : Söz konusu yıllar itibarıyla, aynı maddenin (i) bendi uyarınca, Toplu Konut 
İdaresince ne kadar ferdi veya toplu kredisi kullandırılmıştır? 

CEVAP : 2004-2008 yıllan arasında yıllar itibanyia, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
mülkiyetine geçirilen alanlann toplam yüzölçümü ve maliyet bilgileri aşağıda 
yer almaktadır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından: 

a) 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, 
2004-2008 yıllan arasında; 

S Toplu Konut Yapımcıları (kooperatifler) için 17 proje toplam 1886 
konut için 17.407.000,00.-YTL. 

• Şehit Aileleri için 2.127 kişiye 74.521.000.00.-YTL. 
kredi kullandınlmıştır. 

b) 14.11.1992 tarih ve 21405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye 
Arsalan üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, söz konusu yıllar 
arasında, Belediye arsalan üzerinde konut üretimi için 12 proje 956 konut 
için 19.417.601,00.-YTL kredi açılmıştır. 

c) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununun "Taşınmaz 
Kültür Varlıklanmn Onanmına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı" başlıklı 
12'nci maddesine eklenen "2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyannca 
verilecek kredilerin en az %10'u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, 
onanını ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandınlır. Bu 
kapsamdaki öncelikli projeler. Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca müştereken belirlenir" fıkrası gereğince, 2005 yılından 
itibaren bugüne kadar toplam 103 projeye 7.660.095.89.-YTL kredi tahsis 
edilmiş ve 5.042.795,40.-YTL kredi ödemesi yapılmıştır. 

SORU 5 : 2004-2008 yılları arasında yıllar itibarıyla, Toplu Konut İdaresince konut 
sektörü sanayini teşvik için ne kadar yatırım ve işletme kredisi 
kullandırılmıştır? 

CEVAP : 2004-2008 yıllan arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, yatınm ve işletme 
kredi uygulaması yapılmamıştır. 

SORU 6 : Söz konusu yıllar itibarıyla, aynı Kanunun 2'inci maddesi 2'inci fıkrası (d) 
bendi uyarınca, iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait 
işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla ne kadar 
kredi kullandırılmıştır? 

CEVAP : 2004-2008 yıllan arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, söz konusu kredi 
uygulaması yapılmamıştır. 
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14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman 'daki bir TOKİprojesinde oluşan mağ
duriyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adıyaman Esentepe'de 2. 
Etap konutlarını yapmıştır. Proje genel olarak 200 konut, ilköğretim, ticaret merkezi, cami, 
yemekhane ve şadırvanı kapsamaktadır. Henüz kesin kabulün yapılmadığı konutlarda 
meydana gelen sorunlar, vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olmaktadır. Evlerin 
duvarlarında, sıvalarında ve fayanslarında oluşan çatlaklar, ihata duvarlarında meydana gelen 
kaymalar, TOKİ konutlarını satın alan vatandaşlarımızda TOKİ evlerinin kalitesi konusunda 
som işaretleri doğurmaktadır. İddialar yerel basına yansımış ve kimi vatandaşlar TOKİ 
İdaresi'ne başvurulmasına rağmen kendileriyle ilgilenilmediğini, TOKÎ'nin teknik eleman 
göndermediğini ve sorunların müteahhitten kaynaklandığının belirtildiğini ileri sürmüşlerdir. 
Yine mağdur olduklarını belirten kişiler, kesin kabulden sonra konuyu yargıya taşıyacaklarını 
vurgulamışlardır. Bu bağlamda: 

1. TOKÎ'nin yüklenici firmalara yaptırdığı konutların denetimi hangi yöntemlerle 
yapılmaktadır? 

2. TOKİ konutlarında vatandaşların yaşadığı bu mağduriyet, hangi nedenden 
kaynaklanmaktadır? 

3. Konutlardan gelen başvurular üzerine, herhangi bir araştırma için teknik ekip 
görevlendirilmiş midir? Eğer görevlendirilmemişse böyle bir görevlendirme 
düşünülmekte midir? 

4. TOKÎ'den konut satın alan vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderilecek midir? 

(7/3473) 

Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / ^ 
Konu :Soru Önergesi -| n .Qg 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :23/05/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3473-6277/13329 sayılı 
yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sn. Şevket KÖSE'nin Sayın Başbakammıza tevcih ettiği 7/3473 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğim arz ederim. 

Cemil ÇIÇI 
Ek Yazı Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Toplu Konut İdaresi Başkanl ığı 

Sayı : B . 0 2 . 1 . K N T . 0 . 6 5 . 0 2 . 0 0 / 2 0 0 8 - - t , 8 ; 4 Sayı : B . 0 2 . 1 . K N T . 0 . 6 5 . 0 2 . 0 0 / 2 0 0 8 - - C , 8 T 4 Ofiffi onno 
Konu : 7 / 3 4 7 3 Esas No' lu Soru Önergesi - ° — - / U U ö * 286 4 P 

SAYIN C E M İ L Ç E Ç E K 
D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İ lg i : 2 9 . 0 5 . 2 0 0 8 tarih ve B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / 4 6 2 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Köse'nin 7 / 3 4 7 3 esas no'lu yazılı soru 
önergesi örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının hazırlanarak 
Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan 7 / 3 4 7 3 esas no'lu som önergesi cevabı yazımız ekinde 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Ek: Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Köse'nin 7 / 3 4 7 3 

Esas No'lu Som Önergesi Cevabı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE'NİN 7/3473 ESAS NUMARALI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN İDAREMİZ CEVABI 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adıyaman 
Esentepe'de 2. etap konutlarını yapmıştır. Proje genel olarak 200 konut, ilköğretim, 
ticaret merkezi, cami, yemekhane ve şadırvanı kapsamaktadır. Henüz kesin kabulün 
yapılmadığı konutlarda meydana gelen sorunlar, vatandaşlarımızın mağdur olmasına 
neden olmaktadır. Evlerin duvarlarında, sıvalarında ve fayanslarında oluşan çatlaklar, 
ihata duvarlarında meydana gelen kaymalar, TOKİ konutlarını satın alan 
vatandaşlarımızda TOKİ evlerinin kalitesi konusunda soru işaretleri doğurmaktadır. 
İddialar yerel basma yansımış ve kimi vatandaşlar TOKİ'ye başvurulmasına rağmen 
kendileriyle ilgilenilmediğini, TOKİ'nin teknik eleman göndermediğini ve sorunların 
müteahhitten kaynaklandığının belirtildiğini ileri sürmüşlerdir. Yine mağdur 
olduklarını belirten kişiler, kesin kabulden sonra konuyu yargıya taşıyacaklarını 
vurgulamışlardır. 

Soru 1 : TOKİ'nin yüklenici firmalara yaptırdığı konutların denetimi hangi 
yöntemlerle yapılmaktadır? 

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testler yapılmakta ve yüklenici 
firmaların hakediş ödemeleri, bu çerçevede yapılmaktadır. TOKİ olarak yapımı gerçekleşen 
uygulamaların denetiminin sağlanması için; 

• İnşaat ihalelerine paralel olarak müşavirlik ihaleleri yapılarak, İdare adına bu 
müşavir firmalar, inşaat uygulamalarını sürekli olarak denetlemektedir. 

• Ayrıca, müteahhit ve müşavirler de İdarenin teknik personeli tarafından 15, 20 
veya 30 günlük dönemler halinde denetlenmektedir. 

• Diğer taraftan, İdare bünyesinde bulunan İzleme ve Kabul Daire Başkanlığı 
inşaatları izlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve konut sahiplerinden 
gelen şikayetleri değerlendirerek, sonuçlandırmakla görevli bulunmaktadır. 

Soru 2: TOKİ konutlarında vatandaşların yaşadığı bu mağduriyet hangi 
nedenden kaynaklanmaktadır? 

Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, inşaatlarda 
yaşanabilecek sorunları göz önünde bulundurarak, işin geçici kabulünden sonraki bir yıllık 
süreçte, kabul sırasında görülmeyen ve kullanım sırasında ortaya çıkan tüm aksaklıkları 
tespit ederek (İdareden konut alanlardan gelen şikayetler ve teknik inceleme sonrasında 
tespit edilen hususlar dikkate alınarak), sözleşme hükümleri çerçevesinde, yüklenici firma 
tarafından giderilmesi sağlanmaktadır. 

TOKİ'den konut alan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaları için inşaatların her 
aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde azami özen gösterilmektedir. 
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Soru 3: Konut lardan gelen başvurular üzerine, herhangi bir araştırma için 
teknik ekip gönderilmiş midir? Eğer görevlendirilmemişse böyle bir görevlendirme 
düşünülmekte midir? 

TOKİ'nin tüm uygulamalarında olduğu gibi Adıyaman Esentepe Toplu Konut 
Uygulamasında da, konut teslimi yapılan hak sahiplerinden gelen başvurular, İdarenin 
Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğünce değerlendirilmekte ve gereği yapılmak üzere 
ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Söz konusu şikayetlere neden olan eksik ve kusurlu 
işlerin teknik personel tarafından değerlendirilerek, sözleşme hükümleri doğrultusunda 
yüklenici firma tarafından giderilmesi sağlanmaktadır. Aynca, yüklenici firmalar. Kesin 
Kabul aşamasına kadar şantiye alanında sürekli personel bulundurarak, hak sahiplerinden 
gelen şikayetler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmakla yükümlü bulunmaktadır. 

Soru 4: T O K İ ' d e n konut satın alan vatandaşların yaşadığı mağduriyet 
giderilecek midir? 

TOKİ'nin Adıyaman Esentepe toplu konut uygulamasının mevcut eksik ve kusurlu 
işleri giderilerek işin kesin kabulü yapılmıştır. Aynca Kesin Kabul aşamasında mevcut 
eksikliklerin giderildiğine dair tüm hak sahipleri yazılı beyanda bulunmuştur. 

TOKİ'ye hak sahipleri veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan her türlü başvuru 
titizlikle değerlendirilmekte, sorunların çözümü için ilgili birimlerce gereği yapılmaktadır. 
Hak sahiplerine, uzun vadeli olarak sattığı konutlann tapulannı borç bitiminde devreden 
TOKİ, konut sahiplerinden oluşan yönetimlerin karşılaştıkları sorunlan yazılı veya sözlü 
olarak bildirmeleri halinde tapular hak sahiplerine verilene kadar sorunlann çözümüne 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla hak sahiplerinin TOKİ'ye başvuruda bulunmalarına 
rağmen İdarenin kendileri ile ilgilenilmediği iddialannın doğruluğu söz konusu değildir. 

Aynca, önergede TOKİ'nin ürettiği konutlann kalitesi konusuna da değinilmiştir. 
TOKİ tarafından yürütülen tüm konut uygulamalannda; gerek malzeme seçimi, gerek statik 
hesaplamalar, gerek denetim ve gerekse yapım aşamasında hatalı yapılan imalatların 
düzeltilmesi hususlannda azami titizlik gösterilmekte ve bu anlayış çerçevesinde konut 
inşaatları tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmektedir. TOKİ uygulamalannda tüm iş 
ve işlemler, ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde, tüm teknik hesaplamalan yapılarak 
yürütülmektedir. Dolayısıyla TOKİ uygulamalarının kalitesiz olması söz konusu değildir. 
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15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in,, bir imam hakkında inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/3489) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Said Yazıcıoğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.07.05.2008 

Adana Milletvekili 

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Merkez Camii imamı Sezai Yaşar'ın yakasında 

Atatürk rozeti ile gelen bir yurttaşa "Bunu takıp camiye gelmeyin, günah işliyorsunuz" dediği 

yolundaki haberler ulusal basınımızda yer almıştır. 

Bu itibarla; 

1. Söz konusu imam hakkında Trabzon il Müftülüğünce bir inceleme başlatılmış 

mıdır? 

2. Söz konusu imam hakkında daha önce bu ve benzeri konularda inceleme veya 

soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış bir inceleme veya soruşturma var ise bu inceleme veya 

soruşturma sonucunda herhangi bir idari ceza uygulanmış mıdır? 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ilmihallerde bu konunun açıkça 

yazıldığı ve rozetle namaz kılmanın hiçbir sakıncası olmadığı yönünde il Müftülüğünce yapılan 

açıklama dikkate alındığında, söz konusu imama bu konuda hizmet içi eğitim verilmesi 

planlanmakta mıdır? 
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T.C. 

DEVLET BAKANLİĞİ 

Sayı : B.02.0.009/o3j/f 2 iâ 2 Haziran 2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 23.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6264 sayılı yazı. 
b) 02.06.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04/2175 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/3489 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Ek: İlgi (b) yazı Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK « ? 

Diyanet İşleri Başkanlığı J - «üSi 200$ 
Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04/2 j75 

Konu :Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU) 

İlgi: 09/05/2008 tarih ve 1242 sayılı evrak akış ve talimat fişi eki 28/05/2008 tarihli ve 
B.02.0.009/031/1238 sayılı yazı ve eki som önergesi. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait ilgi yazı eki soru önergesinde yer alan sorularla ilgili 
olarak hazırlanan bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr /Al i BARDAKOGLU 
Diyanet İşleri Başkanı 
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TBMM 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili : Hulusi GÜVEL 
: CHP Adana Milletvekili 

Önergenin Konusu : Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Merkez Eski Camii İmam-
Hatibi Sezai YAŞAR'IN, Atatürk rozeti ile camiye 
gelen bir yurttaşa " Bunu takıp camiye gelmeyin, günah 
işliyorsunuz" şeklindeki iddialar. 

Önerge Esas No :7/3489-6332/13430 

SORULAR 

1- Söz konusu İmam-Hatip hakkında Trabzon İl Müftülüğünce bir inceleme başlatılmış 
mıdır? 

2- Söz konusu İmam-Hatip hakkında daha önce bu ve benzeri konularda inceleme veya 
soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu inceleme veya soraşturma sonucunda 
herhangi bir idari ceza uygulanmış mıdır? 

3- Diyanet İşleri Başkanlığfnın yayınladığı ilmihallerde bu konunun açıkça yazıldığı ve 
rozetle namaz kılmanın hiçbir sakıncası olmadığı yönünde İl Müftülüğünce yapılan 
açıklama dikkate alındığında, söz konusu imam-hatibe bu konuda hizmet içi eğitim 
verilmesi planlanmakta mıdır? 

1-3 Adı geçen görevlinin; Atatürk rozeti ile camiye gelen bir yurttaşa " Bunu takıp camiye 
gelmeyin, günah işliyorsunuz" şeklinde sözler sarf ettiği iddiası ile ilgili olarak mahallince 
inceleme yaptırılmış olup, düzenlenen 08/05/2008 tarihli ve B.05.4.DİB.4.61.36.00/665/ 
131 sayılı yazı ve eki raporun tetkikinde, mezkur iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

İlgilinin daha önce bu ve benzeri konularda hakkında herhangi bir inceleme veya 
soruşturma geçirmediği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

CEVAP 

- 7 0 1 -



TBMM B: 115 10 . 6 . 2008 

16.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'ın, Bandırma Müftüsü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/3490) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞIMA 
Aşağıdaki sorul an nun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU tarafından 

azılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 

1-Valilik ve Kaymakamlıktan izinsiz olarak, Bandırma müftüsü Halil UZUN'un sorumlu 
din görevlililerine baskı uygulayarak yaygın bir biçimde camii cemaatinden para toplattığı 
yönündeki iddialarına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

2-Bandırma müftüsü Halil UZUN'nun, din görevlileri üstünde oluşturduğu baskı 
yöntemleriyle yüksek fiyatlarla kitap, duvar takvimleri, " Medine esintileri " isimli koku 
sattırdığı iddialan doğru mu dur? 

3-14 - 20 Nisan tarihlerinde Bandırma'da da kutlanan Kutlu Doğum Haftasında Başbakan 
Sayın Recep Tayip Erdoğan "telgraf ile kutlama mesajı "göndermiş midir ? 

4-Başbakan tarafından böyle bir mesaj gönderilmemişse, Bandırma müftüsü hakkında 
Başbakan'a ait olmayan bir mesajı, aitmiş gibi göstermesi nedeni ile herhangi bir 
soruşturma açdacak mıdır? 

5-Bandırma Müftüsü hakkında yerel ve ulusal basında çıkan haberler ve kendisi hakkında 
olmuşsa bakanlığınıza ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan şikayetler sonucunda bir 
inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa sonucunda nedir? 

T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/0 3 . / ı ? 3 ^ <öt,/c£ /2008 

Konu : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 23.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/3490-6264 sayılı yazı. 

b) 02.06.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04-2174 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Balıkesir Milletvekili Sayın Ergün AYDOĞAN tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/3490 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

E K L E R : 

1 - İlgi (b) yazı ve eki 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

- 7 0 2 -



TBMM B: 115 1 0 . 6 . 2 0 0 8 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı . . _ • 0 2 Haziran 2008 
Sayı : B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04- 2 1 T<4 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU) 

İlgi : 29/05/2008 tarihli ve 1241 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Evrak Akış ve Talimat Fişi eki 
Devlet Bakanlığı'nın 28/05/2008 tarihli ve B.02.0.009/031/1237 sayılı yazı eki soru öner
gesi. 

İlgi yazı ekinde Başkanlığıma intikal eden Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN'a ait soru 
önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof. th. Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

T.B.M.M. 

YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili : Ergün AYDOĞAN 
Balıkesir Milletvekili 

Önergenin Konusu : Balıkesir-Bandırma İlçesi Müftüsü Halil UZUN 
hakkındaki bazı iddialar. 

Önerge Esas No : 7/3490 

SORULAR 

1- Valilik ve Kaymakamlıktan izinsiz olarak, Bandırma Müftüsü Halil UZ7UN 'un sorumlu din 
görevlilerine baskı uygulayarak yaygın bir biçimde camii cemaatinden para toplattığı yönündeki 
iddialarına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

2- Bandırma Müftüsü Halil UZUN'nun, din görevlileri üstünde oluşturduğu baskı yöntemleriyle 
yüksek fiyatlarla kitap, duvar takvimleri, "Medine esintileri" isimli koku sattırdığı iddiaları doğru 
mudur? 
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3- 14-20 Nisan tarihlerinde Bandırma'da da kutlanan Kutlu Doğum Haftasında Başbakan Sayın Recep 
Tayip Erdoğan "telgraf ile kutlama mesajı" göndermiş midir? 

4- Başbakan tarafından böyle bir mesaj gönderilmemişse, Bandırma müftüsü hakkında Başbakan'a ait 
olmayan bir mesajı, aitmiş gibi göstermesi nedeni ile herhangi bir soruşturma açılacak mıdır? 

5- Bandırma Müftüsü hakkında yerel ve ulusal basında çıkan haberler ve kendisi hakkında olmuşsa 
bakanlığınıza ve Diyanet İşleri Başkanhğı'na yapılan şikayetler sonucunda bir inceleme veya 
soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa sonucunda nedir? 

Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOGAN'ın soru önergesinde yer alan iddialardan; 

a) 1, 2 ve 5. maddelerdeki hususlarda daha önce değişik zamanlarda Başkanlığımız Teftiş Kurulu'nca 
tahkikatlar yaptırılmıştır. Yapılan bu tahkikatlar neticesinde iddiaların doğruluğunu ispata yarayacak 
bir delil elde edilemediğinden adı geçen hakkında yapılacak herhangi bir işlemin olmadığı 
anlaşılmıştır. 

b) 3 ve 4.maddeler ile ilgili olarak ise, Bandırma'da düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" programına 
Başbakanlıkça "Kutlama Mesajı" gönderildiği anlaşıldığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

17- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, küçük isletmelerin korunmasına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3627) 

Tüketici olarak milyonlarca vatandaşı, girişimci olarak yüzbinlerce vatandaşı 
ilgilendiren v e bakanlığınız faaliyet alanında olduğu bilinen küçük işletmelerimiz 
(bakkal, büfe, küçük sanatkar, küçük imalatçı ve tamirci, çiftçi, küçük v e orta boy 
toptancı, pazarcı ,vb) yerli v e yabancı büyük sermayenin öncülüğünde oluşan 
değişimden her g e ç e n gün biraz daha olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle 
ülkemizde hepimizin hayatında önemli yeri olmuş v e olmakta olan bu girişimler 
kapanmakta, onbinlerce insanımız işsiz ve aşsız kalmakla burun buruna 
yaşamaktadır. Yine bir zamanların modern mağazalarını hizmetimize taşımız tüketim 
kooperatifleri ya yok olmakta, yada küçük bir büfeden ibaret hale gelmektedir. 
Sözkonusu gelişmeler karşısında bakanlığınızın almakta olduğu somut ve kararlı 
tedbirlere rastlanmamaktadır. Büyük mağazacılığın ve kartlı hayatın bu denli 

CEVAPLAR 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 09/05/2008 

Edirne Milletvekili 
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yaygınlaşması, baş döndürücü bir şekilde tüketici eğilimlerinin değişmesi gibi etkenler 
de dikkate alındığında sözü edilen küçük girişimcilerin korumasız bir şekilde 
yaşamalarının mümkün olamayacağı gibi günümüzün değişimlerine nasıl ayak 
uyduracakları konulan birer sorun olarak bakanlığınız gündeminde olmalıdır. Ancak 
bakanlığınızın net v e kabul edilebilir bir çözüm ortaya koymadığı da açıkça 
görülmektedir. 

Bu değerlendirmeler ışığında; 

1- Bakanlığınız yüzbinlerce girişimcilerin yaşamakta olduğu ve yaşayacağı çeşitli 
mağduriyetlerin önlenmesine dair bir çözüm üzerinde çalışmakta mıdır? Bu 
konu ile ilgili çalışmalar, düşünülen önlemler ve hazırlanmış projeler var ise 
bunlar nelerdir? 

KONU : Yazıl ı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 28.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3627-6450/13626 sayılı yazınız. 

Edime Milletvekili Cemaleddin USLU'nun, "Küçük işletmelerin kurulmasına" ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3627) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 00 00 02 0 5 -06- 2008 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU- Tüketici olarak milyonlarca vatandaşı, girişimci olarak yüzbinlerce vatandaşı 
ilgilendiren ve bakanlığınız faaliyet alanında olduğu bilinen küçük işletmelerimiz (bakkal, 
büfe, küçük sanatkâr, küçük imalatçı ve tamirci, çiftçi, küçük ve orta boy toptancı, pazarcı, 
vb) yerli ve yabancı büyük sermayenin öncülüğünde oluşan değişimden her geçen gün biraz 
daha olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden ülkemizde hepimizin hayatında önemli bir yeri 
olmuş ve olmakta olan bu girişimler kapanmakta, onbinlerce insanımız işsiz ve aşsız kalmakla 
burun buruna yaşamaktadır. Yine bir zamanların modem mağazalarını hizmetimize taşımtş 
tüketim kooperatifleri ya yok olmakta, yada küçük bir büfeden ibaret hale gelmektedir. Söz 
konusu gelişmeler karşısında bakanlığınızın almakta olduğu somut ve kararlı tedbirlere 
rastlanmamaktadır. Büyük mağazacılığın ve kartlı hayatın bu denli yaygınlaşması, baş 
döndürücü bir şekilde tüketici eğilimlerinin değişmesi gibi etkenler de dikkate alındığında 
sözü edilen küçük girişimcilerin korumasız bir şekilde yaşamalarının mümkün olmayacağı 
gibi günümüzün değişimlerine nasıl ayak uyduracaklarını konuları birer sorun olarak 
bakanlığımız gündeminde olmalıdır. Ancak Bakanlığınızın net ve kabul edilebilir bir çözüm 
ortaya koymadığı da açıkça görülmektedir. 

Bu değerlendirme ışığında; 

1-Bakanlığınız yüzbinlerce girişimcilerin yaşamakta olduğu ve yaşayacağı çeşitli 
mağduriyetlerin önlenmesine dair bir çözüm üzerinde çalışmakta mıdır? Bu konu ile ilgili 
çalışmalar, düşünülen önlemler ve hazırlanmış projeler var ise bunlar nelerdir. 

CEVAP- Esnaf ve sanatkâr ile küçük işletmeler, sermaye ve refahın tabana yayılması, 
gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin korunmasında ekonomik ve 
sosyal hayatın önemli unsurlarından biridir. Esnaf ve sanatkârlar, özellikle işletme sayılarının 
çokluğu, ülke çapında istihdam seviyesi, bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle de 
üzerinde durulması gereken bir kesimdir. 

Bu gün ülkemizde esnaf ve sanatkârlar, çoğunlukla bağımsız çalışmayı tercih eden, 
kendi işinin patronu olan ve 1 ila 9 arasında işçi çalıştıran, hukuki açıdan bir ortaklık yapısı 
içinde bulunmayan, ancak yakınları ile adi şirket türünde ortaklık kurmuş olan bir işletme 
yapısı içinde görülmektedir. 

Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabamnda kayıtlı 03 Haziran 2008 tarihi itibariyle 
1.886.606 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. 

Nicelikleri ve nitelikleri ile toplumumuzun sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir 
yere sahip olan esnaf ve sanatkâra, Anayasamızın 173 üncü maddesinde yer alan "Devlet 
esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır." Amir hükmünden hareketle 
gereken önem verilmektedir. 

Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıların olduğu, 
büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsuru olan ve bunu defalarca 
kanıtlayan esnaf ve sanatkârlar, ekonomik ve sosyal hayata kalkılan yanında hızla değişen 
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bilimsel ve teknolojik yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya da 
sahiptirler. 

Bu sebepledir ki, esnaf ve sanatkârlar ile "KOBİ" olarak tabir edilen küçük ve orta boy 
işletmelerin; sosyal, siyasal ve ekonomik dengeler üzerindeki tartışılmaz önem ve etkinlikleri 
nedeniyle gelişmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçımlmamaktadır. 

• 2002'de %59 seviyelerinde olan esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kredi faiz oranlan 
% 13' e düşürülmüştür. 

• Esnaf ve sanatkârlara kredi verirken BAĞ-KUR'a prim borcu bulunmadığını 
gösterir belge istenmesi uygulamasına son verilmiştir. 

• Esnaf ve sanatkârlara verilen kredi tutarlannın toplam kredi hacmindeki payı 
artınlmıştır. 2002 yılında 153 milyon YTL kredi verilmiş iken, bu miktar 2008 yılı Nisan 
sonu itibariyle 2.9 milyar YTL olmuştur. 

• 2002 yılında 5.000 YTL olan kredi limiti, 35.000 ve 50.000 YTL' ye yükseltilmiştir. 

• Sicil affı ile 825.000 tacir, esnaf ve sanatkârın ekonomiye dönüşü sağlanmıştır. 

Esnaf ve sanatkâra bundan sonraki dönemlerde de hizmetlerimiz artarak devam 
edecektir. 60. Hükümet Programı çerçevesinde hazırlanan "EYLEM PLANP'nda esnaf ve 
sanatkârlara aynca önem verilmiştir. 

Eylem Planında, "Yapısal Dönüşüm Yönetimi" faaliyetleri içerisinde; "Yapısal 
dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârların azami ölçüde yararlanmalarının 
sağlanacağı ve dönüşümün olumsuz etkilerinin azaltılacağı" açıkça belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğunda; Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlan 
Konfederasyonu, Halk Bankası ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli çalışmalan 
yapacaklardır. Esnaf ve sanatkârların sorunlannın tespit edilmesi ve bundan sonra izlenecek 
politikalann belirlenmesi amacıyla bu kurum ve kuruluşlar bir strateji ve eylem planı 
geliştireceklerdir. 

Yine eylem planı çerçevesinde; 

—Esnaf ve sanatkârlara sağlanan Halkbank kredileri artınlacaktır. Bu kapsamda kredi 
limitlerinin yükseltilmesi, vade uzatımı ve faiz indirimi gibi destekler cazip hale getirilmesi, 

—Kümelenme yaklaşımı çerçevesinde esnaf ve sanatkârlar arasında ortaklık ve 
işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığımız tarafından esnaf ve sanatkârların ortak 
ihtiyaçlanna yönelik destekleme faaliyetleri, 

—Esnaf ve sanatkârların üzerindeki vergi ve istihdam yüklerinin kademeli olarak 
azaltılması, 

—Esnaf ve sanatkârlann uygun koşullarda üretim yapmalarının sağlanması amacıyla 
Bakanlığımız tarafından Küçük Sanayi Sitelerine destek, 
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Çalışmalarımız sürdürülmekte olup, "Esnaf ve Sanatkârlar Strateji ve Eylem Planı" 
hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun, yürürlüğe 
girmesinden bu güne kadar olan uygulama sürecinde duyulan ihtiyaçların giderilmesi, esnaf 
ve sanatkâr kuruluşlarının güçlendirilerek esnaf ve sanatkârın bürokratik işlemlerinin 
azaltılması konusunda etkin hale getirilmesi için 5362 sayılı Yasada değişiklik yapılması 
çalışmaları devam etmektedir. 

Esnaf ve sanatkârların problemlerinin çözülmesi ve sosyoekonomik durumlarının 
iyileştirilmesi çalışmalarında önemli bir adım 2008 yılı içinde yapılması planlanan "Esnaf ve 
Sanatkârlar Şûrası"dır. Şûrada; bakanlıkların, üniversitelerin, mesleki kuruluşların ve ilgili 
gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak, mevzuat, mesleki eğitim, 
finans, sosyal güvenlik, vergi vb. sorunların çözüm yollarının, alınması gerekli yasal ve idari 
önlemlerin tespiti, ülke düzeyinde izlenecek politikaların oluşturulması ve esnaf ve 
sanatkârlara yönelik yeni açılımlar geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Aynca; ülkemizde 1990'lı yılların başlarında ivme kazanan marketleşme süreci, 
zaman içerisinde büyük bir gelişim göstermiştir. Her türlü tüketim maddesi ve ihtiyaç 
malzemesinin perakende ticaretinin yapıldığı ve büyük mağaza diye adlandınlan bu alış/veriş 
merkezlerinin sayılanndaki artış beraberinde bazı problemleri de ortaya çıkarmıştır. 

Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yapılan hukuki düzenlemelerle önlenen problemlerin, 
ülkemizde de önüne geçilmesi maksadıyla; Bakanlığımızca "Alışveriş Merkezleri, Büyük 
Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasansı Taslağı" hazırlanarak 31.01.2008 tarihinde 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarla, mevcut ve ileride doğması muhtemel olan sorunlara çözüm 
getirilmesi amaçlanmıştır. Dünya örnekleri, ülkemiz gerçekleri kapsamında değerlendirilerek 
kamu yarannı ön planda tutan ve serbest piyasa şartlan ile uyumlu düzenlemeler yapılmaya 
özen gösterilmiştir. 

Aynca son dönemde yasalaşan "Sosyal Güvenlik Paketi" ve "İstihdam Paketi" ile küçük 
işletmelerin, esnaf ve sanatkarlann sıkıntılannı hafiflettik ve onlara nefes aldırdık. 

Bu çerçevede "Sosyal Güvenlik Paketi" ile, 

Genel Sağlık Sigortası'ndan esnaf ve sanatkanmızın yararlanabilmesi bir önceki ay borcu 
olmaması şartı 60 güne çıkarılmıştır. 60 günlük süre primlerin ödeme süresi nedeniyle 120 
güne uzamaktadır. 

Bağ-Kur'lulara ilk defa iş göremezlik ödeneği verilmesi sağlanmıştır. 

Prime esas kazançlar arasında beyan esasına göre düzenleme getirilmiştir. Basamak 
sistemi kaldırılmıştır. 

Bağ-Kur'Iu hastalara yol gideri, gündelik ve refakatçi gideri ödenmesi bu düzenleme ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalışanlann SSK priminin işveren payından 5 puanlık indirime gidilmiştir. 

"İstihdam Paketi" ile, 

Bağ-Kur prim borçlanmn yeniden yapılandınlmıştır. Buna göre yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuranlann prim borçları 24 aya kadar eşit taksitlerle 
ödenebilecektir. 1 ay içinde yapılacak ödemelerde gecikme faizlerinde % 85 indirim 
yapılacaktır. 
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18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tüketicilerin bilinçlendirilmesine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3680) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.14.05.2008 

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 

14/A maddesi l'inci fıkrası (d) bendinde "Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, 

tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması 

konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil 

edilmelerini sağlamak," Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün görevleri 

arasında sayılmaktadır. 

1. Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2004-

2008 yılları arasında kaç reklam filmi hazırlatılmıştır? Söz konusu filmler hangi firmalara, ne 

bedelle hazırlatılmıştır? 

2. Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2004-

2008 yılları arasında kaç reklam afişi ve basılı materyal hazırlatılmıştır? Söz konusu reklam 

afişi ve basılı materyaller hangi firmalara, ne bedelle hazırlatılmıştır? 

3. 2004-2008 yılları arasında yıllar itibariyle kaç tüketici şikayeti hakem 

kurullarınca çözümlenmiş, kaçı mahkemeye intikal etmiştir? 

4. Ülkemizde faaliyette bulunan kaç tüketici örgütü bulunmaktadır? 

Bakanlığınızca bu kuruluşlara hangi yardımlarda bulunulmaktadır? 

Adana Milletvekili 

Bu itibarla; 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 00 00 02- 3 31+
 0 9 -03- 2008 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:30.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3680-6558/13842 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in, "Tüketicilerin bilinçlendirilmesine" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3680) e sas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

O . 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2004-2008 
yılları arasında kaç reklam filmi hazırlatılmıştır? Söz konusu filmler hangi firmalara ne 
bedelle hazırlatılmıştır? 

14 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketici lehine önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu anlamda, tüketicilerin lehine gelişen yeni yasal mevzuat çerçevesinin kamuoyuna 
tanıtılması ve tüketicilerde hak arama bilincinin yerleştirilmesi amacıyla, Bakanlığımızca 
04 Ocak 2005 tarihinde, "Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Kampanyası" başlatılmıştır. 
Anılan kampanyada "İlgilen-Bilgilen" sloganı kullanılarak tüketicilere hak ve 
yükümlülükleri konusunda bilinçlenmeleri için bilgi edinmeleri gerektiği yönünde mesaj 
verilmesi hedeflenmiştir. 

Kampanyanın yürütülmesinde, "İlgilen-Bilgilen" sloganı ile tüketicilere ve basın 
yoluyla tüm kamuoyuna duyurulan kampanyanın yürütülmesi çalışmalannda, 4822 sayılı 
Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; 

• Ayıplı Mal, 
• Ayıplı Hizmet, 
• Garanti Belgesi, 
• Taksitle Satış, 
• Devre Tatil, 
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• Paket Tur, 
• Kampanyalı Satış, 
• Kapıdan Satış, 
• Mesafeli Sözleşmeler, 
• Ticari Reklam ve ilanlar, 
• Kredi Kartları, 
• Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, 
• Abonelik Sözleşmeleri, Fiyat Etiketi, 
• Satış Sonrası Hizmetleri, 
• Teknik Etiketli Mallar (Ayakkabı, Tekstil ve Enerji) ve 
• Tüketici Kredisi, şeklinde 17 adet farklı konuda süresi en az 20 ve en çok 60 saniye 

olan TV ve Radyo spotu halinde filmler hazırlatılmıştır. 

Kamu İhale Kanununun 37 ve 38 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme 
sonucunda ihale yine aynı Kanunun 40 nci maddesi gereği ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifi veren B Grup Tasarım Mimarlık Tanıtım ve Rek.Tic.Ltd.Şti. unvanlı firma üzerinde 
1.600.000.-YTL. bedelle bırakılmışnj. 

2) Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2004-
2008 yıllan arasında kaç reklam afişi ve basılı materyal hazırlatılmıştır? Sözkonusu 
reklam afişi ve basılı materyaller hangi firmalara ne bedelle hazırlatılmıştır? 

4 Ocak 2005 tarihinde başlatılan Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Kampanyası 
kapsamında Tüketicinin Korunması Mevzuatı ile ilgili 17 farklı konunun açıklamalarının yer 
aldığı broşür, iç cepli tüketici rehberi, insert, afiş ve billboard afişlerinden oluşan basılı 
dokümanlar hazırlatılmıştır. 

Bu amaçla, 

• 100.000 adet broşür 81 İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 

• Ankara'da büyük market zincirleri içerisinde kumlan standlarda kampanyaya ait tüm 
materyallerin tüketicilere dağıtılması ve tanıtımının yapılması sağlanmıştır. 

• Belirtilen 17 farklı konuda ve her konu için 1000 adet olmak üzere 17000 afiş, çeşitli 
Bakanlık binalarına, belediye otobüslerine ve eğitim amaçlı olarak gidilen 
kurum/kuruluşların panolarına asılmak suretiyle kampanyanın mümkün olduğunca çok 
sayıda kurum, kuruluş ve tüketiciye ulaştınlmasına çalışılmıştır. 

• Kampanya broşürlerinin, insert halinde tirajı en yüksek 5 gazete ile birlikte haftanın 
bir günü verilmesi suretiyle yaklaşık 2 milyon kadarının daha dağıtımının yapılması 
gerçekleşmiştir. 

• Ülke genelinde mudi sayısı fazla olan bankaların ekstre ve zarflarına kampanya 
sloganı yerleştirilerek daha geniş tüketici kitlelerine kampanya ana temasının 
duyurulması amaçlanmıştır. 

• 1700 adet yazılı afiş Büyükşehirlerdeki ve şehir merkezlerindeki billboardlarda 15 gün 
süreyle asılı kalmıştır. 
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Bu materyaller için aynca bir ihale yapılmamış olup, spot filmleri hazırlayan firma 
tarafından aynı ihale kapsamında hazırlanmış, ödenen 1.600.000.-YTL ihale bedeline 
dahil edilmiştir. 

3 ) 2004-2008 yılları itibariyle kaç tüketici şikayeti Hakem Kurullarınca 
çözümlenmiş, kaçı Mahkemeye intikal etmiştir? 

2004-2007 yıllan ve 2008 (4 aylık) Tüketici Sorunlan Hakem Heyetlerine yapılan 
şikayet sayılan aşağıdaki tabloda belüiilmiştir. 

TÜKETİCİ SORUNLARI H A K E M HEYETLERİNE YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ 
2004-2008 (4 aylık) 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 

GENEL T O P L A M 

T S H H ' N E YAPILAN 
B A Ş V U R U SAYISI 

38.476 47.910 68.855 82.873 25.040 263.154 

Tüketiciler tarafından Tüketici Mahkemelerine yapılan başvurular ile ilgili istatistiki 
bilgiler Bakanlığımızda mevcut değildir. 

4) Ülkemizde faaliyette bulunan kaç tüketici örgütü bulunmaktadır? 
Bakanlığınızca bu kuruluşlara hangi yardımlarda bulunulmaktadır? 

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkemizde faal olarak 58 tane Tüketici Derneği, 1 
tane Tüketici Demeği Federasyonu ile 2 tane Tüketici Vakfı bulunmaktadır. 

3 Ekim 2005 - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında Bakanlığımızla Federal Alman 
Tüketicinin Korunması, Gıda ve Tanm Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilen TR 
0402.05 Sayılı "Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam Uyumu, Yürütülmesi ve 
Uygulanmasındaki Çalışmalarında Türkiye'nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Projesi 
kapsamında Türk tüketici örgütlerinin yapısal ve fınansal kapasitelerinin geliştirilerek 
verdikleri hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve Türk tüketici politikasına katılımlannın 
artrnlmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, tüketici örgütlerinin finansal ve 
organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi, proje hazırlama, sivil toplum örgütlerinin 
rolünün güçlendirilmesi, tüketici politikasına sivil toplum örgütlerinin katılımı, tüketicilerin 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kampanyasının değerlendirilmesi, halkla ilişkiler ve 
medya çalışması, tüketicilerin bilgilendirilmesi için yazılı materyallerin yayımlanması 
konulannda toplam 12 adet çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, çalışmalara 
katılan tüketici demeklerinin hazırladıklan tüketicileri bilgilendirici broşürlerin basımı proje 
kapsamında sağlanmıştır. 

Aynca, tüketici demeklerine, yaptıklan çalışmaların finanse edilmesi konusunda 
başvurabilecekleri kaynaklar, bunlardan nasıl faydalanabilecekleri, başvuru şekilleri proje 
hazırlama vs. alanlannda da eğitim ve destek verilmiştir. 
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19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana gezisine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3702) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep 
ederim. 

14 Mayıs 2008 tarihinde bir dizi açılış için Adana'ya gelmiştiniz. Bu gezinizle ilgili 
olarak parti teşkilatlarınızdan daha ziyade AKP den seçilen belediye başkan ve üyeleri bir aydar 
daha fazla zaman dilimi içerisinde büyük hazırlık yapmışlardır. Bu kapsamda, Adana Büyükşeh 
Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi ziyaretinizle ilgili gece-gündüz hazırlık ve 
tanıtım seferberliği içinde olmuşlardır. 

Bu hazırlık ve propaganda çerçevesinde kentin en geniş ve işlek bulvarlarından en küçül 
yerleşim birimlerine vanncaya kadar hemen her yerde ücretli ilan tahtalarına afişleriniz 
asılmıştır. Bez afişlerle de yine sayısız yerde görsel kirliliğe neden olunmuştur. Kimi belediye 
havadan, kimi belediye ise karadan yürüttüğü günlerce devam eden propaganda harekatında 
ziyaretiniz, siyasete en ilgisiz Adanalının bile rüyasına sokulmuştur. Halk otobüslerindeki sesli 
ilanlar, gazetelere, televizyonlara, radyolara verilen ilanlar, belediye otobüslerine asılan 
fotoğraflarınız ise hala hafızalardadır ve bir kısmı da mevcut yerlerini korumaktadır. 

Ancak; unutulmayan bir şey daha var. "Türkiye'nin Başbakanı" sloganı. Bu slogan sizin 
için kullanılmıştır. Diğer yandan Adanalının hizmetinde olması gereken otobüsler ve diğer araç 
ve ekipmanlar ile personel emrinize tahsis edilmiştir. Belediyeler başta olmak üzere bazı kamu 
kurumlarında işler askıya alınmıştır. Ücretsiz olarak tahsis edilen Büyükşehir belediye 
otobüsleriyle vatandaşlar açılış alanına gitmeye zorlanmışlardır. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Siz başka bir ülkenin Başbakanı mısınız? Yoksa Adana başka bir ülkenin 
vilayetimidir ki, bu slogana muhatap oluyorsunuz? Eğer cevabınız "hayır" ise, böyle bir slogana 
neden gerek görülmüştür ve bundan dolayı herhangi bir rahatsızlık duydunuz mu? 

2- Adanalı vatandaşlarımızın büyük tepkisini çeken bu slogan bilginiz dışında hazırlandı 
ise, sorumlular hakkında herhangi bir işlem başlatacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yılmaz TANKUT 
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3- Olağanüstü abartılan ancak sadece 1,500 kişinin toplanabildiği ziyaretinizle ilgili 
günlerce süren sesli, görsel kirlilik ve sadece halkın hizmetinde olması gereken belediyelerin 
tutumu, Adanalı vatandaşlarımızı çok rahatsız etmiştir. Belediye otobüsleri partiniz için ilçelere 
boş gidip boş gelirken vatandaşlanmız bir gün boyunca yollarda, duraklarda boşu boşuna 
beklemiş, mağdur olmuşlardır. Bu konularla ilgili olarak yapılan israflar ve ekonomik kayıplar 
ile Adana halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntı ve mağduruyeti nasıl telefi etmeyi 
düşünüyorsunuz? Sorumlular hakkında bir işlem başlatacak mısınız? 

4- Günlerce süren tanıtım, propaganda ve duyumlarla ilgili yapılan harcamalar için hangi 
kaynaklar kullanılmıştır? 

5- Kullanılan bu kaynaklar AKP'li belediyeler tarafından mı karşılanmıştır? 

6- Yukarıdaki soruya cevabınız "evet" ise, garip-gurebamn, yetimin, öksüzün parasının 
çarçur edilmesine niçin izin veriyorsunuz? 

7- Şayet bütün bu yapılanlar bilginiz dışında ise sorumlular hakkında herhangi bir işlem 
yaptımz mı yada yapacak mısınız? 

8- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak açılış veya başka görevler ile yapmış 
olduğunuz yurt içi gezilerinizin, basın ve yayın organlarında çıkan haber niteliğindeki duyurular 
dışında, Adana da yapıldığı gibi adeta bir seçim ve reklam kampanyası şeklinde büyük 
maliyetlerle duyurulmasını etik buluyor musunuz? 

İLGİ :3O.05.2O08 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3702-6655/14054 sayılı 

Adana Milletvekili Sn. Yılmaz TANKUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/3702 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/•«?£> 
Konu :Soru önergesi 

1 0 -06 200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

yazınız. 

Devlet Bakajıı ve 
Başbakan Yardımcısı Ek-1 soru önergesi cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ TANKUT'UN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 30.05.2008 TARİH VE 
7/3702-6655/14054 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

A n a y a s a m ı z ı n 8. maddes i yü rü tme yetkisini Cumhurbaşkan ı v e Bakan la r 
K u r u l u ' n a vermiş t i r . Y ü r ü t m e so rumlu luğunu en üst düzeyde temsi l e tme d u r u m u n d a 
o lan insanlar ın so rumlu luk alanları takdir edi leceği üzere ne sadece Anka ra n e de 
mi l le t in bell i bir kes imi ile sınırlı değildir . B u i t ibarla Cumhurbaşkan ı ve B a ş b a k a n ' ı n 
gö rev alanı t ü m Türk iye o lup , sorumlu olduklar ı hedef kitle ise t üm mil le t imizdir . 

Sayın Başbakan ımız ın yur t içi seyahatler i sadece parti e tkinl ikler ine ka t ı lmak 
için düzen lenmemek ted i r . Seyahat p r o g r a m l a n çerçeves inde çok sayıda devlet 
tö ren ine ka t ı lmak ta açı l ış v e temel a tmalar ı gerçekleş t i rmektedir . 

Part i p rogramlar ın ın bütün giderleri , ağ ı r lama masraflar ı A k Par t i Genel 
M e r k e z i ve İl Başkanl ık lar ı ta rafmdan karş ı lanmaktadı r . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

G Ü N D E M I 
D O N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 2 

1 1 5 I N C I B İ R L E Ş İ M 

1 0 H A Z İ R A N 2 0 0 8 S A L I 

S A A T : 1 5 . 0 0 

K I S I M L A R 

8 

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 

S E Ç I M 

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 I S A R A Ş T I 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 

K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I 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 ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü somların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kumlun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

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.) 

11.6.2008 Çarşamba Saat: 10.30 

* Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
11.6.2008 Çarşamba Saat: 10.30 
12.6.2008 Perşembe Saat: 10.30 

* Çevre Komisyonu 
11.6.2008 Çarşamba Saat: 11.00 

GRUP ÖNERİSİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
10.6.2008 Sah Saat: 15.15 

* (10/6,19, 36, 39, 41, 51,103) Esas Numaralı 
(Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı) 
Meclis Araştırması Komisyonu 
10.6.2008 Sah Saat: 15.30 
11.6.2008 Çarşamba Saat: 14.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
11.6.2008 Çarşamba Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
1 1 5 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 1 0 H A Z İ R A N 2 0 0 8 S A L I 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.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu 'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Rapora (3/151) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) 

2.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa vc Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/152) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) 

3.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Rapora (3/153) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) 

4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Rapora (3/155) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/156) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) 

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Rapora (3/157) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

7.- Adana Milletvekili Dcngir Mir Mehme t Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/158) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

8.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/159) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

9.- Mersin Milletvekili Ali OksaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Rapora (3/160) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigcn'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Rapora (3/161) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

11 . - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Rapora (3/162) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

12.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Rapora (3/163) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vc Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/164) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 



14.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/165) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

15.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vc Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/166) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün; 08.05.2006 Tarihli ve 3285 Sayılı Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
(2/22) , İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

17.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 2.5.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan vc Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/66) , İçtüzüğün 37 nci maddesine göre 
doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

3 - S E Ç I M 

4 - O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I 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 

>Ctk 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAI'ILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 

- 5 - 115 İNCİ BİRLEŞİM 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basm-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - 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 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

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, İçtüzüğün 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) 
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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 Demire! 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 araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

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 araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Antman 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 ve 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 Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 
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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, içtüzüğün 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 araştırması 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) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASLNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 9 - 115 İNCİ BİRLEŞİM 

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, içtüzüğün 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 araştınnası 
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, içtüzüğün 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 şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştınnası 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 kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

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 Tannkulu 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) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 araştınnası 
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 izmir 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 ilişkir} önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Sımak 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 
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85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

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 soranların 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 tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 
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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 itici 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 araştırması 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 araştırması 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) 

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma 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) 

139.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen 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) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

141 . - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
soranların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

142.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

143. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, 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 
(10/197) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/199) 
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147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/201) 

149.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 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 
(10/208) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
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 (10/209) 

156.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 



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 som önergesi (6/244) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/246) (1) 

4. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/247) (1) 

5. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

6. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü som 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 som önergesi (6/272) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 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 som 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) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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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 som önergesi (6/311) 

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 som 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 som önergesi (6/325) 

28. - Antalya Milletvekili Tayfur 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 som 
önergesi (6/328) 

30. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/330) 

31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/332) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora 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) 
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39. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som 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) 

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 som 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 som 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 som önergesi (6/380) 

51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/382) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora 
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 sora önergesi (6/386) 

56. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü sora 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) 
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59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü som 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 som önergesi (6/396) 

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 som 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 som 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 som 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 som önergesi (6/405) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som 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 Korama Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sora 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 sora önergesi 
(6/412) 
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78. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/413) 

79. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som 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 som önergesi (6/416) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/417) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/418) 

84. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/419) 

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 som 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 som 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 som önergesi (6/425) 

91. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü sora önergesi (6/426) 

92. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/427) 

93. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan demeklere 
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 sora 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 sora önergesi (6/432) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü sora önergesi (6/434) 
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98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü som 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 kuramlarında 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 Enoz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora önergesi (6/443) 

106. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

107. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KUR'kıların 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 sora 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 sora 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 sora önergesi (6/456) 
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118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som 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 som 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) 

128. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som 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) 
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138. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/483) 

139.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/484) 

140.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/485) 

141 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü sora 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 sora 
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 sora önergesi (6/493) 

148. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/494) 

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 sora önergesi (6/497) 

151. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/500) 

152. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü sora önergesi (6/501) 

153.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/502) 

154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/503) 

155. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/504) 

156.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/505) 

157.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/506) 
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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 som 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 som 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 som 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 som önergesi (6/522) 

171 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri 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 som 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) 
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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 som 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 som önergesi (6/537) 

184. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som 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 som 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 som önergesi (6/543) 

190.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/544) 

191. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/545) 

192.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/546) 

193. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som 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 som önergesi (6/549) 

196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 
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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 som 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 som 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 som 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. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/566) 

210. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/567) 

2 1 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü sora önergesi (6/568) 

212 . - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

213. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/570) 

214. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora önergesi (6/571) 

215 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/572) 

216 . - Niğde Milletvekili Mümin inan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

217 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/574) 
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218. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/575) 

219. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü som önergesi (6/576) 

220. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

221. - 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) 

222. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, OSBTere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan 
iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/579) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/580) 

224. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/584) 

225. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

226. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/587) 

227. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

228. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

229. - 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) 

230. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

231. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

232. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/594) 

233. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

234. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

235. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

236. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/598) 

237. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

238. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü som önergesi (6/600) 
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239. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

240. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/602) 

2 4 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/603) 

242. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/604) 

243. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

244. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/606) 

245. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

246. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAG-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

247. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

248. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

249. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/611) 

250. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

251. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/613) 

252. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/614) 

253. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/615) 

254. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/616) 

255. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü sora önergesi (6/618) 

256. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kuramlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

257. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

258. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/622) 
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260. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

261. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/624) 

262. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/625) 

263. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

264. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmastndaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/630) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/631) 

268. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

269. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü sora önergesi (6/633) 

270. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

271. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

272. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

273. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/637) 

274. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/638) 

275. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/639) 

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/640) 

277. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

278. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/642) 

279. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, pirinçte gümrük vergisinin 
düşürüleceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü 
soru önergesi (6/644) 
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280. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'deki bazı fabrikaların 
kuyu suyu kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/645) 

281. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/646) 

282. - 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) 

283. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/649) 

284. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

285. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

286. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

287. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kumlusunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

288. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

289. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

290. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

2 9 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

292. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

293. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü som önergesi (6/660) 

294. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

295. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

296. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/663) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/664) 

298. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğml'un, Aksaray Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

299. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğml'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/666) 
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300. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğml'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/667) 

3 0 1 . - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'daki bazı sulama 
projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

302. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğml'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/669) 

303. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

304. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

305. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/672) 

306. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

307. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

308. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

309. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

310. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

3 1 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

312 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

313 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü som önergesi (6/680) 

314. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

315. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

316. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/683) 

317 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/684) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/685) 

319. - 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) 

320. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/687) 
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3 2 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

322. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hidrojen enerjisine ve bor teknolojilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

323. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

324. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanmdan sözlü sora önergesi (6/691) 

325. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, DSİ Bölge Müdürlüklerindeki 
rasat işçilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/692) 

326. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Ayvalı Barajı projesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/693) 

327. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kılavuzlu Barajı projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

328. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ekonomik tedbirlerde istihdamın 
gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü sora önergesi (6/695) 

329. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

330. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/697) 

331. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/698) 

332. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/699) 

333. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

334. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

335. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

336. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

337. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/704) 

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/705) 

339. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad 
Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/706) 

340. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

341. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/708) 
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342. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

343. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'm küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

344. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/711) 

345. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

346. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

347. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/714) 

348. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/715) 

349. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/716) 

350. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

351. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

352. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/719) 

353. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

354. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/721) 

355. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/722) 

356. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/723) 

357. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

358. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/725) 

359. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/726) 

360. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/727) 

361. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

362. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/729) 
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363. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tekstil sektörünün soranlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/731) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

367. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/734) 

368. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 
seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

369. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar'daki Milli Parkın genişletilmesine ve 
bazı su projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/736) 

370. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir gölet ve bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/737) 

371. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

372. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/739) 

373. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü sora önergesi (6/740) 

374. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/741) 

375. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, demir fiyatlarının artışına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

376. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/744) 

378. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

379. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/747) 

381. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/748) 

382. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/749) 

383. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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384. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

385. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

386. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

387. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki bazı sulama 
projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

388. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesindeki bazı sulama projelerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

389. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 

390. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

391. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

392. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

393. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/760) 

394. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

395. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazarlar İlçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

396. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz İlçesindeki bazı projelere ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

398. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

399. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, küresel ısınmanın etkilerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/766) 

400. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/767) 

401. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

402. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

403. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/770) 

404. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/771) 
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405. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane İlçesindeki bazı gölet çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/772) 

406. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/773) 

407. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav İlçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/774) 

408. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı İlçesindeki bazı baraj ve gölet çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

409. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli'deki bir mermer ocağının çevreye 
etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

410 . - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa ve Bilecik'teki bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/777) 

4 1 1 . - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Gönen'de yapılması planlanan çimento 
fabrika-sına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/778) 

412. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/779) 

4 1 3 . - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü sora önergesi (6/780) 
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(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 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. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt 
Aslanoğlu'nun; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (E) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/257, 2/252) (S. Sayısı: 240) 
(Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

3. - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 6.5.2008) 

4. 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) 

5. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

6. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

7. - 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) 

8. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

9. - 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) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
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ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

16. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

18. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kumlu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

20. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

36. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

37. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 
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38. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41 . X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma 
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

45. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

46. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

- 42 - 115 İNCİ BİRLEŞİM 
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49. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

50. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim 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) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

54. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kumlu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

57. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. - 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) 

59. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

60. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

61. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

62. X - 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) 

63. 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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64. 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) 

65. 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) 

66. 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

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 Rapora (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 Rapora (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) 
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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) 

77. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

78. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) (S. 
Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

79. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

80. - Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2008) 

81. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) 
(S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

82. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 201) 

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/165) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 1.3.2007 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-2430 

Konu : Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 19.2.2007 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1000-2007/8275 

sayılı yazısı. 

Kişiler arasında rıza dışında kayda alınan aleni olmayan konuşmaların başkalarına verilmesi, 
basın-yayın yoluyla yayımlanması suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

7 :c 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 19.2.2007 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.03-128-1000-2007/0082 75 

Konu : Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Kişiler arasında rıza dışında kayda alınan aleni olmayan konuşmaların başkalarına verilmesi, 
basın-yayın yoluyla yayımlanması suçunu işlediği iddia olunan Gökhan Durgun hakkında yapılan hazır
lık soruşturması sırasında adı geçenin, Hatay ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cum
huriyet Başsavcılığının 13.2.2007 tarihli ve 2007/15356 soruşturma, 2007/1 fezleke sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 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.: 3/165 24.3.2008 
Karar No.: 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kişiler arasında rıza dışında kayda alınan aleni olmayan konuşmaların diğer kişilere verilmesi, 
basın-yayın yoluyla yayımlanması suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun hak
kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Hatay Milletvekili 
Gökhan Durgun hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kumlun 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: 201) 
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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 

İhsan Koca 

Malarya 

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 Oztürk 
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 Oztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 201) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel soran; 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 201) 
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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 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: 201) 



- 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 nci 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 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: 201) 

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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/165 no ile işlem gören Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un dokunulmazlığının kaldırılması 
isteğinin 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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 201) 



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 uza
ktır. 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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 201) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 200) 

Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/164) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 26.1.2007 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-1044 

Konu : Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 19.1.2007 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.7743.2006/2721 

sayılı yazısı. 

Taksirle yaralama suçunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Rasim Çakır hakkında tan
zim 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 19.1.2007 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.03-128- 7743-2006/002721 

Konu : Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Taksirle yaralama suçunu işlediği iddia olunan Rasim Çakır hakkında yapılan soruşturma sırasında 
adı geçenin, Edirne İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının 25/12/2006 
tarihli ve 2006/22395 soruşturma, 2006/120 fezleke sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Edirne Milletvekili Rasim Çakır hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması konusunda gereğine delaletlerini 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.: 3/164 
Karar No.: 69 

24.3. 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taksirle yaralama suçunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Rasim Çakır hakkında 
düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Edime Milletvekili Rasim Çakır Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Edirne Milletvekili 
Rasim Çakır 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) 

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) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapüı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 200) 
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Uye 

ismail 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 

ihsan 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 Oztürk 

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 İyimaya 

Ankara 

Üye 

İlknur Inceöz 

Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Oztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 200) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 200) 
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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; DTPTi 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: 200) 
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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 nci 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 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: 200) 

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 Oztürk İsa Gök 

Manisa Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/164 no ile işlem gören Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın dokunulmazlığının kaldırılması is
teğinin dönem sonuna kadar ertelenmesine dair çoğunluk kararma 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 dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 200) 
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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: 200) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 199) 

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/163) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 25.12.2006 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-16701 

Konu : Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 8.12.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-6832-2006/58277 

sayılı yazısı. 

Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun hak
kında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 8.12.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03.128-6832-2006/058277 

Konu : Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Gökhan Durgun hakkında yapılan soruşturması 
sırasında adı geçenin, Hatay ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının 
20.11.2006 tarihli ve 2006/7174 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun 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.: 3/163 24.3.2008 
Karar No.: 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun hakkın
da 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 Hatay Milletvekili 
Gökhan Durgun hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

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: 199) 
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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 

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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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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 hakkım" kullanamamaktadır. 

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

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip 
cinayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin 
yapıldığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

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

henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın
dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandırılabilmiştir. 

Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele
ceği bakımından da endişe vericidir. 

(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat
tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

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

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

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

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

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 

Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

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

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

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi vc 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 nci 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 ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 

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

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

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

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

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bur
sa Milletvekili Sn. Ertuğrul Yalçınbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla 
reddedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 
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Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 

Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve siyasi 
kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis ettikleri 
erteleme kararına muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 

20.03.2008 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Kök türk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/163 no ile işlem gören Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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. 
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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 

Faruk Bal 

Ordu 

5. Nevzat Korkmaz 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 198) 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/162) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 25.12.2006 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-16697 
Konu : İzmir Milletvekili Kıvılcım Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 8.12.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128-6976-2006/58278 

sayılı yazısı. 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir 
Milletvekili Kıvılcım Kemal Anadol hakkında 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 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 8.12.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-6976-2006/058278 

Konu : İzmir Milletvekili Kıvılcım Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Mil
letvekili Kıvılcım Kemal Anadol hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, İzmir 
İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28.11.2006 tarihli ve 
2006/185899 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Kıvılcım Kemal Anadol hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması 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.: 3/162 24.3. 2008 
Karar No.: 67 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Kemal Anadol hakkında düzen
lenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkın
da Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Ke
mal Anadol 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 Aksil 

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 Bahçekapdı 

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 

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 Oztürk 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

Üye 

Ali Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları. Siyası iktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştırıldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten son
ra bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 ve 59. Hükümetler Dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı gibi) için bir sığınma mercii haline getirilebilmiştir. 

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

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

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

aradan geçen 8-10 yıldan sonra benzer nitelikte olan Hrant Dink, Malatya cinayetleri, Rahip 
cinayetleri ve eylemleri karşımıza çıkmıştır. Ergenekon ismiyle adlandırılan, ancak hazırlık tahkikatı 
aşamasından itibaren Hükümet sözcüsü medya yapılanmasına Emniyet tarafından servislerin 
yapıldığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 

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

henüz iddianamesi dahi düzenlenmemiş olan bir soruşturma; Başbakan ve Kültür Bakanı tarafın
dan, AKP aleyhine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan davayla irtibatlandırılabilmiştir. 

Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele
ceği bakımından da endişe vericidir. 

(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat
tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

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

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

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

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

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 

Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

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

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

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

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

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 ve savunması da değerlendirilerek, dosya safahatına ve içeriğine göre karar verilmelidir. 

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

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

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

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

Soruşturma izninin kısıtlanması veya kaldırılması yönünde 22. Yasama Döneminde başta Bur
sa Milletvekili Sn. Ertuğrul Yalçınbayır tarafından sunulan kanun tekliflerinin, AKP'nin oylarıyla 
reddedildiğini de önemle ifade ediyor ve vurguluyoruz. 

Görüldüğü gibi; Hükümet, demokrasi arayışı içinde olmayıp, dayatmacı bir anlayışla, kişisel çıkar 
ilişkileri ve siyasi kaygılarla; dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini toptan bir anlayışla engellemektedir. 
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Böyle bir anlayış ve uygulamanın, hukukta ve anayasada yeri yoktur. 

Tüm bu sebeplerle; Hükümet kaynaklı talep ve talimatlar doğrultusunda, kişisel çıkarlar ve siyasi 
kaygılarla, TBMM Karma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin çoğunluk diktası yoluyla tesis ettikleri 
erteleme kararma muhalefet ettiğimizi beyan ediyoruz. 

20.03.2008 

Turgut Dibek Atilla Kart 

Kırklareli Konya 

Ali Rıza Oztürk İsa Gök 

Mersin Mersin 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/162 no ile işlem gören İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un dokunulmazlığının kaldırılması is
teğinin 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. 
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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 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 197) 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/161) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.7.2006 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-9863 
Konu: İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 17/7/2006 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-3759-2006/33092 
sayılı yazısı. 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen hakkında 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 17.7.2006 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.03-128-3759-2006/033092 
Konu: İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Se
vigen hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, İstanbul ilinden milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
fezlekeli evrak Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının 20/06/2006 tarihli ve B.M.2006/2325 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
konusunda gereğini delâletlerine 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 24.3.2008 
Esas No.: 3/161 
Karar No.: 66 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Mil
letvekili Mehmet Sevigen 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 
Mehmet Sevigen hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kumlun 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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 197) 



- 4 -

MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştırıldığı ve kötüye kullanıldığı içindir ki; TBMM belli bir süreçten son
ra bazı bürokratlar ve kanun kaçakları (58 vc 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; DTPTi Mil
letvekillerinin şahsında, dokunulmazlıkların kaldırılması uygulamasını gerçekleştirmek suretiyle, 
kürsü sorumsuzluğuna müdahalenin yolunu açmaktadır. 

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

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 

Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

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

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

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

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

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 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. 
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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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/161 no ile işlem gören İstanbul Milletvekili Sn. Mehmet Sevigen'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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

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

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 196) 

Mersin MilletYekili Ali OksaFın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/160) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 29.5.2006 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-6896 
Konu : Mersin Milletvekili Ali Oksal'm Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 15.5.2006 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1847-2006/20713 

sayılı yazısı. 

Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali 
Oksal hakkında 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 15.5.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1847-2006/020713 

Konu : Mersin Milletvekili Ali OksaPın Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Ali Oksal hakkında başlatılan 
soruşturma evresinde adı geçenin Mersin ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Mersin Cumhuriyet 
Başsavcılığının 26.04.2006 tarihli ve 2006/3655 soruşturma sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Mersin Milletvekili Ali Oksal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 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.: 3/160 24.3.2008 
Karar No.: 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali Oksal 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Mersin Milletvekili Ali Oksal, Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının dönem sonuna 
kadar devam etmesi talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili 
Ali Oksal 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) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet îyimaya 

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 

Uye 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Mehmet Tunçak 

Bursa 

Üye 

Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 

Üye 

ihsan Koca 

Malarya 

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 Oztürk 

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 Oztürk 
Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 196) 
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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: 196) 
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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 nci 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 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: 196) 
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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 AKPTi 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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

İsa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/160 no ile işlem gören Mersin Milletvekili Sn. Ali OksaPın 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: 196) 
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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 

Be hiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 195) 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/159) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 10.5.2006 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-6003 
Konu : Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 24.04.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.1575-2006/17295 

sayılı yazısı. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhale
fet suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa hakkında tanzim edilen fezleke
li evrak 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 24.4.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1575-2006/017295 

Konu : Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri vc Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefetten 
Eyüp Fatsa hakkında yapılan hazırlık soruşturması evresinde adı geçenin, Ordu İlinden milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması sebebiyle, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenle
nen fezlekeli evrak Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının 24.03.2006 tarihli ve B.M.2006/690 sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 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.: 3/159 24.3.2008 
Karar No.: 64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçim Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 
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 Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Faruk Bal 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye 

Behic Çelik 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet lyimaya 

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 

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 Oztürk 
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 Oztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı vc ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 195) 
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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 vc 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; 195) 
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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 nci 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 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: 195) 

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 Turgut Dibek Atilla Kart 

Afyonkarahisar Kırklareli Konya 

Şahin Mengü Ali Rıza Oztürk İsa Gök 

Manisa Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/159 no ile işlem gören Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın dokunulmazlığının kaldırılması is
teğinin 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 dokunulamazlığınm bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 195) 
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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 O r d u 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 195) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 194) 

Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/158) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 18.4.2006 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4805 

Konu : Mersin Milletvekili Mehmet Mir Dengir Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 7.4.2006 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.1365-2006/15045 

sayılı yazısı. 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Mehmet Mir Dengir Fırat hakkında 
tanzim edilen fezlekeli evrak 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 - 7.4.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.1365-2006/15045 

Konu : Mersin Milletvekili Mehmet Mir Dengir Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Mir Dengir Fırat hakkında yapılan hazırlık soruş
turması sırasında adı geçenin, Mersin ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Mersin Cumhuriyet Başsav
cılığının 27.3.2006 tarihli ve 2006/2 fezleke sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mersin Milletvekili Mehmet Mir Dengir Fırat hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 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.: 3/158 24.3.2008 
Karar No.: 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 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 Adana Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet Fırat hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

GüldalAkşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli ı 

(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: 194) 
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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 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 

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 Oztürk 
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 Oztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 194) 



- 4 -

MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel soran; 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 194) 
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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 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: 194) 
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(4) Açıklanan sebeplerle; 

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi vc 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 nci 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 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: 194) 

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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

İsa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHI 

3/158 no ile işlem gören Adana Milletvekili Sn. D. Mir Fırat'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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve 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: 194) 
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Hcr 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 uza
ktır. 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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 194) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 193) 

Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/157) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 7.4.2006 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4376 

Konu : Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 28.3.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1095-2006/13374 

sayılı yazısı. 

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Mil
letvekili Ahmet Haluk Koç hakkında tanzim edilen fezlekeli evrak 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 işleri Genel Müdürlüğü 28.3.2006 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.03-128-1095-2006/13374 

Konu : Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Ahmet Haluk Koç 
hakkında yapılan soruşturma evresinde, adı geçenin Samsun ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşıl
ması sebebiyle, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 10.3.2006 tarihli ve 2006/18993 sayılı yazısı ekinde alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç 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.: 3/157 24.3.2008 
Karar No.: 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Milletvekili 
Haluk Koç hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Rapora, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Samsun Milletvekili 
Haluk Koç hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Faruk Bal 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye 

Behiç Çelik 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 193) 
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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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

Isa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 193) 



MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
vc 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 193) 
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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 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: 193) 
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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 nci 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 içtüzüğün ilgili hükümlerinin ihlali anlamına gelir. 

76 nci 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: 193) 
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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 Oztürk 
Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/157 no ile işlem gören Samsun Milletvekili Sn. Haluk Koç'un 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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve 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: 193) 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlarda 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 durura kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uza
ktır. 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 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 193) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 192) 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/156) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 9.3.2006 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-2967 

Konu : İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 27.2.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.53.2004-7772 

sayılı yazısı. 

İhaleye fesat karıştırma suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 
hakkında tanzim edilen fezlekeli evrak 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 işleri Genel Müdürlüğü 27.2.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03.1.128.53.2004-7772 

Konu : İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İhaleye fesat karıştırma suçunu işlediği iddia olunan Bülent Baratalı hakkında yapılan soruştur
ma sırasında adı geçenin, İzmir ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 
23.01.2006 tarihli ve B.2006/1284 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 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.: 3/156 24.3.2008 
Karar No.: 61 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Bülent Baratalı hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Bü
lent Baratalı 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 

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: 192) 
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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 Inceöz 

Kastamonu Batman Aksaray 

Üye Üye Üye 

Ahmet Aydın Halil Ünlütepe Zekeriya Aslan 

Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

Uye 

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 Çohanoğlu 

Kırşehir 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Ali Rıza Oztürk 

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 Er bay 

Düzce 

Üye 

Ali Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 192) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

Dokunulmazlık kurumu ve keza soruşturma izni kavramları, Siyasi İktidar tarafından hukuk 
tanımaz bir anlayışla yozlaştınldığı 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-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 192) 
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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 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: 192) 
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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 nci 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 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: 192) 
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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 

Turgut Dibek Atilla Kart 

Kırklareli Konya 

Ali Rıza Oztürk İsa Gök 

Mersin Mersin 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/156 no ile işlem gören İzmir Milletvekili Sn. Bülent Baratalı'nın 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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve 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 dokunulamaz!ığmın bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 192) 
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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 karan 
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 dokunulmazlıklannın kaldınlarak 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: 192) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 191) 

Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/155) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 23.2.2006 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-2258 

Konu : Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 13.2.2006 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128.31.2006/5126 

sayılı yazısı. 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un hakkında tan
zim edilen fezlekeli evrak 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 13.2.2006 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.03.128.31.2006-005126 

Konu : Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Ahmet Haluk Koç hakkında yapılan hazırlık soruştur
ması evresinde adı geçenin, Samsun İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 28.12.2005 tarihli ve 2005/137961 hazırlık sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç 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.: 3/155 24.3.2008 
Karar No.: 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Samsun Milletvekili Haluk Koç hakkında düzenlenen 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Samsun Milletvekili 
Haluk Koç 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 

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 

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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 vc 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-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 191) 
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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 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: 191) 



- 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 nci 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 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: 191) 
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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 Oztürk Isa Gök 

Manisa Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/155 no ile işlem gören Samsun Milletvekili Sn. Haluk Koç'un 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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

Çağdaş demokrasilerde bırakınız mahkûm olmayı bu tür isnatlarla karşılaşan siyasetçiler ve 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. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlarda 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 
kuram 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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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 190) 

Antalya Milletvekil i Deniz Baykal ' ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/153) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 4.11.2005 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-16136 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 21.10.2005 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.19.2005/44698 

sayılı yazısı. 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında tanzim 
edilen fezlekeli evrak 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 21.10.2005 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02.1.128.19.2005-44698 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Deniz Baykal hakkındaki soruşturma evresi sırasında adı 
geçenin Antalya ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 04.10.2005 
tarihli ve 2005/1728 basın soruşturma sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal 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 
Kumlu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/153 24.3.2008 
Karar No.: 59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlenen 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal 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 

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: 190) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet fyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen ilknur 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 Oztürk 
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 Oztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil
letvekilliği sıfatı ve TBMM'nin saygınlığıyla bağdaşmaz. Ancak Hükümet kaynaklı talep ve tali-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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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 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 vc 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: 190) 
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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 vc işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 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: 190) 
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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 

Turgut Dibek Atilla Kart 

Kırklareli Konya 

Ali Rıza Oztürk İsa Gök 

Mersin Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Şahin Mengü 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/153 no ile işlem gören Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

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

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

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

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 189) 

Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporları (3 /152) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 17.10.2005 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-14574 

Konu : Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 5.10.2005 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.17.2005/41952 

sayılı yazısı. 

Havaya silahla ateş etmek suçunu işledikleri iddia olunan Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve 
Enver Yılmaz hakkında 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 5.10.2005 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.17.2005-41952 
Konu : Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 

Havaya Silâhla ateş etmek suçunu işledikleri iddia olunan Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz hak
larında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Ordu ilinden milletvekili seçildiklerinin 
anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli ev
rak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 22.9.2005 gün ve B/1932 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz haklarında 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.: 3/152 24.3. 2008 
Karar No.: 57 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Havaya silah ile eteş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa hakkın

da 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 Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

Haydar Kemal Kurt 

İsparta 

Üye 

Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Faruk Bal 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapılı 

İstanbul 

Üye 

H. Hasan Sönmez 

Giresun 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Hüsnü Tuna 

Konya 

Üye 

Behiç Çelik 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
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Üye Üye Üye 

Suat Kılıç Mustafa Çetin Ahmet fyimaya 

Samsun Uşak Ankara 

Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen İlknur 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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 189) 



- 4 -

MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil
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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 189) 
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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 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: 189) 
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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 nci 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 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: 189) 
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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 Mengii 

Manisa 

Rahmi Güner 

Ordu 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Ali Rıza Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/152 no ile işlem gören Ordu Milletvekili Sn. Eyüp Fatsa'nın dokunulmazlığının kaldırılması 
isteğinin 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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 189) 
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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. 

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 
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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.: 3/152 24.3.2008 

Karar No.: 58 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Havaya silah ile eteş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Enver Yılmaz hak
kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 19 Mart 2008 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili 
Enver Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kumlun 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) 
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Uye Uye Uye 

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 

Uye 

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 Oztürk 
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 Oztürk 
Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil
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 irtibatlandırılabilmiştir. 

Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele
ceği bakımından da endişe vericidir. 

(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat
tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

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

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

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

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

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 

Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

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

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

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

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

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 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: 189) 



- 1 4 -

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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köklürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHÎ 

3/152 no ile işlem gören Ordu Milletvekili Sn. Enver Yılmaz 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. Bugün ise komisyon önüne gelen 
dosyalardan anlaşıldığı üzere sayın Başbakanımız hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak, bazı bakanlarımız hakkında vergi usul kanununa muhalefet ve yine par
tilerinde önemli görevlerinde bulunan bazı milletvekilleri hakkında sahtecilik, halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum
larını dolandırmak, suçu ve suçluyu övmek gibi ağır toplumca yoğun antipati duyulan mahkûmiyet
leri halinde bırakınız bakan olmayı milletvekili olmayı kamu görevi bile yapamayacak olan insanların 
dokunulmazlık zırhına bürünerek bu müessesenin istismarına neden oldukları anlaşılmaktadır. 

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

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

Dokunulmazlıkların kaldırılma isteğine AKP'li üyeler yargının siyasallaştığı hâkim savcıların 
bağımsızlığını kaybettiği kamu görevlilerinin de dokunulamazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

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

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 188) 

Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /151) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 28.3.2005 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-3912 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 27 Şubat 2004 tarihli ve B.02.PPG.0.12-310/2920 sayılı yazımız. 

b) Adalet Bakanlığının 18.03.2005 tarih ve B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.10.2004/12336 
sayılı yazısı. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Kü
tahya Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında ilgi (b) yazı sureti ve eki soruşturma dosyası ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.3.2005 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.10.2004-12336 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İlgi : 18.2.2004 tarihli ve 07409 sayılı yazımız. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 
Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi gereğince 
yasama dokunulmazlığının kaldırıp kaldırılmaması konusunda ilgi yazımız ile Makamlarına sunulan 
evrakına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/02/2005 gün 
ve B050MAH0400000/597 sayılı yazıları ekinde alınan 26/01/2005 tarihli ve 101/6 sayılı Tevdi ra
poru birlikte sunulmuştur. 

Gereğini delaletlerinize 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.: 3/151 24.3.2008 
Karar No: 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği iddia olunan Kü
tahya Milletvekili Hüsnü Ordu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkında Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonu
muzun 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 

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 

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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Karma Komisyon'un, kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine dair kararma aşağıda yazılı 
gerekçelerle muhalefet ediyoruz; 

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel soran; 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 vemüt. 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 ayn 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 188) 
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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 irtibatlandırılabilmiştir. 

Böyle bir tablo ve sunuş, demokrasiler için utanç verici olmanın ötesinde, demokrasinin gele
ceği bakımından da endişe vericidir. 

(3) Hükümet, dokunulmazlıklar konusunda sıkışmış durumdadır. 22. Yasama Döneminde yarat
tığı hukuk dışı uygulamalar Hükümet'i esir almıştır. Bu esaret, 23. Yasama Döneminde yeni hukuk
suzlukları beraberinde getirmektedir. 

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

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

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

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

Bu girişimlere, demokrasi ve hukuk adına engel olunması gerekmektedir. 

Böyle bir girişim kaçınılmaz olarak, kürsü sorumsuzluğunun ihlâli sonucunu doğuracaktır. 
Faşizan yapılanmayı ve Parti Devleti yapılanmasını kurumsallaştırma yolunda ciddi bir mesafe 
sağlayan siyasi iktidar; bu yolla, yasama sorumsuzluğunun da ihlâli sürecini başlatacaktır. 

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

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

AKP Grubunun, çoğunluk diktasına dayalı olarak, keyfi ve sorumsuz bir şekilde tesis ettiği bir 
Komisyon iradesi söz konusudur. Demokrasi ve kurallarla böylesine sorumsuz bir şekilde oynan
ması kaçınılmaz olarak adalet kavramını zedelemektedir. 

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

Hukuk, kurallarla çalışır ve işler. Toptan veya götürü usulün, hukukta yeri yoktur. 

Dokunulmazlıklar konusundaki temel ve objektif ölçü ise, Anayasanın 76 nci 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 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: 188) 
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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 Oztürk 

Mersin 

Atilla Kart 

Konya 

Isa Gök 

Mersin 

Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/151 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 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. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

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

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz Behiç Çelik 

Konya İsparta Mersin 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 202) 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/166) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 19.4.2007 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4733 

Konu : Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 9.4.2007 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-128-1984-2007/18952 

sayılı yazısı. 

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen hakkında 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 işleri Genel Müdürlüğü 9.4.2007 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.03.128-1984-2007/018952 

Konu : Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Polat Türkmen hakkında 
Karadeniz Ereğli İcra Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında, adı 
geçenin Zonguldak ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için kovuşturmanın durmasına dair, Karadeniz Ereğli İcra Ceza Mahkemesinin 
18.10.2006 tarihli ve 2006/714 esas, 2006/1793 sayılı kararını havi dosya anılan Mahkemenin 
27.02.2007 tarihli ve 2006/51 muhabere sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması hususunda 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.: 3/166 24.3.2008 

Karar No.: 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen 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 Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen 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 

İsmail Bilen 

Manisa 

Başkanvekili 

Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 

Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Süleyman Nevzat Korkmaz 

İsparta 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Faruk Bal 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Şahin Mengü 

Manisa 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Sözcü 

Ayşe Nur Bahçekapdı 

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 

Uye 

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 Oztürk 

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 Oztürk 

Konya 

Üye 

İsa Gök 

Mersin 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

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

(1) Dokunulmazlıklar konusunda, 22. Yasama Dönemindeki temel sorun; mevcut Anayasanın 
76. maddesiyle TBMM İçtüzüğünün 131 ve devamı maddelerinin, düzenleniş amacına aykırı olarak 
ve çoğunluk diktasına dayalı bir anlayışla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı anlayış ve uygulamanın 23. Yasama Döneminde de devam edeceği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM İçtüzüğünün 131 ve müt. maddelerindeki hükümlere göre; 

Karma Komisyon, olayın ve suçlamanın niteliğine göre; ya dokunulmazlığın kaldırılmasına ya 
da kovuşturmanın dönem sonuna ertelenmesine karar verecektir. Elbette bu değerlendirmeyi ya
parken, önüne gelen dosya kapsamını da göz önünde bulunduracaktır. Dosyanın geldiği safahat, 
suçlamanın niteliği gibi hususları genel olarak göz önüne alıp, keza Anayasanın 76. maddesinde 
düzenlenmiş olan "Milletvekili seçilme engeli" teşkil eden bir suçlamanın söz konusu olup olmadığını 
da değerlendirerek; buna göre karar verecek ve rapor hazırlayacaktır. 

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

Bu âdil ve objektif yaklaşım içinde hazırlanacak olan raporun, 2 ayrı sonucu olacaktır. 

Karma Komisyon ise, hiçbir objektif ölçü arayışına girmeden, Hükümet kaynaklı talep ve tali
matlar doğrultusunda karar vermiştir. 

(2) 22. Yasama Döneminde, kişisel kaygı ve siyasi hesaplarla Meclis iradesine tahakküm eden 
siyasi iktidarın, aynı anlayış ve uygulamayı bu dönemde de devam ettirmek istediğini, demokrasi 
adına endişeyle gözlemliyoruz. Bu endişe sebebiyledir ki, her zeminde demokrasi ve hukuk adına, 
AKP Grubunu uyarmak gereğini duyuyoruz. 

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

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

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

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

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

Keza, AKP Mersin Milletvekili Ali Er hakkındaki dosya da üzerinde önemle durulması gereken 
bir dosyadır. Anılan Milletvekili hakkında, oğlunun yol açtığı ve ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla 
ilgili olayda, sanık konumuna girerek olayı üstlendiği iddia edilmektedir. Bu çok ağır bir iddiadır. Bir 
Milletvekilinin böylesine nitelikli bir iddiayla görevini sürdürmesi ve zan altında kalması, Mil
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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 202) 
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Ötc 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: 202) 
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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 nci 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 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. 
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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 Oztürk 

Mers in 

Atilla Kart 

Konya 

İsa Gök 

Mersin 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

3/166 no ile işlem gören Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 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 dokunulmazlığının bulunduğu, milletvekillerinin 
itibarının bu şekilde korunduğu gerekçeleri ile karşı çıkmaktadırlar. Bu gerekçelerin hiç birisi gerçekçi 
bulunmamaktadır. 
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Her kurum içerisinde hatalar yapıldığı gibi kasıtlı yanlışlar da yapılabilmektedir. İşine geldiğinde 
hukuka saygı talep eden yargı kararlarını kendisine referans gösteren iktidar hatta zaman zaman ana 
muhalefetin bu tavrı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Bu tavrın devamı halinde 
hakkındaki yargı kararını beğenmeyen bütün vatandaşlarımıza "yargı siyasallaşmıştır ben bu kararı 
tanımıyorum" deme imkânı getirecektir ki bu durum kaosa yol açacaktır. 

AKP'nin diğer kamu görevlilerinin de dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesi samimiyetten uzak
tır. Bahsedilen kamu görevlilerinin dokunulmazlığını AKP kaldırmak istemiştir de engel olan mı ol
muştur. 

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

Bu sayede haklarında uydurma isnatlardan milletvekillerinin aklanmalarının önü açılmış ola
caktır. 

Bütün bu nedenlerle MHP olarak dokunulmazlığın anayasamızda kürsü dokunulmazlığı şek
linde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına mevcut hal itibariyle de haklarında fezleke olan mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak adaletin tecellisine tevdilerine karar verilmesi gerek
tiği inancıyla muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Rıdvan Yalçın Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Behiç Çelik 

Ordu 

Faruk Bal S. Nevzat Korkmaz 

Konya İsparta Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 202) 


	tbmm230221150549.pdf
	tbmm230221150550.pdf
	tbmm230221150551.pdf
	tbmm230221150552.pdf
	tbmm230221150553.pdf
	tbmm230221150554.pdf
	tbmm230221150555.pdf
	tbmm230221150556.pdf
	tbmm230221150557.pdf
	tbmm230221150558.pdf
	tbmm230221150559.pdf
	tbmm230221150560.pdf
	tbmm230221150561.pdf
	tbmm230221150562.pdf
	tbmm230221150563.pdf
	tbmm230221150564.pdf
	tbmm230221150565.pdf
	tbmm230221150566.pdf
	tbmm230221150567.pdf
	tbmm230221150568.pdf
	tbmm230221150569.pdf
	tbmm230221150570.pdf
	tbmm230221150571.pdf
	tbmm230221150572.pdf
	tbmm230221150573.pdf
	tbmm230221150574.pdf
	tbmm230221150575.pdf
	tbmm230221150576.pdf
	tbmm230221150577.pdf
	tbmm230221150578.pdf
	tbmm230221150579.pdf
	tbmm230221150580.pdf
	tbmm230221150581.pdf
	tbmm230221150582.pdf
	tbmm230221150583.pdf
	tbmm230221150584.pdf
	tbmm230221150585.pdf
	tbmm230221150586.pdf
	tbmm230221150587.pdf
	tbmm230221150588.pdf
	tbmm230221150589.pdf
	tbmm230221150590.pdf
	tbmm230221150591.pdf
	tbmm230221150592.pdf
	tbmm230221150593.pdf
	tbmm230221150594.pdf
	tbmm230221150595.pdf
	tbmm230221150596.pdf
	tbmm230221150597.pdf
	tbmm230221150598.pdf
	tbmm230221150599.pdf
	tbmm230221150600.pdf
	tbmm230221150601.pdf
	tbmm230221150602.pdf
	tbmm230221150603.pdf
	tbmm230221150604.pdf
	tbmm230221150605.pdf
	tbmm230221150606.pdf
	tbmm230221150607.pdf
	tbmm230221150608.pdf
	tbmm230221150609.pdf
	tbmm230221150610.pdf
	tbmm230221150611.pdf
	tbmm230221150612.pdf
	tbmm230221150613.pdf
	tbmm230221150614.pdf
	tbmm230221150615.pdf
	tbmm230221150616.pdf
	tbmm230221150617.pdf
	tbmm230221150618.pdf
	tbmm230221150619.pdf
	tbmm230221150620.pdf
	tbmm230221150621.pdf
	tbmm230221150622.pdf
	tbmm230221150623.pdf
	tbmm230221150624.pdf
	tbmm230221150625.pdf
	tbmm230221150626.pdf
	tbmm230221150627.pdf
	tbmm230221150628.pdf
	tbmm230221150629.pdf
	tbmm230221150630.pdf
	tbmm230221150631.pdf
	tbmm230221150632.pdf
	tbmm230221150633.pdf
	tbmm230221150634.pdf
	tbmm230221150635.pdf
	tbmm230221150636.pdf
	tbmm230221150637.pdf
	tbmm230221150638.pdf
	tbmm230221150639.pdf
	tbmm230221150640.pdf
	tbmm230221150641.pdf
	tbmm230221150642.pdf
	tbmm230221150643.pdf
	tbmm230221150644.pdf
	tbmm230221150645.pdf
	tbmm230221150646.pdf
	tbmm230221150647.pdf
	tbmm230221150648.pdf
	tbmm230221150649.pdf
	tbmm230221150650.pdf
	tbmm230221150651.pdf
	tbmm230221150652.pdf
	tbmm230221150653.pdf
	tbmm230221150654.pdf
	tbmm230221150655.pdf
	tbmm230221150656.pdf
	tbmm230221150657.pdf
	tbmm230221150658.pdf
	tbmm230221150659.pdf
	tbmm230221150660.pdf
	tbmm230221150661.pdf
	tbmm230221150662.pdf
	tbmm230221150663.pdf
	tbmm230221150664.pdf
	tbmm230221150665.pdf
	tbmm230221150666.pdf
	tbmm230221150667.pdf
	tbmm230221150668.pdf
	tbmm230221150669.pdf
	tbmm230221150670.pdf
	tbmm230221150671.pdf
	tbmm230221150672.pdf
	tbmm230221150673.pdf
	tbmm230221150674.pdf
	tbmm230221150675.pdf
	tbmm230221150676.pdf
	tbmm230221150677.pdf
	tbmm230221150678.pdf
	tbmm230221150679.pdf
	tbmm230221150680.pdf
	tbmm230221150681.pdf
	tbmm230221150682.pdf
	tbmm230221150683.pdf
	tbmm230221150684.pdf
	tbmm230221150685.pdf
	tbmm230221150686.pdf
	tbmm230221150687.pdf
	tbmm230221150688.pdf
	tbmm230221150689.pdf
	tbmm230221150690.pdf
	tbmm230221150691.pdf
	tbmm230221150692.pdf
	tbmm230221150693.pdf
	tbmm230221150694.pdf
	tbmm230221150695.pdf
	tbmm230221150696.pdf
	tbmm230221150697.pdf
	tbmm230221150698.pdf
	tbmm230221150699.pdf
	tbmm230221150700.pdf
	tbmm230221150701.pdf
	tbmm230221150702.pdf
	tbmm230221150703.pdf
	tbmm230221150704.pdf
	tbmm230221150705.pdf
	tbmm230221150706.pdf
	tbmm230221150707.pdf
	tbmm230221150708.pdf
	tbmm230221150709.pdf
	tbmm230221150710.pdf
	tbmm230221150711.pdf
	tbmm230221150712.pdf
	tbmm230221150713.pdf
	tbmm230221150714.pdf
	tbmm230221150715.pdf
	tbmm230221150716.pdf
	tbmm230221150717.pdf
	tbmm230221150718.pdf
	tbmm230221150719.pdf
	tbmm230221150720.pdf
	tbmm230221150721.pdf
	tbmm230221150722.pdf
	tbmm230221150723.pdf
	tbmm230221150724.pdf
	tbmm230221150725.pdf
	tbmm230221150726.pdf
	tbmm230221150727.pdf
	tbmm230221150728.pdf
	tbmm230221150729.pdf
	tbmm230221150730.pdf
	tbmm230221150731.pdf
	tbmm230221150732.pdf
	tbmm230221150733.pdf
	tbmm230221150734.pdf
	tbmm230221150735.pdf
	tbmm230221150736.pdf
	tbmm230221150737.pdf
	tbmm230221150738.pdf
	tbmm230221150739.pdf
	tbmm230221150740.pdf
	tbmm230221150741.pdf
	tbmm230221150742.pdf
	tbmm230221150743.pdf
	tbmm230221150744.pdf
	tbmm230221150745.pdf
	tbmm230221150746.pdf
	tbmm230221150747.pdf
	tbmm230221150748.pdf
	tbmm230221150749.pdf
	tbmm230221150750.pdf
	tbmm230221150751.pdf
	tbmm230221150752.pdf
	tbmm230221150753.pdf
	tbmm230221150754.pdf
	tbmm230221150755.pdf
	tbmm230221150756.pdf
	tbmm230221150757.pdf
	tbmm230221150758.pdf
	tbmm230221150759.pdf
	tbmm230221150760.pdf
	tbmm230221150761.pdf
	tbmm230221150762.pdf
	tbmm230221150763.pdf
	tbmm230221150764.pdf
	tbmm230221150765.pdf
	tbmm230221150766.pdf
	tbmm230221150767.pdf
	tbmm230221150768.pdf
	tbmm230221150769.pdf
	tbmm230221150770.pdf
	tbmm230221150771.pdf
	tbmm230221150772.pdf
	tbmm230221150773.pdf
	tbmm230221150774.pdf
	tbmm230221150775.pdf
	tbmm230221150776.pdf
	tbmm230221150777.pdf
	tbmm230221150778.pdf
	tbmm230221150779.pdf
	tbmm230221150780.pdf
	tbmm230221150781.pdf
	tbmm230221150782.pdf
	tbmm230221150783.pdf
	tbmm230221150784.pdf
	tbmm230221150785.pdf
	tbmm230221150786.pdf
	tbmm230221150787.pdf
	tbmm230221150788.pdf
	tbmm230221150789.pdf
	tbmm230221150790.pdf
	tbmm230221150791.pdf
	tbmm230221150792.pdf
	tbmm230221150793.pdf
	tbmm230221150794.pdf
	tbmm230221150795.pdf
	tbmm230221150796.pdf
	tbmm230221150797.pdf
	tbmm230221150798.pdf
	tbmm230221150799.pdf
	tbmm230221150800.pdf
	tbmm230221150801.pdf
	tbmm230221150802.pdf
	tbmm230221150803.pdf
	tbmm230221150804.pdf
	tbmm230221150805.pdf
	tbmm230221150806.pdf
	tbmm230221150807.pdf
	tbmm230221150808.pdf
	tbmm230221150809.pdf
	tbmm230221150810.pdf
	tbmm230221150811.pdf
	tbmm230221150812.pdf
	tbmm230221150813.pdf
	tbmm230221150814.pdf
	tbmm230221150815.pdf
	tbmm230221150816.pdf
	tbmm230221150817.pdf
	tbmm230221150818.pdf
	tbmm230221150819.pdf
	tbmm230221150820.pdf
	tbmm230221150821.pdf
	tbmm230221150822.pdf
	tbmm230221150823.pdf
	tbmm230221150824.pdf
	tbmm230221150825.pdf
	tbmm230221150826.pdf
	tbmm230221150827.pdf
	tbmm230221150828.pdf
	tbmm230221150829.pdf
	tbmm230221150830.pdf
	tbmm230221150831.pdf
	tbmm230221150832.pdf
	tbmm230221150833.pdf
	tbmm230221150834.pdf
	tbmm230221150835.pdf
	tbmm230221150836.pdf
	tbmm230221150837.pdf
	tbmm230221150838.pdf
	tbmm230221150839.pdf
	tbmm230221150840.pdf
	tbmm230221150841.pdf
	tbmm230221150842.pdf
	tbmm230221150843.pdf
	tbmm230221150844.pdf
	tbmm230221150845.pdf
	tbmm230221150846.pdf
	tbmm230221150847.pdf
	tbmm230221150848.pdf
	tbmm230221150849.pdf
	tbmm230221150850.pdf
	tbmm230221150851.pdf
	tbmm230221150852.pdf
	tbmm230221150853.pdf
	tbmm230221150854.pdf
	tbmm230221150855.pdf
	tbmm230221150856.pdf
	tbmm230221150857.pdf
	tbmm230221150858.pdf
	tbmm230221150859.pdf
	tbmm230221150860.pdf
	tbmm230221150861.pdf
	tbmm230221150862.pdf
	tbmm230221150863.pdf
	tbmm230221150864.pdf
	tbmm230221150865.pdf
	tbmm230221150866.pdf
	tbmm230221150867.pdf
	tbmm230221150868.pdf
	tbmm230221150869.pdf
	tbmm230221150870.pdf
	tbmm230221150871.pdf
	tbmm230221150872.pdf
	tbmm230221150873.pdf
	tbmm230221150874.pdf
	tbmm230221150875.pdf
	tbmm230221150876.pdf
	tbmm230221150877.pdf
	tbmm230221150878.pdf
	tbmm230221150879.pdf
	tbmm230221150880.pdf
	tbmm230221150881.pdf
	tbmm230221150882.pdf
	tbmm230221150883.pdf
	tbmm230221150884.pdf
	tbmm230221150885.pdf
	tbmm230221150886.pdf
	tbmm230221150887.pdf



