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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin ardından geçen bir 
senenin değerlendirmesine, 

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Ardahan'da kurulacak üniversite ve yapılacak TOKİ konutlanna. 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Kıbrıs'la ilgili gelişmelere ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Aydın cevap verdi. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Tunceli'de 2006 yılında TOKİ tarafından ihale edilen konut
lara ilişkin bir konuşma yaptı. 

Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan sorun
ların araştırılarak (10/253), 

İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, İzmir'deki deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde (10/254), 

Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının sorunlarının 
araştırılarak (10/255), 

Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, ülkemizdeki deprem riskinin araş
tırılarak deprem yönetiminde (10/256), 

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

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 9 Ocak 
2007 tarihinde Bağdat'ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden 
olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet 
sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma 
yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/4) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusundaki ön görüşme gününün AK PARTİ Grubu önerisiyle Genel Kurulun onayına sunulacağı. 

Açıklandı. 

18/7/2008 tarihinde dağıtılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm hakkındaki (11/4) esas numaralı 
gensoru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına; Anaya-
sa'nın 99'uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel 
Kurulun 22/7/2008 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; biraz önce okunan (10/254) ve (10/256) 
esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin bugün görüşmeleri yapılacak olan depremle ilgili 
araştırma önergeleri ile birleştirilerek görüşmelerinin birlikte yapılmasına; gündemin "Kanun Tasarı 
ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 225,273, 267,270 ve 274 sıra 
sayılı Kanun Tasarı ve Tekliflerinin bu kısmın 2, 3, 5, 6 ve 8'inci sıralanna alınmasına ve diğer kanun 
tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi, ya
pılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adma Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal 
Kıhçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 
9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat'ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan ka
zaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali 
mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı 
soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin (11/4) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmesi ta
mamlandı; yapılan oylama sonucunda, önergenin gündeme alınması kabul edilmedi. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen: 

(10/60), (10/63), (10/99), (10/242), (10/243), (10/244), (10/245), (10/246), (10/254) ve (10/256) 
esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin ön görüşmelerine bir süre devam edildi. 

23 Temmuz 2008 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birle
şime 20.09'da son verildi. 
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No.: 193 

I I . - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasarı 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda Tür-
kiyede Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasma Dair Anlaşmanm Onaylanmasmm Uygun Bu
lunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı (1/632) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2008) 

TekliHer 
1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanunu, Si

yasi Partiler Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/304) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2008) 

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı Maddesinin Geçici 23 üncü Maddesi 1 nci Fıkrasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/305) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2008) 

3.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/306) (Plan 
ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2008) 

4.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/307) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2008) 

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve İzmir Mil
letvekili Kamil Erdal Sipahi'nin; 3218 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/308) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2008) 

6.- İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit'in; 3671 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/309) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 15.07.2008) 

2- Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına Grup Başkanvekilleri izmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergenekon Somşturmasmda 
tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2008) 

3- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialannın araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2008) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 134'üncü Birleşimini açıyomm. 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. j 
Gündem dışı ilk söz. Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planı hakkında söz isteyen Van Milletvekili 

Kerem Altun'a aittir. 
Sayın Altun, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Van Milletvekili Kerem Altun 'un, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesi 'ne ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 
KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma 

Projesi ile ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Malumlarınız olduğu üzere Hükümetimiz yakın geçmişte dünyanın en önemli bölgesel kalkınma 

projelerinden biri olan GAP'ın tamamlanması için start verdi. GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölge
miz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte, bugüne kadar hep konuşulan, ancak 
adı olan kendisi olmayan, bir türlü gerçekleşemeyen ve uygulamaya konulamayan Doğu Anadolu 
Kalkınma Projesi, 12-13 Temmuzda Van ilimizde yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında 
ele alındı, masaya yatırıldı. 

Toplantıya Başbakan Yardımcımız Sayın Nazım Ekren'in başkanlığında ekonomi bürokratları, 
bölge milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Geniş ka
tılımlı bu toplantıda "ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi", "sosyal gelişmenin sağlanması", 
"altyapının iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi" başlıkları altında inisiyatif alanları 
belirlendi. Van'da yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında alman en önemli kararlardan 
bir tanesi, bölgesel kalkınma faaliyetlerini düzenleyecek, organize edecek, yönlendirecek bölgesel 
kalkınma ajansının Van ilimizde kurulacak olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, geniş anlamıyla kalkınma, bir toplumda ekonomik, toplumsal ve kültü
rel alanda arzu edilen her türlü değişme ve gelişme olarak tanımlanabilir. Bölgeler arası gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılması amacıyla uygulamaya konulan araçlardan bir tanesi de bilindiği gibi böl
gesel kalkınma planlarıdır. 

Doğu Anadolu Projesi, ülkemizin doğusunda on altı ilimizi kapsamaktadır. Ulaşım ağı ve fonk
siyonel ilişkiler bölgeyi üç ayrı alt bölgeye ayırmıştır. Bunlar, Erzurum alt bölgesi, Malatya-Elâzığ 
alt bölgesi ve Van alt bölgesidir. 

Doğu Anadolu Bölgemiz, bugün sosyoekonomik göstergeler itibarıyla geri kalmış bir bölgedir. 
İller itibarıyla gelişmişlik düzeyi değişmekle birlikte kişi başına düşen geHr Türkiye ortalamasına 
göre oldukça düşüktür. Bölgenin geri kalmışlığını bir örnekle açıklarsak: Sosyoekonomik gelişmiş
lik sıralamasında 1945 yılında 8'inci olan Elâzığ, 90'lı yıllarda 33'üncülüğe, 23'üncü olan Van 
67'nciliğe, 37'nci olan Kars 62'nciliğe düşmüştür. 

- 6 9 0 -

23 Temmuz 2008 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 
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Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse: Türkiye ekonomisi yapısal dönüşüm ve uluslararası pi
yasalara entegre olma bakımından büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak buna rağmen bölgeler arası ge
lişmişlik farklılıkları bugün de önümüzde önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. 1999 
Helsinki Zirvesi'yle eşit aday statüsünü kazanmış Türkiye'nin, Avrupa Birliğine ekonomik ve sosyal 
uyumun sağlanmasında bölgeler arası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi hususu 2007-2013 döne
minde yapılacak planlama çalışmalarında da temel öncelik alanlarından birisini teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar sayısı on civarında olan bölge planlannda, GAP ana planı dışındaki bölge plan
larının kapsamlı bir uygulama şansı olmamıştır. Kanaatimizce bunun üç temel sebebi vardır: Birin
cisi, yerel düzeyde devletçe uygulama mekanizmalarının oluşturulmamış olması. İkincisi, fınans 
boyutunun ne şekilde karşılanacağının ortaya konulamaması. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, yerel 
düzeyde bir sahiplenmenin oluşturulmaması. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Altun, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

KEREM ALTUN (Devamla) - Bu çerçevede Hükümetimizce hayata geçirilmesine çalışılan 
DAP ana planının temel hedefi, bölgenin kendi ekonomik ve sosyal potansiyelini harekete geçirecek 
ortamın yapılanmasını sağlamaktır. Doğu Anadolu Projesi'yle sağlanacak istikrar ve güvenle, bölge 
insanında kaybolan öz güven yeniden tesis edilecektir. Ümit ediyoruz, bu programla sermaye ve 
refah tabana yayılacak, gelir dağılımında eşitsizlik azalacak, bu suretle sosyal dengelerin korunması 
sağlanacaktır. 

Bu öngörülen kalkınma programıyla, çağdaş, üreten, gelirini adaletle paylaşan, insan haklarını 
ve demokratik özgürlükleri tam olarak kullanan, barış ve huzur içinde ülkemizin aydınlık yarınlara 
ulaşmasını diliyorum. Doğu Anadolu Bölgemize yeni bir heyecan, bir dinamizm, bir sinerji yarata
cak, bir müjde, bir umut olacak bu projenin hayata geçirilmesi için. Sayın Başbakanımız başta olmak 
üzere emeği geçen ve geçecek herkese şimdiden Van ilimiz adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı 
sunuyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altun. 

Gündem dışı ikinci söz, şehir içi şebeke sularındaki kirlilik sorunu hakkında söz isteyen İzmir 
Milletvekili Selçuk Ayhan'a aittir. 

Sayın Ayhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'ın, şehir içi şebeke sularındaki kirliliğe ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Konuşmamın içeriğine geçmeden önce, geçtiğimiz gün Menderes'te olan ve yaklaşık 800 hek
tar ile 4 bin hektar arasında hasar gördüğü tahmin edilen ve kesin hasar sonuçlan henüz açıklanma
yan orman yangını için hem İzmirlilere hem tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve 
bu yangında Hükümetimizin orada herhangi bir bakanıyla temsil edilmemesinden dolayı duyduğum 
üzüntüyü ifade etmek istiyorum. 
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Aylar önce burada enerji sorunuyla ilgili konuşma yaptığımda Sayın Enerji Bakanımız "Ben 
mühendisim. Bu işleri çok iyi bilirim." diye yanıt vermişti bana, tutanaklarda var. Ben de bir mü
hendisim ve en az Sayın Bakan kadar bu konuları biliyorum. Ne yazık ki, oradaki yangının nedeni 
enerji nakil hatlarının kopmasından kaynaklanmıştır; bakımsızlık, yıpranmışlık ve eskime nedeniyle 
olmuştur. Bu konularda Hükümetimizin daha duyarlı ve daha hassas olmasını özellikle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bildiğiniz gibi son günlerde Türkiye'de kuraklık ve kirlenme nedeniyle su 
sorunu öne çıktı. Geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaşanan susuzluktan sonra has
tanelerin ameliyathanelerini kapattığını, hastaları tahliye ettiğini, büyük iş merkezlerinin tuvaletlerini 
kapattığını ve bunun sonucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın da "Ankara'yı terk edin. 
Akrabalarınızın yanına gidin. Tatile çıkın." gibi önemli (!) ve ciddi (!) açıklamalar yaptığını hepimiz 
biliyoruz. Bu sene de Kızılırmak suyunun bağlanması ve Ankara halkına yirmi gün çaktırmadan içi-
rilmesinden sonra ortaya çıkan suyla ilgili tahlillerden sonra çok ciddi bir siyasi atraksiyonla -kendisini 
kutluyorum bu açıdan- topu İzmir'in üzerine atarak kendisini sıyırmayı başarmıştır. Tabii, bunun 
ahlaken ne kadar doğm olduğu tartışılır. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu tip tavırlara girmeyerek konunun üstüne gitmiş, özel
likle "ikinci bölge" diye tabir ettiğimiz bölgedeki kuyulardan çıkarılan sularda belli oranda arsenik 
yüksekliği olduğunu görmüş, tedbirlerini almış, arsenik oranlarını düşürmüş ve birkaç gün içinde de 
sorunu tamamen ortadan kaldıracağını İzmir kamuoyuna açıklamıştır. İzmir kamuoyu bugün neyi 
içip neyi içemeyeceğini bilebilir konumdadır, Belediye Başkanından gördüğü saygı ve bilgi edinme 
hakkı nedeniyle. Yani, İzmir'deki su sorunu artık lokalize edilmiştir ve çözümlenmektedir. 

Buna karşılık. Sayın Sağlık Bakanımız bir anda bakan olduğunu unutarak, kendisini AKP'nin 
herhangi bir il ya da ilçe başkanı gibi görerek konuya doğrudan müdahale etmiş, üç yıl önce yüzde 
50 oranın normal kabul edilebildiği arsenik değerlerinin, bilimdeki gelişmeler ve Avrupa Birliği stan
dartlarına uyum nedeniyle yüzde lO'a indirilmesinden sonra, bu oranın yüksek olduğunu ülke olarak 
da kabul ettiğimizi ifade ederek, on iki ilde arsenik oranı yüksekliği olduğunu söyleyerek, hedef olarak 
İzmir'i göstermiştir. 

Sayın Bakanın görevi, Sayın Başbakanın "İzmir'i istiyorum"undan yola çıkarak, İzmir halkını 
paniğe sevk etmek, İzmir halkını endişeye sevk etmek ve İzmir'i kazanmayı bu tip yollarla elde 
etmek midir, yoksa açıklamadığı diğer on iki ildeki sonuçları da açıklayarak, öncelikle o vatandaşın 
da ne içtiğini bilme hakkını göstermeyi kendisine görev edinmek midir? Bir bakanlık, bu konuya bi
limsel açıdan ya da ahlaki açıdan nasıl yaklaştığını göstermek zorundadır. 

Bunun üzerine İzmir'deki bor oranlarının da yüksek olduğu açıklanmış, bilahare İzmir Hıfzıs-
sıhha Enstitüsünün ve Büyükşehir Belediye Başkanının yaptırdığı tahliller sonucunda, Sayın Valinin 
de kabul ettiği, İzmir'deki değerlerin düşük olduğu ve bor oranının kesinlikle yüksek olmadığı da ka
nıtlanmıştır, ama İzmir halkını "İzmir Belediyesine talimat verdik, faturalara 'su içilemez, hatta 
yemek yaparken bile kullanmayın.'" şeklinde söylemlerle paniğe sevk etmek, bir bakanlığın yetki, 
sorumluluk ve ciddiyetinin içinde uygun görülmeli midir, görülmemeli midir? Bunu tartışmak duru
mundayız değerli arkadaşlarım. 

Ben, burada. Sayın Bakanın yirmi dakikalık bana cevap verme hakkı olduğunu bilerek, belki iki 
saat konuşmam gereken bu konuda son olarak şunları söylüyorum ve Sayın Bakandan bunların ya
nıtını istiyorum: 

Sayın Bakan, on iki ildeki arsenik oranının yüksekliğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun. 
SELÇUK AYHAN (Devamla) - .. .lütfen, burada çıkıp, açıkça halkımıza ve yüce Meclise söy

leyiniz. 
Bunun dışında, Türkiye'deki seksen bir ilin durumu nedir, bunu lütfen anlatınız. 
Daha geçen hafta üç yaşındaki bir çocuk açıkta satılan bir deterjanı su sanarak... İzmir'de, Aliağa 

ilçesinde ölmüştür değerli arkadaşlarım ve Bakanlığa bağlı hastane bu çocuğun yaşamını önemsiz 
görüp ona ambulans bile tahsis etmemiştir. Bununla ilgili ne yapılmıştır? 

Kırkağaç'ta 450 kişi içtiği sudaki yanlış, zararlı maddeler nedeniyle hastaneye kaldırıldığında 
Sayın Bakan ne yapmıştır? 

Biz Sayın Bakandan Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı olduğunun bilinciyle hareket et
mesini istiyoruz. Kendisi aynı zamanda akademik kariyer yapmış bir insan olarak, Hipokrat yemini 
etmiş bir insan olarak bilime saygısını, ülkeye saygısını, halka saygısını küçük parti şovlanyla değil, 
görevini gerçekten bilinçli yapmak zorundadır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gündem dışı üçüncü söz, Balıkesir ilinin talepleri hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili 

Ahmet Duran Bulut'a aittir. 
Sayın Bulut, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
3. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, Balıkesir ilinin taleplerine ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, Balıkesir'in talepleri hakkında söz 

almış bulunuyorum. Aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu hafta Saraybosna'da Srebrenitsa katliamının yıl dönümü. Orada soykırıma uğrayan soydaş 

ve dindaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakalanan "Sırp Kasabı"nı, orada bu katliama göz yuman 
Hollandalı görevlileri ve bu Hollandalı askerlere ödül veren Hollanda Hükümetini, ikide bir Türki
ye'ye gelip, Türkiye'yi teftiş edercesine insan hakları konusunda bize ders vermeye kalkan Avrupa 
İnsan Hakları yetkililerini huzurlarınızda şiddetle kınıyorum. Böyle katliamlara Avrupa'nın göbe
ğinde göz yumulmamasını, bir daha tekrarlanmamasını da temenni ediyorum. 

Balıkesir, Marmara ve Ege Denizi'ne başını sokmuş, Selçuklu kartalı gibi duran bir Türk şehri
dir. Balıkesir, tarihine yakışır, ilk kurşunu ve son kurşunu atan tarihî misyonu çok önemli olan kuvâ 
şehri yapısına maalesef uymayan bir gelişme içerisindedir. Buna "gelişme" derken "gelişmesizlik" 
olarak ifade etsem daha uygun olacaktır çünkü her geçen yıl eski yılları aratmaktadır. 

Uygulanan yanlış tarım politikalarıyla, hayvancılık politikalarıyla, geçen her yıl bir öncekini 
aratmakta. Sadece Sayın Maliye Bakanımız Unakıtan'ın pastörize tesisleri para kazanmakta. Sebebi 
de onda KDV'nin yüzde 8 olmasıdır. Diğer sektörlerde yüzde 18 olmasıyla, artan maliyetlerle in
sanlar rekabet edemez hâle gelmişlerdir. Manyas Ovası'nda insanlar borçlarından dolayı daha buğ-
daylannı toplamadan, başakta 250 kuruştan buğdayı satmak zorunda kalmışlardır. 

Balıkesir'in bilhassa Edremit Körfezi bölgesinde dokuz milyon zeytin ağacı vardır. Var yılında 
300 bin ton, yok yılında ise 100 bin ton zeytinyağı üreten bu bölgemizde üretici, maliyetlerini kar
şılayamamakta, para kazanamamakta, zeytinin altının sürülmesi, gübre atılması, ilaçlanması gibi hiz
metleri ağaca verememekte; dolayısıyla ürün kaybına sebep olmaktadır. 

Zeytin sineği mücadelesinde üreticiler mücadele edememekte çünkü bunun için güçlü bir orga
nize gerekmektedir. Devlet orada bir birliğe bunu atmış. Birlik "para alamıyorum, ödemiyorlar" ba
hanesiyle bu mücadeleyi yapmamakta, yüzde 50'ye yakın ürün kaybı olmaktadır. 
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Üreticiye zeytinyağında 20 kuruş destekleme verilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 2.500 
kuruş verilmektedir. Türk zeytincisi bunlarla nasıl rekabet edebilir? Balıkesir'in sesini ifade ediyorum. 

Meclisimizde kurulan zeytinyağı komisyonunda görev alan değerli arkadaşlarımızın bu konu
daki araştırmalannın sonuçları getirilecektir. Ancak zeytinyağına 1 lira en az desteklenme Balıkesir'de 
istenmektedir. Ancak o şekilde maliyetlerini kurtarıp insanlar gelecek için umut besleyeceklerdir. 

Balıkesir'de hayvancılık hakeza, kırmızı et ve beyaz ette büyük bir değer kaybı ve ürün kaybına 
sebep olmaktadır. 

Balıkesir sulama konusunda da çok büyük bir ihmal içerisindedir. Balıkesir'de bilhassa Burhaniye, 
Gömeç Ovalarını sulayacak Reşit Barajı yıllardır dile getirildiği hâlde bir türlü işleme konulama
mıştır. Gömeç Ovası'na TEDAŞ direkleri dikmiş ancak trafo koymamaktadır. Trafo olmadan da elektrik 
alınamayacağına göre orada elektrik talep eden, sulamayı elektrikle yapmak isteyen vatandaşlanmıza 
"Trafoyu al, öyle sula." denmektedir. 

Bunun yanı sıra, ulaşım konusunda da Balıkesir'in büyük ihtiyaçları vardır. Hâlâ Balıkesir-Ban-
dırma yolu, çift, duble yol faaliyete geçememiştir. Balıkesir'i Körfez'e bağlayan Körfez yoluna hiç 
ödenek ayrılmamıştır. Balıkesir-Kütahya yolu hâlâ bitirilememiştir. Balıkesir'den Ankara'ya, Balı
kesir'den İstanbul'a hava uçuşu yoktur. Doğu illerinde birçok ile ulaşım olduğu hâlde, batıda, hep iler
lemiş, kalkınmış olarak ifade edilen Balıkesir'de maalesef bu hizmetlere rastlanmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut. 

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Balıkesir'de Balıkesirli sanayici büyük bir sıkıntı içe
risindedir. Bu bakımdan, Balıkesir ilinin ekonomik atılımlarının daha hızlı biçimde sürdürülebilmesi 
için Teşvik Yasası'na Balıkesir ilinin de ilave edilmesi gerekmektedir. 

Balıkesir Susurluk Ticaret Odası Başkanının size. Meclise bir cümlesini ifade ediyorum: "On üç 
yıldan beri ilçede esnaflık yapıyorum. Bu dönem kadar bir durgunluk hiç görmedim. Siftahsız dük
kân kapatıyoruz. Günlük masraflarımızı bile karşılayamıyoruz. Gerekli tedbirlerin alınmaması du
rumunda ilçede kapanan ya da el değiştiren dükkân sayısında daha da artışlar olacaktır." 

Hükümetinizin bu konuda Balıkesir'e dikkatlerini çekmek istiyorum. Balıkesirlinin Hükümet
ten hizmetler beklediğini ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bulut. 
Gündem dışı konuşmalara Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Değerii Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. Ben, özellikle üç de
ğerli milletvekilimizin konuşmalarına açıklık getirmek, onlara cevap vermek üzere söz aldım. 

Önce, Van Milletvekili Sayın Kerem Altun'un konuşmalarına kısaca ben de bir katkıda bulun
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi. Hükümetimiz, Diyarbakır'da özellikle GAP, KOP (Konya Ovası Projesi) ve DAP 
(Doğu Anadolu Projesi) olmak üzere üç tane projeyi, bir de bölgesel projeleri hayata geçirmek için 
belki şimdiye kadarki en büyük hamleyi gerçekleştirmek üzere ciddi bir ödenek aktardı. Şu anda 
ödenekleri de biz ilgili bölgelere sevk ediyoruz, aktarıyoruz. Gerçekten, yaklaşık 2,3 katrilyonluk 
bir ilave ödenek tahsis edilmiştir ve bundan bütün bölgeler nasibini alacaktır. 
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Bu arada, tabii ki Van'la ilgili sulama projeleri hayata geçiyor. Özellikle Koçköprü Barajı'nda 
enjeksiyon çalışmaları tamamlanacak, inşallah önümüzdeki yıl bitireceğiz. Erciş Ovası'ndaki prob
lemler, temizlik problemleri bitti. Ayrıca, Van'ın hayali olan Morgedik Barajı'nın bir an önce ikmal 
edilmesi için şu anda düğmeye basmış bulunuyoruz. 

Ayrıca, Van'la ilgili bir müjde daha vermek istiyorum: Biz, Van'ı da ağaçlandırma seferberliği 
kapsamında pilot il olarak ağaçlandırmak üzere seçtik. Bu ağaçlandırma konusunda ve turizmin ge
lişmesi konusunda Van'da çok güzel şeyler olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. 

Ayrıca, derelerin ıslahı konusunda, oradaki bütün derelerin ıslah edilmesi, taşkından korunması 
çalışmaları da devam ediyor. Onu özellikle Van'la ilgili olduğu için özetle vurgulamak istiyorum. 

Ayrıca, Van Gölü'nün kirlenmekten kurtarılması konusunda da çalışmalar, bildiğiniz gibi, baş
ladı. İnşallah, Van Gölü'yle ilgili, kirlilik veren bütün şehirlerimizin, kasabalarımızın atık su arıtma 
tesisleri kısa zamanda inşa edilecek ve Van Gölü kısa zamanda tertemiz hâle gelecek. 

Bunun dışında bir de İzmir Milletvekili Sayın Selçuk Ayhan Beyefendi'nin konuşmalarına kı
saca cevap vermek istiyorum. Tabii, biz, hiçbir şehirde içme suyunda problem olmasını arzu etme
yiz. Ama tabii ki burada şunu özetle vurgulamak istiyorum: Bir defa, bütün arıtma tesislerinin, içme 
suyu şebekesinin işletilmesinden, yani su teminiyle ilgili bütün tesislerin işletilmesinden sorumlu 
olan belediyelerdir. Tabii, bu arada İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde de, bildiğiniz gibi, 
su-kanalizasyon idareleridir. Ben de eski bir su-kanalizasyon idaresi genel müdürü olduğumdan do
layı, İstanbul Su-Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha sonra Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü yaptığımdan dolayı, işletmenin bütün sorumluluğu, tamamen, İzmir 'de İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına ve ona bağlı olan İZSU'ya, yani İzmir Su-Kanalizasyon İdaresine aittir. Do
layısıyla, bununla ilgili... Bakın, tabii, biz hiçbir zaman polemik yapmak istemiyoruz, daima yardımcı 
olmak istiyoruz. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Bakan, Sağlık Bakanının yanıt vermesini istedim ben. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ama gelişmeleri bir özetle

mekte fayda var ve tabii, orada, İzmir'deki insanlar da bizim vatandaşımız, onlara da hizmet etmek, 
yardımcı olmak bizim vazifemizdir. Ama her kurumun da kendisine ait vazifeyi yapması gerektiği 
kanaatindeyim. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Yapıyor zaten. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Bakın, belediyelerin görevi 
halkımıza sağlıklı ve güvenli içme suyunu ulaştırmaktır ve tesisleri en güzel şekilde işletmektir. 

Sağlık Bakanlığıyla ilgili, konuşmalarınızda bazı hususlar zikrettiniz. Sağlık Bakanlığının ön
celikli görevi ise halk sağlığını korumak olup bu kapsamda halkın tüketimine belediyelerin sunduğu 
içme ve kullanma sularının sağlıklı ve güvenli olup olmadığını denedemektir, vazifesi budur. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - O on iki ili açıklasın Sayın Bakan, on iki ili. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ülkemizde içme ve kullanma 
sularıyla ilgili standartları belirleyen yönetmelik, biliyorsunuz, yayınlandı. AB mevzuatı ve Dünya 
Sağlık Teşkilatının kriterlerine uygun olarak yayınlanan bu Yönetmelik -özellikle, bu Yönetmelik'in 
adı, biliyorsunuz, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'dir- 17 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe 
girdi, ancak -ben o zaman DSİ Genel Müdürü olduğum için biliyorum- belediyelere üç yıllık, daha 
önce bir geçiş süresi verildi. Denildi ki: "Siz, bütün şebekenizi ve arıttığınız suyun kalitesini kontrol 
edin. Üç yıllık süre içinde bu yeni Yönetmelik'teki standartları sağlayacak şekilde bunu tespit edin." 
Neticede, bu üç yıllık süre 17 Şubat 2008 tarihinde doldu. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 
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Şimdi, geçiş süresinin sona ermesinden önce, 10 El<im 2007 tarihinde seksen bir ilin belediyesi, 
Sağlık Bakanlığı tarafından, "Bakın, bu süre doluyor." diye uyarılmıştır ve birtakım tetkikleri, tah
lilleri yaptırmak suretiyle Sağlık Bakanlığına bu tahlil neticelerinin gönderilmesi talep edilmiştir. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Açıklasın Sayın Bakan, biz onu soruyoruz. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Bilgilerin Aralık 2007'de 
toplanmasından sonra bazı illerimizdeki arsenik değerlerinin.. .Sadece İzmir'de değil ama en büyük 
şehir İzmir'de... 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Diğerleri vatandaş değil mi? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Siz az önce dediniz ki . . . 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Diğerleri vatandaş değil mi Sayın Bakan? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Şunu söyleyeyim... Bakın, 

bazı şeyleri doğru tespit etmemiz lazım. Az önce, siz, Ankara ile ilgili ithamlarda bulundunuz. Kı
zılırmak suyu Ankara'ya verildikten sonra bununla ilgili herhangi bir açıklama olmadan vatandaş... 
Bir noktada bir kelime kullandınız "Çaktırılmadan verildi." diye. Öyle bir şey yok. Kesinlikle... 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Başkanın kendi açıklaması. Belediye Başkanı açıkladı. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, 
şu anda Ankara'da, İvedik'ten çıkan bütün içme suyu arıtma tesisi çıkış tahlilleri yapılmaktadır, hatta 
bugün tesadüfen, ben, Çevre ve Orman Bakanlığındaki merkez laboratuvarımızın ekiplerini de gön
derdim, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı ve bir de üniversite
ler dâhil olmak üzere şu anda tekrar numune alıyor. Yani, Ankara'da İvedik'ten verilen su, daima, 
belirttiğimiz bu standartları sağlayacak değerdedir. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Ben, Belediye Başkanınızın açıklamasını söyledim, ithamda bu
lunmadım. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Peki ne yapalım? Bu, özel
likle arsenik değeri konsantrasyonu -gerçi siz oran dediniz, bu oran değil; bu, konsantrasyondur-
daha önce 50 mikrogram/litreydi. Yani, arsenik değeri litrede 50 mikrogramdı. Ancak, bu arseniğin 
sağlık açısından menfi etkisi anlaşılınca, bütün dünyada bu 50, 10 mikrogram/litreye çekildi ve de
diğiniz gibi, bu, bizde üç yıllık, aslında geçiş süresi belki doğru değil ama mecburen, arıtma tesisle
rini yapmaları için, ilave birtakım yapılacak tesisleri yapmalarına imkân sağlamak için üç yıllık geçiş 
süresi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütün bu ikazlara rağmen, bu sürede bu ölçüm neticele
rini Sağlık Bakanlığına göndermemiştir, bir bakıma bu değerleri gizlemiştir. Hatta, Sayın Büyükşe
hir Belediye Başkanı, son zamanlarda, "Bu su ne içilebilir ne de içilemez" şeklinde beyanatlarda 
bulunmuştur. Bunlar doğm değildir, özellikle bunu belirtmek isterim. Nitekim, bunun üzerine, bu 
değerler gönderilmeyince. Sağlık Bakanlığı kendisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 
Çiğli, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Egekent-2, Bayraklı ve Bornova'da arsenik konsantrasyon
ları, Güzelbahçe, Menderes, Narlıdere ve şehir merkezindeki bazı şebeke sularındaysa bor konsant
rasyonlarının yönetmelikle belirtilen üst seviyenin üzerinde olduğunu tespit etti. Neticede bu.. . 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Bakanım, Uşak'takinin öğrenmek hakkı değil mi, Ma-
nisa'dakinin öğrenmek hakkı değil mi, onu somyoruz! 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Tabii hakkı, hakkı. Onu da... 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Söyleyin o zaman, onları söyleyin; Sayın Sağlık Bakanı söylesin. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Şimdi efendim, bakın, siz İzmir'i 
bahsettiniz, onlan da veririz. Bakın, onlann tamamı ölçülüyor şu anda birkaç şehrimizde, fakat bunlar... 
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SELÇUK AYHAN (İzmir) - Düştükten sonra mı söyleyeceksiniz? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - ...İzmir büyük, önemli bir 
şehir; Ege'nin incisi bir şehir. Dolayısıyla buradaki su da, Büyükşehirdeki bu su herkesi ilgilendiriyor. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Bu tarzı şık bulmadığımı ifade ediyorum. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Neticede, İzmir'in içme ve 
kullanma sulannda daha önceki bor değerleri normal sınırlarda iken 22 Haziran 2008 tarihinde alınan 
numunelerde bir miktar yükseklik tespit edilmiş. Yani siz borla ilgili sorduğunuz için söylüyorum. 

Netice olarak şunu ifade edeyim, yani özellikle şunu ifade etmek isterim: Vatandaşı doğru bil
gilendirmek lazım. Yani az önce belirtilen semderde, bilhassa İzmir'deki, kuyu sularında arsenik 
konsantrasyonu yüksektir. Bu yüksek olduğunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı biliyordu fakat 
bunu maalesef halktan gizlemiştir. Bizim söylediğimiz budur. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. 

SELÇUK AYHAN (İzmir) - Hayır, halktan gizleyen sizsiniz! 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ancak şunu ifade edeyim: 

Bakın, hakikaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZSU bizden herhangi bir şekilde destek yar
dım isterse... Nitekim biz bunu gördüğümüz için, ben şahsen kendim biliyorsunuz Gördes Ba-
rajı'ndan 59 milyon metreküp suyun bir an önce verilmesi açısından -aslında Gördes Barajı iki yıl 

'^onra bitecekti- hatırlarsanız 30 Kasımda burada su tutulması şeklinde talimat verdim. Biz İzmir'e 
Hükümet olarak her türlü desteği yaparız. Zaten görüyorsunuz, barajlar, Beydağı Barajı'ndan tutu
nuz birtakım sulamalar, ayrıca çevre yolları, bütün yollar Hükümetimiz zamanında İzmir'de açıl
mıştır. İzmir'e her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Bunu özellikle vurgulamak isterim. 

Bunun dışında, bir de son olarak -müsaade ederseniz- Sayın Ahmet Duran Bulut'un Balıkesir 
iliyle alakalı konuşması vardı. Esasen onun Bosna-Hersek'teki özellikle şehitlerle alakalı, özellikle 
onlar, şehit düşen oradaki Bosna-Herseklilere Allah'tan rahmet dilemesine, kalan ailelere tekrar baş
sağlığı dileğine ben de aynen işdrak ediyorum. Hakikaten "Sırp Kasabı"nın yakalanmasından do
layı biz de fevkalade memnunluk duyduk, onu hatırlatmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 

Tabii burada Balıkesir'le ilgili hususları bahsetti. Tabii ben Balıkesir ilini çok iyi biliyorum, 
defalarca gittim. Balıkesir'de bakın Hükümetimiz, Sayın Vekilim, son altı yılda Balıkesir'e geçmiş 
dönemlerde hiçbir şekilde görülmeyen yatınmlar yapmıştır. Birkaç tanesini sadece söylemekte fayda var. 

Bakınız şöyle: Balıkesir ilinde biliyorsunuz içme suyu problemi vardı. İsale hattı, arıtma tesisi 
dönemimizde açıldı. 

Ayrıca, ana besleme ve sistemi gene dönemimizde açıldı. 
Balıkesir İvrindi Korucu Barajı sulaması dönemimizde bitd. 

Balıkesir Pamukçu ve Aslıhan Tepecik Ovaları sulaması dönemimizde bitti. 

Balıkesir Merkez Armutalan Barajı ve sulamasını bitirdik. 

Marmara ilçe merkezi ve Çınarlı beldesi taşkın koruma tesislerini tamamladık. 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, merkezden bir çıkın, dışarıya gidin. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Tamam. 
Balıkesir Edremit Güre Deresi ıslahını yaptık. 

Balıkesir Dursunbey Akbaşlar Barajı ve sulamasını kısa zamanda bitirdik. 

Ayrıca, pek çok sayıda müteferrik taşkın koruma tesislerini tamamladık. 

Bunun dışında, Balıkesir Balya Ilıca Barajı ve sulamasını biliyorsunuz kısa zamanda bitirdik. 
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Ayrıca, Balıkesir Ovası çok önemli. Biliyorsunuz Kepsut Ovası vardı. Buradaki tünelleri ve su
lama tesislerini tamamen bitirdik. 

Bunun dışında, Bigadiç ilçe merkezi taşkın koruma tesisi tamamlandı. Bitti mi? Daha bitmedi. 

Bakın, şu anda size birkaç müjde veriyorum: Manyas Barajı tamamlandı. Şu anda Manyas Sağ 
Sahil sulamasını, yüce Meclisimizin çıkarmış olduğu yap-işlet-devret'in ilk örneği olmak üzere ilan 
ettik. Onu da, o müjdeyi de buradan duyurmak istiyorum. 

Bunun dışında. Havran Barajı'nı inşallah 2008 yılı sonunda bitireceğiz. Aslında hedefimiz 
2010'du ama 2008 yılı sonuna çekelim diye karar verdik. 

Gönen Ovası sulamaları devam ediyor. 

Tahir Ovası sulamasını hızlandıracağız. 
Bunun dışında, Manyas Ovası Sol Sahil ile ilgili projeleri yapıyoruz. 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, Reşit Barajı ne durumda? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ergili pompa sulaması ve
saire. Yani, burada saymakla bitmez. 

Samimi söylüyorum, bakın, Balıkesir'e Hükümetimiz çok büyük destek vermiştir. Hatta ben ge
çenlerde Balıkesir'e gittiğim zaman -geçmişte, bundan altı yıl önce gitmiştim- aradaki farkı o kadar 
bariz şekilde gördüm ki, bakın, Balıkesir merkezi dahi bambaşka bir havaya bürünmüş. Daha önce 
köy gibiydi, şu anda şehir hüviyetine bürünmüş. 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Siz merkeze taktınız, biraz dışarı çıkın. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Hayır. Bunun dışında, tabii 
ki, Balıkesir'e, oturalım, birlikte, ne yapılacaksa onların lütfen listesini verin, yapmak bizim boynu
muzun borcu. Çünkü, biz, bu ülkeye hizmet etmek için yaratılmışız. Bu bakımdan... 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Reşit Barajı'nı söyler misiniz? Reşit Ba
rajı hakkındaki düşünceleriniz neler? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Şimdi, özellikle onları şöyle 
yapalım Sayın Vekilim: Tespit edin, bunları planlayalım, projelendirelim. İstiyorsanız, mesela, bir
kaç tane proje var, onlan söyleyebilirim. Mesela Havran Ovası'nı sulayacak olan sulama projesi. 
Baraj bitiyor, ama sulama projesi de lazım. Onun gibi pek çok projeyi şu anda yapürıyoruz. Önü
müzdeki 2009 ve 2010 yıllarında bunları da yatırıp programına -proje bittiği anda- alacağız. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Projesi bitenler var Sayın Bakan. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Bunun dışında, yollarla il
gili, bakın, özellikle şunu belirteyim: Yolla ilgili bahsettiniz. Şu anda, ben, geçenlerde Balıkesir zi
yaretinden sonra Sayın Ulaştırma Bakanımızdan, buradaki yolların, özellikle Bursa-Balıkesir-İzmir 
yoluyla ilgili eksiklerin bir an önce tamamlanması konusunda özellikle istirhamda bulundum. O da, 
buraya çok önemli bir miktarda bir ödenek ayıracağını ifade etti. Yollar da, kısa zamanda -yapılıyor 
zaten- hızla ödenek ilavesiyle yapılmaya devam edecektir. Bu müjdeyi de vermek istiyorum. 

Bu vesileyle, ben, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

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

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır; okutuyorum: 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, Uşak ilinin sorunlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesini ekte sunduğumuz, Uşak ilinin Dericilik, Tekstil, Üniversite, Hayvancılık, Tarım, 
İşsizlik, Sanayi vs gibi içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırma
nın yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine ge
tirilmesi hususunda Anayasanın 98 inci ve İçtüzük'ün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis 
Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

1) Oktay Vural (İzmir) 
2) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
3) Kadir Ural (Mersin) 
4) Şenol Bal (İzmir) 
5) Erkan Akçay (Manisa) 
6) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 
7) Beytullah Asil (Eskişehir) 
8) İsmet Büyükataman (Bursa) 
9) Yılmaz Tankut (Adana) 
10) Muharrem Varlı (Adana) 
11) Gürcan Dağdaş (Kars) 
12) Necati Özensoy (Bursa) 
13)Akif Akkuş (Mersin) 
14) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 
15)Behiç Çelik (Mersin) 
16) Ahmet Bukan (Çankırı) 
17) Bekir Aksoy (Ankara) 
18) Mehmet Ekici (Yozgat) 

19) Mehmet AkifPaksoy (Kahramanmaraş) 
20) Murat Özkan (Giresun) 
21) Hüseyin Yıldız (Antalya) 
22) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 
Gerekçe: 
En son üniversite kurulan illerden biri olan Uşak'ta Üniversite çok başarılı olmuş, Uşak iline ve 

ekonomisine gözle görülür bir katkı sağlamıştır. Bu katkının daha da yukarıya çekilmesi hem Uşak 
açısından, hem de ülke açısından yararlı olacağı bilinmesine rağmen buna bazı engeller çıkarılmış, 
eğitime gereken önem verilmemiş, gerekli yatırım yapılamamış, okulların ihtiyaçları artarak devam 
etmiş, iktidar tarafından partizanlık örnekleri gösterilmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı eğitim
ciler üzerinde baskı, yıldırma politikaları uygulanmıştır. 

Organize sanayisi konusunda teşvik kapsamında olan Uşak'ta elektrik, SSK primleri konusunda 
bazı sıkınülar yaşanmakta, başta Çin olmak üzere ithal mallarıyla rekabet yapılamamaktadır. Uşak'ta 
bu konularda başarılı olabilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

- 6 9 9 -
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Yüksek verimli hayvanlar elde etmek, hayvan yetiştiricilerinin ekonomik ve teknik örgütlen
mesini sağlamak amacıyla Uşak'ta "Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulması düşü
nülmüş, alt çalışmalar yapılmış, gerekli yer gösterilmiş. Ticaret Borsası Başkanlığınca hayvancılık 
yapacaklann müracaatları alınmış, çeşitli çalışmalar yapılmış, gerekli müsaade istenmiş, bu müsaade 
verilmediği gibi başka yerlere kaydırılarak pilot bölge iptal edilmiştir. Altyapısı hazır olan bu böl
gelerin Uşak'ta kurularak üçüncü pilot bölge olması gerekmektedir. 

Dericilik Uşak'ta iflas etmiş ve can çekişmektedir. Dericilik sanayinde her dönemde Türkiye'nin 
lokomotifi olmuş en önemli cazibe ili olan Uşak'ta bir an önce gerekli tedbirler alınmalı, bu dalda ge
rekli canlanma sağlanmalıdır. 

Tekstil alanında da Uşak'ta aynı sıkıntı devam etmekte, teksdl can çekişmektedir. Ekmeğini bu
radan kazanan insanlar sıkıntıya düşmüş, çözüm beklemektedirler. 

Ticaret erbabı ve esnaf ayakta kalmak ve yaşama mücadelesi vermektedir. Altyapıya yönelik 
hiçbir yatırım yapılmamış, ticaret durma noktasına gelmiştir. 

Tarım konusunda da yine ülke genelinde olduğu gibi tarım girdileri yükselmiş, maliyetler art
mış, ekonomik sorunlar çığ gibi büyümüş, insanlar tarım yapamaz hale gelmişlerdir. Tarımdan ek
meğini kazanan çiftçilerimiz toprağını ekemediği gibi elindeki tarım aletlerini satmakta ve çiftçiliği 
bırakmaktadırlar. 

Uşak Belediyesi imar, su, kanalizasyon, doğalgaz vs gibi üzerine düşen görevleri layıkıyla ye
rine getirememiş, halk daha önceki belediyeleri arar hale gelmiştir. 

Yukarıdaki sorunlara paralel olarak işsizlik artmış, Uşak halkı sıkıntı içine düşmüştür. 
Tüm nedenlerle alınması gereken önlemler ve bu konuda yapılacak gerekli düzenlemeler hak

kında bir Meclis Araştırmasının açılması elzem görülmektedir. 
2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 

Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve istanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, Er
genekon soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/258) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ergenekon soruşturması kapsamında 23.6.2007 tarihinde tutuklanan ve hastalık nedeniyle tah

liye edildikten 5 gün sonra, 6.7.2008 tarihinde yaşamını yitiren Kuddusi Okkır'ın, tutukluluk süre
cinde yaşanan, yaşam hakkına kadar uzanan insan hakları ihlallerinin incelenmesi, Okkır'ın yaşamını 
yitirmesinde sorumluluğu bulunanlarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtü
züğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kemal Anadol Hakkı Suha Okay Kemal Kıhçdaroğlu 
İzmir Milletvekili Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkan vekili 
Gerekçe: 

Kuddisi Okkır Ergenekon örgütünün fınansörü olduğu iddiası ile 20 Haziran 2007 tarihinde gece 
geç saat 03.00'de gözaltına alınmış ve 23.6.2007 tarihinde tutuklanarak İstanbul H Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna konulmuştur. 

Okkır, Tekirdağ 1 No.lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna naklinin yapıldığı 
4.7.2007 tarihinde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ka-
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yıtlara geçmiştir. Bu tarihten, 15.3.2007 tarihine kadar tam 9 kez kurum revirinde muayene edilmiş, 
ancak yaşammı yitirdiği hastalıklara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Bu aşamadan sonra 
10 kez farklı hastanelere sevkedilmiş, yaşamını yitirdiği 6.7.2008 tarihinden sadece 1 ay önce, 
5.6.2008 tarihinde kendisine akciğer kanseri, beyin ve kemik metastası tanısı konulabilmiştir. 

Kuddusi Okkır'ın hastane nakillerinin yoğunlaştığı Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının başım 
içeren 3 hafta içinde sağlık durumu hakkında eşine hiçbir bilgi ulaşmamış, 7 Mayıs 2008 tarihinde 
Bayrampaşa Cezaevi koridorlanna atılmış bir sedye üzerinde burnunda ve idrar yollarında sonda ile 
tamamen şuursuz bir şekildeyken eşine gösterilmiştir. 

Kuddusi Okkır, "tutuklu iken yaşamını yitirdi", şeklinde değerlendirmeler yapılmaması için ölü
münden sadece 5 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, tutuklu 
ve hükümlülerin de diğer yurttaşlar gibi sağlık hakkına ulaşmalarını öngörmektedir. Sağlığa ulaşma 
hakkı Devletin sorumluluğunda olması gereken Kuddusi Okkır, infaza ilişkin yasal düzenlemeler 
çerçevesinde işlem yapılmadığından, tutukluluk sürecinde sağlık hizmetlerinden zamanında, yeterli 
ve özenli bir şekilde faydalandırılmamışür. 

Ailesi ve avukatı, sağlık sebeplerinden dolayı tutuksuz yargılanmasını sağlamak üzere girişim
lerde bulunmuş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Ayrıca bu süreçte Cumhurbaşkanlığından 
TBMM'ye kadar birçok makama konunun iletilmesine karşın olaya her kademedeki kamu otoritesi 
tarafından büyük bir duyarsızlıkla yaklaşılmış, sadece izlemekle yetinilmiştir. 

İnsan hakları alanında idamın kaldırıldığı ve önemli ilerlemelerin sağlandığı söylemlerinin uy
gulamada hiçbir gerçekliğinin olmadığı bu olayla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Neyle suçlandığını 
bile bilmeyen bir kişinin, tutukluluk sürecinin, infaz edilen bir cezaya dönüşmesi, en temel insan 
hakkı olan yaşam hakkının ihlalidir. 

Okkır'ın yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan süreçte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yaşam 
hakkı, özgürlük ve güven hakkı ve adil yargılanma hakkının da içinde bulunduğu maddeleri ihlal 
edilmiştir. 

Terör örgütünü finanse etmekle suçlanan bir kişinin, ev ve araba dâhil hiçbir mal varlığının ol
madığı, tutuklandığında borçlannın bulunduğu, Bağ-Kur primlerini ödeyemediği, bu nedenle hastane 
masraflarını bile karşılayamadığı ortaya çıkmıştır. Kuddusi Okkır'ın cenazesi ailesi giderleri ödeye
mediği için senet karşılığında hastaneden alınmış, cenaze Edime Belediyesinden sağlanan yardımla 
kaldırılabilmiştir. 

Gizli olması gereken hazırlık soruşturmasının siyasi iktidar yandaşı yayın organlarına servis ya
pılmasından dolayı Okkır yargılanmadan toplum karşısında suçlu konumuna taşınmış, savunma hak
kını kullanamadan yaşamını yitirmiştir. 

Aynı soruşturmada tutuklu bulunan Ayşe Asuman Özdemir'in de benzer insan hakları ihlallerine 
maruz kaldığına ilişkin ailesi ve İstanbul Barosu tarafından yapılan uyarılara kayıtsız kalınması, Er-
genekon soruşturması kapsamında nasıl bir korku duvarı örüldüğünü ortaya koymaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, ulusal ve ulusalüstü normlara aykırı, insan hakları ihlalleri içe
ren, kamu vicdanım yaralayan bu dramatik olayın Yüce Meclisimizce ele alınması son derece önem 
taşımaktadır. 
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3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 milletvekilinin, darbe iddialarının araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 88 yıllık kısa tarihinde bir kaç kez askerî müdahale veya muh

tıra gibi demokrasi dışı adımlarla karşı karşıya kaldı. Bunlar demokrasinin yerleşmesini, kökleşme
sini ve gelişmesini engellediği gibi, çok ciddi gerilemelere de yol açtı. Demokrasi süreci kesintiye. 
Meclis çalışmaları akamete uğradı. Bu müdahaleler demokratik geleneklerin ve parti örgütlenmele
rinin tahribine, çok partili parlamenter sistemin alt üst olmasına yol açtı. 

Bu tür tehlikelerin henüz tam olarak geçmediği, son dönemlerde basına yansıyan bilgi, belge ve 
iddialarla da görülüyor. Gelecekte bu tür müdahalelerin yaşanmaması için Parlamentonun kendi var
lığını ve faaliyetinin sürekliliğini savunması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen mü
dahale hazırlıklarına yönelik iddiaların doğruluğu hakkında yurttaşlar doyurucu yanıtlar elde 
edemiyor. Hukuk devreye sokulmadığı için, bu iddiaların gerçeklikle bağı tam olarak saptanamıyor. 
Üstelik söz konusu iddialarda adı geçen kişiler de adalet ve toplum önünde aklanamıyor. 

Bu konuda dikkat çekici gelişmelerden biri, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden 
Ömek'in, bilgisayar ortamında kopyalandığı iddia edilen günlüklerinin Kuvvet Komutanlığı döne
mine rastlayan (2003-2005) bölümünde yer alan "Sarıkız" darbe girişimi hazırlıklarıdır. Bu iddialara 
göre dönemin kuvvet komutanları Aytaç Yalman (Kara), İbrahim Fırtına (Hava), Özden Örnek 
(Deniz) ve Şener Eruygur (Jandarma), "şeriatçı bir düzen"e yönelik hazırlıkların yapıldığını düşün
düklerinden bir darbe planlamışlar, adına da "Sarıkız" ve "Ayışığı" demişler. Ancak bu hazırlıklar, ko
şulların uygun olmadığı gerekçesiyle rafa kaldırılmış. 

1. Türkiye'de geçtiğimiz yıllardaki darbe hazırlığı iddialarının doğru olup olmadığının araştırıl
ması için; 

2. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün 7 Nisan 2007 tarihli Milliyet'in manşetinden yayım
lanan demecinde "İddia edilen, ortaya atılan niyetleri, gayretleri biliyoruz. Basında çıkmadan önce 
biliyorduk. Bunlar, devlette bilmesi gereken yerlere bildirilmiştir. Bilmesi gerekenlerin bilgisi var
dır. Zaten savcılar da gereğini yaparlar" ifadesindeki, "bilmesi gereken yerler"in neyi bildiklerinin ve 
"gereğini yapıp" yapmadıklarının araştırılması için; 

3. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Anadolu Ajansı'na "Şimdi ne desem ateşe 
benzin dökmek olur. Böyle şeyler zamanı gelince açıklanır. Belki ben açıklarım, belki başkaları açık
lar" ifadesindeki, "açıklanması gerekenler"in neler olduğunun araştırılması için; 

4. Bazı gazetecilerin, bakanlara ve üst düzey askerlere dayanarak darbe girişimi iddialarının ger
çek olduğunun anlaşıldığı yönünde yaptıkları haberlerin doğruluğunun araştırılması için; 

5. Emniyet tarafından hazırlandığı iddia edilen teknik rapordaki, darbe günlüklerinin eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Ömek'in bilgisayarından çıktığının kesin bir biçimde kanıt
landığı savlarının doğru olup olmadığının araştıniması, kamuoyunda oluşan şüphe ve endişelerin da
ğıtılması, haklarında kuşku bulunan kişilerin durumlarının aydınlığa kavuşturulması için 

Anayasamızın 98, İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu ku
rulmasını saygılarımızla arz ederiz. 13/05/2008 

1) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 
2) Ahmet Türk (Mardin) 
3) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 
4) Fatma Kurtulan (Van) 
5) Emine Ayna (Mardin) 
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6) Ayla Akat Ata (Batman) 
7) Sebahat Tuncel (İstanbul) 
8) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 
9) Bengi Yıldız (Batman) 
10) Sırrı Sakık (Muş) 
11) M. Nuri Yaman (Muş) 
12)Özdal Üçer (Van) 
13) Aysel Tuğluk (Diyarbakır) 
14) Pervin Buldan (İğdır) 
15) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 
16)AkınBirdal (Diyarbakır) 
17) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 
18) Hasip Kaplan (Sımak) 
19) Sevahir Bayındır (Sımak) 
20) Şerafettin Halis (Tunceli) 
21) Osman Özçelik (Siirt) 
22) Hamit Geylani (Hakkâri) 

23 . 7 . 2008 O: 1 

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

rüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyomz. 
1 'inci sırada yer alan. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
7. - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) (S. Sayısı: 269) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan. Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâ

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/561) (S Sayısı: 225) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon Raporu 225 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 

(x) 225 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 7 0 3 -
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Tasarının tümü üzerinde şahsı adına 26 milletvekilinin talebi var, onları kurayla tespit edeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe. 

Sayın Ünlütepe, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üye
ler; 225 sıra sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı'nın geneli üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyomm. Gmbumuz ve şahsım adına yüce 
heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, yarın 24 Temmuz, Lozan Antlaşması'mn yıl dönümü. Lozan, 
Türkiye'nin tapusudur. Lozan Antlaşması'nı bizlere sağlayanlara teşekkür ediyor, onları rahmet ve 
saygıyla anıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa'mızın yargıyı düzenleyen Üçüncü Bölümünde yüksek mahkeme
ler olarak Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
ve Uyuşmazlık Mahkemesi sayılmıştır. Yargı erkini, Anayasa'nın kendilerine tanıdığı görev ve yetki 
alanlarıyla sınırlı olarak paylaşan bu yüksek mahkemeler arasında yer alan Uyuşmazlık Mahkemesi, 
Anayasa'mızın 158'inci maddesiyle düzenlenmiş ve görevlendirilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askerî yargı mercileri arasında görev ve hüküm uyuş
mazlıklarını kesin olarak çözüme bağlayan, yetkili, bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Türk hukuk sistemine 1945 yılında girmiştir. Cumhuriyetimizin köklü 
yargı organlanndan biridir 1961 Anayasası'nda bağımsız yüksek mahkeme olarak yerini alan Uyuşmazlık 
Mahkemesinin görev alanı, ceza alanında doğan görev ve uyuşmazlıkları da dâhil edilerek genişletilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, yargı ayrılığı ilkesinin ortaya çıkardığı görev uyuşmazlıklarım çöz
mek suretiyle kişilerin askıda kalan hak arama hürriyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan, hüküm uyuş-
mazlıklannı çözmek suretiyle de hakkın yerine getirilmesini olanaksız kılan, hukuki engelleri gideren, 
yargı erkini paylaşan diğer yüksek mahkemelerden Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin kararlarını kaldırıp onların yerine hüküm tesis edebilen özel yetkili bir 
yüksek mahkemedir. Dolayısıyla hukukumuzda kesin hükmü ortadan kaldırabilen tek yargı organıdır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi "Hukuk" ve "Ceza" olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Mahkeme 
Başkanlığı ve üyelikleri diğer yüksek mahkemelerin üyelerince belirlenmekte, bu görev üyelerce 
ikinci bir görev olarak yerine getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu Tasansı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
2006 yılında gelmiştir. Geçen dönem Parlamentoda görüşülememiş olan Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun kadük duruma düşünce, bu dönem tekrar, 2008 Nisanında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş ve her ne kadar İç Tüzük'ün 72'nci maddesi uyarınca bir 
çalışma yapılması istenmişse de maddeler üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak bu tasarı hazırlan
mış ve bugün Genel Kurulun önüne gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, yani aciliyeti olan, hemen görüşülmesi gereken, çok acil bir yasa değildir. 
Ama nedense, gündemin 69'uncu sırasında yer almasına rağmen. Danışma Kurulu kararıyla uyuş
mazlık mahkemesinin erkene alındığını ve hemen görüşülmeye çalışıldığını görüyoruz. Hâlbuki, ik
tidar partisi aleyhinde Anayasa Mahkemesinde açılmış olan bir dava var. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanı aynı anda Anayasa Mahkemesinin de üyesidir. Böyle bir durumdayken bunun önceliğe alı
narak burada görüşülmesinin pek şık olduğunu kabul edemiyorum. Bu tür davranışların hem size 
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hem de Yüksek Mahkemeye zarar verebileceğini de gözden ırak tutmamak zorundayız. Zaten 2006 
yılında Parlamentonun gündemine gelmiş, iki yıldır duruyor yani bunu bir ay sonra, iki ay sonra tek
rar Parlamentonun gündemine getirebilseydik, bu çok daha şık olurdu diye düşünüyorum ve bu ko
nudaki duygularımı yüce heyetinizle paylaşmak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, tasarı her ne kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği giriş süreciyle ilgili uyum çer
çevesi içinde de değerlendirilse dahi, yeterli, özenli bir şekilde düzenlenerek getirilen bir tasarı da 
değil. Örneğin, size bir şeyi ömek vermek istiyorum: Bu tasarıda yer alan bazı hükümler Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu'na atıfta bulunmaktadır. Hâlbuki, 2005 yılında yapılan yeni yasa düzen
lemesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası diye bir yasa kalmamıştır. Örneğin, burada başsavcı 
yardımcılıklarından bahsedilmektedir Uyuşmazlık Mahkemesinde. Eğer, biz hakikaten bir yasal dü
zenlemeyi yapmak istiyorsak... "Başsavcı yardımcılığı" kavramı kalmamıştır; usulle kaldırılmıştır. 
Ceza Muhakemeleri Kanunu ile. Başsavcı yardımcılığı kalmadığına göre hâlâ daha bu yasanın 6'ncı 
maddesini burada tutmanın bir anlamı yok. Eğer bir değişiklik yapacak idiysek bunları da bu şekilde 
düzenleyebilseydik, yapabilseydik çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Örneğin, başka bir şeyi yine sizinle paylaşmak istiyorum: 25'inci madde. Demin de söylediğim 
gibi Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ortadan kalktığı hâlde, bu Uyuşmazlık Mahkemesinde pek 
çok kanunun maddesi Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasına atıfta bulunmaktadır. Hâlbuki öyle bir 
kanun yok! Peki, niçin bunları bugün, burada değiştirmiyoruz? Zamanımız var, ama eksik, altı ay 
sonra tekrar bunları değiştirmeye çalışacağız. Çalışan bir parlamento mu? Hayır, eksik çalışan... 
Eğer hakikaten Uyuşmazlık Mahkemesini ciddi bir şekilde buraya getireceksek tüm maddelerdeki dü
zenlemeleri yapabilseydik çok daha iyi olurdu. Örneğin, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 
104,108'inci maddelerini almış, 1412 sayılı Yasa'nın 112'nci maddesinde belirtilen hususlan... Bun
ları burada yapabilmeyi Komisyonda da biz ısrarla istedik. Fakat nedense bunlara gidilmedi, bu ek
sikliklerin üzerinde durulmadı. Dolayısıyla, bu yasa taslağı, üzerinde genellikle eksik bir çalışma 
yapılarak huzurunuza gelinmiştir. 

Değerli arkadaşlar, birtakım değişiklikler de yapılmaktadır ama -bu değişikliklerde de- zaman 
zaman yapılan değişikliklerin de Anayasa'ya aykırı olduğunu görüyoruz. Örneğin, işte "Anayasa 
Mahkemesi üyeleri tarafından seçilir." diyor "Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı." Hâlbuki Anaya-
sa'nın 158'inci maddesinin ikinci bendi aynen şunu söyler: "Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, 
üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Ana
yasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar." Görev veriliyor. Seçimle ge
linen bir yere aday olursunuz, seçimle gelinen bir yerden ayrılabilirsiniz. Bu görev bir karardır. 
Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi, başka bir yöntemi kanunla, Anayasa'ya aykırı olarak yapabil
meniz mümkün değildir. Bu konular üzerinde ısrarla düşüncelerimizi anlatmamıza rağmen maalesef 
Komisyonda yeterli ilgiyi görmedi. 

Ayrıca, bu kanunda başkan vekilliğinden bahsediliyor. Anayasa'da ise Uyuşmazlık Mahkemesi 
başkanının görevlendirileceği, "başkan vekilliği" diye bir hususun olmadığı belirtiliyor. Anayasa'da 
verilmeyen bir yetkiyi yasayla verebilmeye yasama yetkisinin gücü yetmez. Hukuk devletinde Ana
yasa'ya aykırılığı kesin olan bir şeyin görüşülmesinin bile abes olduğunu söylemek herhalde pek ya
nıltıcı bir bilgi olmaz. 

Bir konuda daha... Yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda -aynca, yeni dönemde Kabahatler Kanunu 
çıkartılmıştır- Kabahaüer Kanunu'nda yeni bir suç türü ortaya çıkmış 22'nci Dönem'de. Kabahat
ler Kanunu'yla ilgili sistemlerin genellikle ağırlığı idari yargıyı da ilgilendirmektedir. Dolayısıyla 
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biraz önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi, iki sistem, yani hukuk ve ceza dairelerinde... Ceza 
dairelerine Danıştaydan da 2 üyenin seçilmesinde yarar vardır. Zaten bugün. Uyuşmazlık Mahke-
mesindeki dava sayısına baktığınızda en fazla dava sayısının kabahatler türünden olduğunu belirt
mektedir. Bu tür ihtisas isteyen bir konudur. 

Bu üç konudaki düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi yönüyle değişiklik önergeleri vere
rek Genel Kurulun bu tür bir eksik çalışmayla yasayı yasalaştırmasının önüne geçmeye, daha doğ
rusu, o konuda katkı vermeye çalışacağız. Değerli üyelerin bu konuda gerekli katkıyı 
esirgemeyecekleri inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabii, yargıyla ilgili konudan bahsederken, son günlerde ka
muoyunu ciddi şekilde ilgilendiren bazı konulara da Anayasa'nın 138'inci maddesinin ikinci bendi
nin verdiği sınırlar içinde değinerek sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, biraz önce buraya gelirken basından arkadaşlar sordu "Yedinci dalga baş
ladı, sekizinci dalga gelir mi?" diye. Onlara verdiğim yanıt şu: "Sekizinci dalganın gelip gelemeye
ceğini sizler bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Yedinci dalganın geleceğini kamuoyuyla sizler 
paylaştınız. Sekizinci dalganın geleceğini, bugün, Türkiye'de yetkili makamlarda olanlar dahi sizin 
kadar bilmiyor." Bu tür bir duyguyu basınla paylaşırken zevk mi aldım? Hayır. Bilinen bir şeyi söy
ledim ama hukuk dışı bir olayı paylaştım. 

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda gizlilik esastır, gizlilik kararı verilmiştir. İktidara yakın bir 
medyada bir köşe yazarı "Görüştüğüm ilgililerden, savcılardan, emniyet yetkililerinden aldığım bil
giye göre yedinci dalga yargıçlar, üniversiteler, şunlar üzerine gelecek..." Kiminle görüşüyorsunuz? 
O savcının size o davayla ilgili bilgiyi aktarabilme yetkisi var mı? Bu emniyetteki yetkililerin size o 
konuyla ilgili bilgi aktarabilme yetkisi var mı? Bu şunu çıkartıyor, adli kolluğun ne kadar gerekli ol
duğunu. Geçen dönem Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda bu konular tartışılırken, adli kolluğun üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrarla durmuştuk. Bugün, onun önemini ve anlamını daha çok 
fark ediyoruz. 

Kimdir bunlar Sayın Bakan? Savcılarınızla kim konuşuyor? Daha doğrusu, savcılarınız bunlara 
bu bilgiyi veriyor mu? Aksine bir bilgi aktarılmadığına göre, saygın bir köşe yazarının o ifadesine 
itibar etmek zorundasınız. İki yerden veriliyor, ya savcılıktan ya Emniyetten veya -bağışlayın-
UYAP'tan. Eski bir Adalet Bakanımız UYAP'la ilgili bir konuda açıklama yaparken "Gizlilik olan 
konular UYAP'a girmeyecektir." demişti ama öğreniyorum ki Adalet Bakanlığının gönderdiği bir 
genelgeyle gizlilik konusu işlemlerin de UYAP üzerinde yürütüleceği belirtilmiş. Sayın Bakan, bunun 
bugünkü konuma gelmesinde Bakanlık olarak acaba bir kusurunuz yok mu? Bu gizli işlemi UYAP 
üzerinde yürütmekte niçin ısrarlısınız? 

Nereye kadar gittiğinden bahsediyoruz. "Danıştaya gidecek." diyorsunuz. Danıştay hükümlüsü 
ve sanığı -avukat olan- "Benim Ergenekon'la ilgim yok." diyor. Peki, bu pek çok, ismi geçen insan
lar yarın bu davaların sonucunda aklanarak çıkarsa onların hakkını, onların hukukunu, onların onu
runu nasıl koruyacağız? Onların ezilmişliklerini nasıl telafi edeceğiz? 

Bakın, bir şeyi paylaşmak istiyorum, yabancı basın nasıl gözle bakıyor: Guardian "AKP öç alı
yor." diye yazarken, Times "Öyle görünüyor ki dava ülkede güç çekişmesine yol açıyor..." Yaban
cıların bizi görüşü bu. Guardian'la devam ediyorum: "Ergenekon davasının AKP'nin kapatılma 
davasıyla eş zamanlı süregeldiğini ifade ederek, AKP'nin kapatılma tehlikesine karşılık olarak öç 
aldığını öne sürerken, geçen hafta yapılan tutuklamaların Yalçınkaya'nın sözlü açıklama yapacağı 
güne rast getirildiğinin altını çizdi." 
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Hukuk, cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar zedelenmemişti Saym Bakan. Ucu açık bir iddia
name, nereye çekebilirseniz çekin. Ne zaman bitecektir bu? Van Üniversitesinde yapıldı aynı uygu
lama. Allah rahmet eylesin, bir genel sekreter yardımcısı intihar etmek zorunda kaldı. Siz bilir misiniz, 
dört ay içeride kalacaksınız, yargıcın huzuruna çıkmayacaksınız, neyle suçlandığınızı bilmeyeceksi
niz! O ailenin onurunu, o ailenin ıstırabını kim giderecek, nasıl giderecek, ne şekilde giderebiliriz? 
Bu, bizim bir eksikliğimizdi. Bu, bizim, Türk hukuk sisteminin getirdiği bir kusurdu, hataydı. Bunun 
-demek ki hiç aklınıza gelmemiş- ikincisini yaşadık; "kasa" dedik, "zengin kişi" dedik. Biraz önce 
de bir araştırma önergesi verildi. Cenazesini kaldırmaktan... Ekonomik yönden güçsüz bir insan ve 
cenazesini defnedebilmek için tahliye kararı verildi. Hâlbuki usul hukukumuzda. Ceza Muhakeme
leri Kanunu'nda hükümlülerin ve tutukluların sağlıkla ilgili problemlerinin hakikaten iyi bir düzeye 
getirilmesi için bir yasa düzenlendi Sayın Bakan. Bu Yasa'nın doğru bir şekilde uygulanıp uygulan
mamasından birinci derecede siz sorumlusunuz. Yani ölümüne üç gün kalıncaya kadar kalması ge
rekiyor mu? Bu siz de olabilirdiniz, bu ben de olabilirdim, bir yakınımız da olabilirdi ama her şeyden 
önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Bu, bir yargılama değil, bir öç alma. 

İktidar güç demektir, güç gösterme yeri değildir. Siz güçlü bir oranda siyasi iktidarı aldınız, sizi 
kutladık. Yüzde 47, ciddi bir başarıdır ama sizi iktidarda tutacak olan hukuka uygun davranışları-
nızdır, Anayasa'ya uygun davranışlannızdır. Eğer hukuka uygun davranmazsanız, Anayasa'ya uygun 
davranmazsanız geldiğiniz gibi gidersiniz. İşte, bugün Anayasa Mahkemesinde görülen dava. Ana
yasa dışı bir eylemin sonucunda böyle bir olayla karşılaşıldı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Topluyorum Sayın Başkanım. 
Sevgili arkadaşlar, ben bu konulardaki samimi düşüncelerimi paylaşmak istedim. İnanın, ikti

dar olarak bundan en fazla zararı siz görürsünüz arkadaşlar. Elbette soruşturma yapılmalı, kusur iş
leyen, suç işleyen varsa sonuna kadar gidilmeli, burada sonuna kadar gidilmeli. Zaman zaman 
diyoruz. Genel Başkanımız da söylüyor: "Kim kusurluysa, işte, iki genel başkanın kaldırın doku
nulmazlığını yargılansınlar." O, on üç-on dört tane suç dosyasından Sayın Başbakan, varsa Genel 
Başkanın da iki dosyası, ondan yargılansın, topluma ömek olunsun. Ama bunu başka yerlerde yap
maya çalışmayalım, bu bizi güçsüz bir ülke hâline getirir. Biz, hukukun üstünlüğünü savunan, hukuk 
devletine inanan bir ülkeyiz ve öyle de olacağız çünkü cumhuriyetin temel nitelikleridir bu. 

Bu duygularla tüm yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyor, hepinize sevgi ve 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2247 

sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile 2461 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 225 sıra sayılı Tasarı hakkında Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

24 Temmuz -benden önceki hatibin de ifade ettiği gibi- Lozan Anlaşması'nm yıl dönümü. Sek
sen beş yıl önce Lozan'da millî ve üniter bir devlet doğmuştu. Bu devlet, inşallah diyorum, ebedi
yen payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletini oluşturan Lozan Anlaşması'na emeği geçen, 
rahmete kavuşan bütün devlet büyüklerini saygıyla ve minnede anıyorum. 
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Ayrıca, yine dün "Bosna Kasabı" olarak anılan ve 20'nci asrın son çeyreğinde adını duyuran 
Radovan Karadziç yakalanmış durumda. Bosnalı Müslümanlara yaptığı büyük zulüm, eziyet ve za
limane hareketlerden dolayı elbette onun da cezaya çarptırılmasını diliyoruz. 

Bu vesileyle, Sırp vahşetine maruz kalan Bosna-Hersekli bütün Müslümanları ve diğer insanlan 
tabii burada saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, idari, adli ve askerî yargı mercileri arasında ortaya çıkan görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarının giderilmesini konu alan yargı faaliyederi türü, uyuşmazlık yargısı olarak adlandı-
nlır. Uyuşmazlık yargısı, farklı yargı türleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklannı çözmeye yö
nelik olarak faaliyet gösteren bir yargı türüdür. Uyuşmazlık Mahkemesi hakkında gerçek anlamda ilk 
düzenlemeye 1961 Anayasası'nda rastlamaktayız. 1982 Anayasası'nın 158'inci maddesi ise Mah
kemenin kuruluş, görev ve işleyişleriyle ilgili hükmü işaret etmiştir. Bunun yanında Türk hukuk mev
zuatında ilk kanuni düzenleme 1979 yılında çıkarılan 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun'dur. 

Değerli milletvekilleri. Uyuşmazlık Mahkemeleri iki bölümden oluşmaktadır: Hukuk ve ceza bö
lümü ve bu iki bölümün 12 asıl ve 12 yedek üyesi mevcut olup bunlara ilaveten Anayasa Mahke
mesince seçilen 1 başkan bulunmaktadır. Hukuk bölümüne, Yargıtay Hukuk Kurulu ile Danıştay 
Genel Kurulunca 2 kat olarak seçilen başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl ve yedek üyeler, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. Aynı yöntemle Askerî Yüksek İdare Mahkemesince 
belirlenen adaylar arasından yine asıl ve yedek üyeleri -ikişer adet- Cumhurbaşkanının seçebileceğini 
göstermektedir. Ceza bölümüne de yine aynı yöntemle, üçer adet olmak üzere, Yargıtay Ceza Genel 
Kumlu ve Askerî Yargıtay Genel Kumlunca seçilen üyeler arasından Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir 

12 üyenin Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının başkanlığında bir araya gelmesi. Uyuşmazlık 
Mahkemesi Genel Kurulunu oluşturur. Bu Kurulun en önemli işlevi, bölümler arasında ilke kararları 
oluşturmaktır. Hukuk ve ceza bölümleriyle Genel Kurul, Mahkeme Başkanının yönetiminde topla
nır. Ancak Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından 1 kişi başkan vekili olarak 
seçilebilmektedir. Başkan vekili, başkanın mazereti hâlinde ona vekâlet edebilmektedir. 

Mahkemeye üye gönderen yargı mercilerinin başsavcıları, görev konusunun Uyuşmazlık Mah
kemesinde görüşülmesini isteme, yazılı olarak görüş açıklama, gerektiğinde sözlü açıklama yoluyla 
Mahkemenin çalışmalarına her aşamada katılarak katkıda bulunabilmektedir. Başsavcılar hiçbir su
rette oylamaya katılamazlar. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı yeteri miktarda raportör temin ederek 
bunları istihdam eder. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, talebi doğrultusunda sekreter, kâtip ve diğer görevlilerin te
mini ve istihdamını ilgili bakanlıktan ve yargı mercilerinden sağlar. Uyuşmazlık Mahkemesi kurul 
hâlinde çalışır, çalışma mekânı Ankara'da kendilerine tahsis edilmiş olan yerdir. Mahkeme, üye tam 
sayısıyla çalışır, çoğunlukla karar alır. Gündem ise en az üç gün önceden üyelere ve başsavcılara dağıülır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Uyuşmazlık Mahkemesi yargı mercilerinin adli, idari, 
askerî hüküm ve görev uyuşmazlıklarını inceleyerek kesin olarak çözüme kavuşturur. 

Bilindiği üzere uyuşmazlık olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı olarak karşımıza çıkmakta
dır. Olumlu görev uyuşmazlığı, adli, idari ve askerî yargıya bağlı ayrı iki yargı mercisine açılan ve 
tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli 
sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlanna karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında 
bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir. Buna karşılık, aynı mercilerin ken
dilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri karariarın kesin veya kesinleşmiş bulunması hâlinde 
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ise olumsuz görev uyuşmazlığmdan söz edilir. Söz konusu yargı mercilerinden en az ikisi tarafından, 
görevle ilgisi olmaksızın, kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin ta
rafların en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi im
kânsız bulunan hâllerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir. Ceza kararlarında, sanığın, fiilin 
ve maddi olayların aynı olması hâlinde hüküm uyuşmazlığı varsayılır. 

Yine, hüküm uyuşmazlığı durumunda da bir Anayasa Mahkemesi karan varsa onun göz önünde 
bulundurulması gerekir. Mahkeme, görev uyuşmazlığında görevli yargı yerini belirlerken hüküm 
uyuşmazlığında ise uyuşmazlık konusunda hüküm vererek çözüme kavuştumr. Verilen kararlar kesin 
olup başkan tarafından uygun görülen kararlarla ilke kararları Resmî Gazete'de yayınlanır. 

Değerli milletvekilleri, bizim gelişmiş ülkeler kadar, geçmişe dayanan ve sürekli gelişen bir hukuk 
sistemimizin olduğu muhakkak. Bu hukuk sisteminin kökleşmesine vesile olan çok değerii hukukçu
larımız ve yargı mercilerinin mevcudiyeti bizim zenginliğimizdir. Ne var ki son yıllarda, devletimi
zin var oluşunu sağlayan adalet terazisinin sahibi yargı organlarına yönelik siyasal dolaylı ve dolaysız 
saldınlar sadece yargı organlarını değil tüm devlet organlarını alabildiğine tahrip etmektedir. 

Geçmişe dönersek, devletin tüm kurumlanmn yozlaştığını, hepsinin birden düzeltilmesi gerekti
ğini ilk kez bilinçli olarak anlayan II. Mahmut'tur. Bu hükümdar, bir yandan devletin merkez gücünü 
tekrar sağlığına kavuşturmak, diğer yandan da ilk önce temel kurumları köklü bir biçimde yenilemek 
için uğraşmıştır. 1839 tarihinde başlayan tanzimat hareketi ve tanzimati takip eden ıslahat çalışmaları 
yine II. Mahmut'tan itibaren başlatılan Batılılaşma hareketinin devamıdır. Ancak, hukuk sistemimiz 
tüm bu reformlar karşısında Batı'dan gelen reformlarla birlikte o kadar karmaşık, girift hâle getirildi 
ki yargı ve mahkemeler alabildiğine çeşitiendi, bunlar arasında ilişki ne yazık ki kurulamadı. Hukukta 
resepsiyon dediğimiz uygulamalar Osmanlı hukuk nizamını artık, iyice içinden çıkılmaz hâle getirdi, 
taa ki cumhuriyet kuruluncaya kadar. 

Cumhuriyete giden yolda, 1921 Anayasası, ardından 1924 Anayasası'ndan sonra yeni resepsi
yon faaliyetlerini ciddi olarak görmekteyiz. Öncelikle Borçlar Kanunu ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe 
giren Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu bunun en önemli örneklerindendir. Türkiye Cumhuriyeti, 
hukuk sistemi itibarıyla bu yeni düzenlemelerle birlikte Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil ol
muştur. Çağdaş kanunlarla bir hukuk sistemini yaratma üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlanabilmiş
tir. İtalyan Ceza Kanunu'nun alınması, iktibas edilmesi... Ticaret Kanunu, Kabotaj Kanunu ve yine 
Alman hukukundan yararlanarak çıkartılan Deniz Ticaret Kanunu da 1929 yılında kabul edilmiştir. 

Sonuçta, 20'nci yüzyılın Türk toplumunun yaşam biçimi ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kısmen 
değiştirilerek benimsenmiş kanunlarla, bütün uygar ülkelerde ortak olarak kabul edilmiş üstün hukuk 
ilkelerinin akılcı ölçülerle temel alınarak yine bu çizgide geliştirilmesi ve toplumsal hayatımıza be
nimsetilmesi mümkün hâle getirilmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tasarının 5'inci maddesi hariç diğer maddelerinin in
celenmesinde, uyuşmazlık mahkemelerinin yeniden düzenlenmesini içerdiği görülmektedir. Ancak, 
önce acil hususlar varken, geçen hafta Sayın Unakıtan'ın dört gözle beklediği tasarının kanunlaş
masını durdurarak Uyuşmazlık Mahkemesini öne çıkaran sebebi hikmet ne ola ki? Acaba İstan
bul'daki yargılamanın olumlu görev uyuşmazlığına düşeceği ve bunun önleminin alınması ihtiyacı 
mı? Bunu, çıksın, hatipler mertçe açıklasınlar ve kamu vicdanı rahat etsin. 

Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli 22 Temmuz 2008 ta
rihli basın açıklamasında, yargı erkine yönelik saldırılara işaret eden konuşmasında şu hususlara de
ğinerek ikazda bulunmuştur daha dün: "Türkiye, hukukun üstünlüğüne dayanan parlamenter 
demokratik rejimlerde normal sayılamayacak olayların cereyan ettiği, meşru ve mantıki bir izahı ol
mayan hukuki ve siyasi garabetlerin yaşandığı karanlık bir süreçten geçmektedir. 
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Hukukun yıprandığı, siyasetin yara aldığı ve hukukla demokrasinin çatışma cephe hattı hâline 
getirildiği 2008 yılı, kavgalar, ucuz siyasi hesaplar ve davalar yılı olarak hatırlanacaktır. 

Türkiye'yi böylesine bir çıkmaza sokanların, şimdi millî irade edebiyatıyla sahte demokrasi ha
variliği yapmaya, millet adına savcılık veya avukatlık rolüne soyunmaya hakları yoktur. 

AKP'nin kapatılması davasında karar aşamasına kontrolsüz bir şekilde gelişen ve körüklenen bir 
kriz ortamına gelinmiştir 

Son dönemde yargı önündeki hukuk süreçleri arasında pazarlık denklemi kurulduğu yolundaki 
ima, yomm ve spekülasyonların yoğunlaşması çok tehlikeli bir durumdur. 

Yargı süreçlerinin birbirlerinden etkilenmeden ve bir pazarlığın unsuru hâline getirilmeden kendi 
mecralarında yürütülmesi ve sonuçlandırılması, demokratik rejimin ve hukuk devletinin geleceği 
açısından çok kritik bir eşik olarak görülmelidir. 

Böyle bir pazarlığın yapıldığı veya böyle bir zihnî denklemin kurulduğunun iması bile, siyasi 
partilerin, devlet kurumlarının ve şahısların geleceğinin ötesinde demokratik rejimi ve hukuk devle
tini ateşe atacak çok vahim bir gelişme olacak ve Türkiye bu depremin altından kalkamayacaktır. 

Hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesi ayaklar altına alınarak bazı basın organlarına sızdırılan 
bilgilerin kaynakları da süreçte mutlaka açığa çıkartılmalıdır. 

Görevi, konumu ve yetkileri ne olursa olsun hiç kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir." 

Sayın Bahçeli, Genel Başkanımız böyle diyor ve suç işleme imtiyazına hiç kimse sahip değil
dir derken, bu Başbakan bile olsa sahip değildir diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bugün 23 Temmuz. 22 Temmuz seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. 
Dün hatipleri burada dikkatle dinledim ve ne yazık ki demokrasi adına bu konuşmaların çok büyük 
ayıplar içerdiğini de burada vurgulamak istiyorum. 

Siyasal partiler seçime girer, yarışırlar ve millî irade tecelli eder. Mecliste kendi gruplarını oluş
tururlar ve temsil edilirler. 

Evet, acaba, 22 Temmuzda seçim olduktan sonra bizim parti grubu olarak söylediğimiz, doku
nulmazlıklar kaldırılsın mı? Seçimlerde aşırı harcama yapan adayların adaylıkları düşürülebilecek şe
kilde bir yasal düzenleme yapılsın mı? AKP içinde yolsuzlukla anılan bakan ve milletvekillerinin 
partiden ihracı sağlansın mı? Devlet imkânları ve araçları doğrudan ya da dolaylı olarak parti adına 
kullanılmasın mı? Belediyelerin ve mülki makamların yoksullara yaptıkları ayni ve nakdî yardımlar 
kendilerine veya partiye aitmiş gibi gösterilsin mi gösterilmesin mi? Devlete güç ve kudret sağlan
sın mı sağlanmasın mı? Medyadan iktidar ve patronlar elini çeksin mi çekmesin mi? Medyanın ta
rafsız yayın yapması sağlansın mı? Mağduriyet edebiyatıyla, istikrarla insanların iradeleri dumura 
uğratılsın mı uğratılmasın mı? 

Peki, bunlar yapıldığı takdirde Türkiye'de 22 Temmuz seçimlerinin acaba halk nezdinde oluş
turduğu imajın meşruiyeti ne ölçüde sağlanabiliyor? Bunlar tartışılabiliyor mu? Onun için, iktidar par
tisinin özellikle Türkiye'de demokrasiyi eğer istiyorsa bu bahsettiğim konulara süratle çözüm bulması 
ve yolsuzlukların, hırsızlıkların üzerine dikkatle gitmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kumluş felse
fesine de saygılı olmasını seçimden bir yıl geçmiş olan ve yıl dönümü sayılan bu günde özellikle 
kendilerine de tavsiye ederim, bu konuda düzenleme yapmalarını özellikle vurgulamak istiyorum. 

Yine, geçen hafta 17, 18, 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Mersin ilinde yapmış olduğum inceleme 
ve tespitlerde, özellikle Fındıkpmarı ve Tepeköy güzergâhında köylerin ne kadar yoksul ve yoksul-
laştırılmış olduğunu, tarımın ne büyük ölçüde çökertilmiş olduğunu içim kan ağlayarak müşahede 
etmiş bulunmaktayım. Orada vatandaşlarımızın derin serzenişlerini lütfen iktidar partisi duysun. 
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Daha üç sene önce 9 milyon hra olan fosfor gübresinin geçen yıl 40 milyon lira olduğunu, bugün 157 
milyon lira olduğunu bana ifade ediyorlar. Şimdi, bu insanlar sera yapıyorlarsa... Demir fiyatının üç 
sene, dört sene önce 550 bin lira olduğunu biliyoruz, bugün 2 milyon liranın üzerine çıktığını da gö
rüyoruz. Bu insanlar nasıl geçinecek, nasıl rızıklarını sağlayacak? 

Ve yine, meyvecilik ölmüş durumda ve Mersin büyük narenciye ve üretim potansiyeline sahip 
bir il iken ne yazık ki işsizlik oranı Mersin'de yüzde 21'lerin üzerine çıkmış durumda. Onun için, Me-
zitli yöresinde yapmış olduğum bu incelemeler Mersin'in aslında genel tablosunu vermektedir. İşte, 
yabancılara satmış olduğunuz bankaların elinde icra dosyaları bulunmakta yığınla. Sadece Anamur 
ilçesinde bin iki yüz adet sera satılığa çıkarılmış durumda. Bunlar artık malum bankaların -burada 
ismini saymıyorum- elinde ve şu anda beklemekte, insanlar da yoksulluk, yoksuzluk içerisinde maa
lesef kıvranmaktadırlar. 

Onun için değerli arkadaşlarım, yüce Meclisin vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik 
krize de Hükümet nezdinde girişimlerde bulunarak çözüm bulması gerektiğini özellikle burada vur
gulamak istiyorum. Mersin'in insanının böylesine ekonomik olarak büyük açmaz ve yoksulluk içe
risinde olduğunu dercederken aslında Anadolu'nun her köşesinde aynı yokluğun, yoksulluğun 
hissedildiğini görüyoruz ve müşahede ediyoruz. 

(Mikrofon otomadk cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Bu itibarla bizler iktidan ve iktidar partisi grubunu buradan ciddiyetle uyarıyoruz. Bunu vurgu
ladıktan sonra... Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili bahsettiğimiz yasa tasarısının maddeleri konu
sunda bir konudaki kuşkumuzu burada dile getirmiş bulunuyoruz. Ona Hükümetten ve iktidar partisi 
grubundan cevap bekliyomz, diğer maddelerine olumlu baktığımızı ifade ediyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Gruplar adına, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel 

Tuğluk. 

Sayın Tuğluk, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA AYSEL TUĞLUK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değedi milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü hakkında DTP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı'nın ön sözünde "Demokrasinin temelinde insana saygı ve hu
kukun üstünlüğü yatar. Hiç kimse hukukun üstünde değildir." denilmek suretiyle hem hukukun üs
tünlüğüne hem de hukukun ulusal üstü bir değer olduğuna vurgu yapılmaktadır. 

Küresel dünyanın standart değerleri hâline gelen ve Fransız Devrimi'nden bu yana insanlığın di
linden düşmeyen eşitlik, özgürlük ve kardeşlik testisini bir arada tutan, yaşatan ve geliştiren esas de
ğerler demokrasi, hukuk ve adalet ilkeleridir. Çağdaş uygarlığın ulaştığı, yaşadığı ve kurumsallaştığı 
bu değerlerin ülkemizde hâlen bir slogan olarak kullanılıyor olması her açıdan hazindir. Daha üç gün 
önce gerçekleştirdiğimiz parti kongremizde kitlenin en temel talebi yine bu sloganda somutlaşmak
taydı. İnsanlarımız eşidik istiyor, özgürlük istiyor, kardeşlik istiyor. Bunun için hepimize gereken 
şey demokratik hukuk sistemi ve toplumsallığıdır. Çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokratik toplu
mun temel taşlarını hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devled ilkeleriyle var etmek zomndayız. 
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Çünkü adalet en güçlünün de, en zalimin de, en zavallmm da bir gün en çok ihtiyaç duyacağı yegâne 
olgudur. Hâlen belleklerimizdedir, Saddam'ın kafasını kendi yasaları koparmıştır ve ülkemizden bir 
ironi, öncelikle söylemeliyim ki parti kapatmak ölüm cezasıyla eş değerdir, ha on yedi yaşında bir 
genci idam etmişsiniz ha iki yıllık tüzel kişiliğe sahip bir partiyi kapatmışsınız. DTP'ye kapatma da
vası açılırken bireysel kimi tepkiler göstermenin ötesine geçmeyen siyasi iktidar, yaratamadığı de
mokrasinin şimdi kurbanı durumundadır. Yasalarımızı değiştirseydik, ifade özgürlüğünü 
genişletseydik, düşünceyi suç olmaktan çıkarsaydık, Venedik kriterlerini esas alarak parti kapatmalan 
zorlaştırsaydık şimdi 28 Temmuzu ya da 16 Eylülü kaygıyla bekliyor olmazdık. Hoş kaygımız ülke
mizin geleceğine dairdir, ama demokratik irade gösteremeyince siyasi irademize yasak konulacak ol
masını bu az demokrasi ve az hukuk içinde yadırgamanın da anlamı olmayacaktır. Bu demokrasi ve 
hukuk sistemi, başka sonuçlar üretmekten maddi açıdan yoksundur çünkü. Eğer yasalara saygı göste
rilmesini istiyorsak önce saygı duyulacak yasalar yapılması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, hakların çiğnendiği bir dünyada kimse ama hiç kimse özgür değildir, 
olamaz. Özgürlüğün olmadığı yerde banş sağlanamaz. Toplumsal barışı, refahı, zenginliği, özgürlüğü, 
ancak ve ancak demokratik değerler ve hukukun üstünlüğüyle gerçekleştirebiliriz. Bu ülke, istiklal 
mahkemelerinden devlet güvenlik mahkemelerine kadar, kanun hükmünde kararnamelerden Millî 
Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarına kadar, olağanüstü hâllerden muhtıralara kadar hep adına 
"özel" denen ama aslında tam bir hukuksuzlukla, iktidar ve güç odaklarının keyfıyetçiliği kadar ideo
lojik yaklaşımlarıyla yönetildi. Hukuk devletinde hukukun üstünlüğünden söz edilir, ama güzelim ül
kemizde üstünlerin hukuku maalesef hâkim anlayış hâline geldi. Kişiye özel hukuklar, gruplara, 
özellikle güvenlik kurumlarına özel imtiyazlar; çetelere, mafyalara, katillere tanınan hak ve hukuk
lar silsilesi ile suç işleme imtiyazına, adam öldürme özgürlüğüne, köy yakma hoyratlığına, darbe 
yapma hakkına sahip olanlar, toplumsal yaşamı yok edecek düzeye kadar işi vardırdılar. Şimdi, en 
son ardıllarıyla hukuku ve adaleti sağlama uğraşısı veriliyor. Geciken adalet her ne kadar adalet ol
maktan çıkıyorsa da umut ve temenni ediyoruz ki, özellikle son yirmi yılda yapılan ve çoğunlukla 
Kürtlere dönük o büyük suçların, yönelimlerin ve kıyımların hesabı hukuk yoluyla sorulur ve ba
ğımsız yargı kadar demokrasinin de başlangıcı sağlanır. Çoğulcu demokraside ve evrensel hukuk 
normlarında devlet kimsenin soyuyla, dili ve diniyle, yine ideolojisiyle ilgilenmez. Bunlar insanla
rın kimliği ve doğal bir insan hakkıdır. Bu hak onursaldır ve yargılanamaz. Hukuksuzluğun, yargı
nın bağımsız ve adil olamamasının, adaletsizliğin ve siyasallaşmış yargının bedelini bu toplum 
fazlasıyla ödedi. "Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir." der Hz. Muhammed. Acılar 
kolay unutulmaz ama bu son derin operasyonlar vesilesiyle gerçek hukuk, adalet ve demokrasiyi ku
rabilirsek, geçmişle hesaplaşmış sayar ve geleceği nasıl kuracağımıza hep birlikte bakabiliriz. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; özgürlük reddedilerek insan tanımlanamaz, hukuk be
nimsenmeden toplumsal yaşam var edilemez ve demokrasi geliştirilmeden ortak bir gelecek yaratı
lamaz. 301 'inci maddede yaptığımız gibi üç beş yasayı biçimsel elden geçirerek yapısal ve kurumsal 
sorunlara köklü çözümler getirmeden, şimdi yaptığımız gibi teknik ve dar düzenlemelere giderek 
hukuk sistemimizi iyileştiremeyiz. Unutmayalım ki güçlü yargı doğru hukuk ister. Hukuk yasalar 
yığını olarak değerlendirildiği müddetçe kendi mantığını, bütünlüğünü, dinamiğini oluşturamaz ve 
bu hukukun sağlayacağı adalet olamaz. Bireye, bireyin hak ve özgürlüklerine, çoğulculuğa göre fel
sefesini var etmemiş hukuk her zaman çifte ölçüt kullanır ve hukuk olmaktan, adaleti uygulayan ol
maktan çıkar. Artık yasa devletinden hukukun üstünlüğüne geçmek durumundayız, çünkü demokratik 
ve uygar dünya almış başını gidiyor ve yine eskisi gibi "yerimizi alırız" denilecekse bilinmeli ki bir 
elli yıl daha kaybederiz. Eksiksiz ve tam demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hukuk dev
leti kurum ve kavramlarının yaşama geçmesi için Mecliste yurttaşların iradesini temsil eden bizler, 
yasama sorumluluğunun gereğini reformist bir tarzla icra etmeliyiz. 
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Çoğulcu, katılımcı ve eksiksiz demokrasinin temel koşulu, hukuk üstünlüğünün egemen olduğu 
hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesi, devletin tüm organlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerin de kendile
rini hukuk kurallarıyla bağlı kabul ettiği bir anlayışı içerir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşu-
luysa bağımsız yargıdır. Türkiye'de yaşanan bağımsız ve tarafsız hareket etmesinin önündeki en büyük 
engellerden birini bürokratik, elitist ve vesayetçi niteliklere sahip olan resmî ideolojinin ürettiği dev
let iktidan oluşturmaktadır. Resmî ideolojinin, devlet iktidan aracılığıyla toplumsal yaşamın her ala
nına dayattığı bir ortamda, diğer kurumlar gibi yargı kurumu da devlet iktidannm nüfuz alanı içine girer 
ve olumsuz etkilenir. Böylesi bir ortamda ne gerçek manada bir demokrasiden ve hukukun üstünlü
ğünden ne de yargının bağımsızlığından bahsedilebilir. Bağımsız olmayan bir yargıysa, devlet iktida
rının gerçek bir partneri olmaktan kendini kurtaramaz, ki bu ülkede özellikle siyasi davalarda 
mahkemelerin ve yargıçların ideolojik ön yargı ve refleksle binlerce insanı mahkûm ettiğini hepimiz 
çok iyi biliyoruz. Düşünen insandan şiir okuyan Başbakana kadar, Kürtçe bir cümle söyleyen millet
vekilinden aydın ve yazarına kadar resmî ideolojinin sınırları dışındaki herkes bundan nasiplenmiştir. 

Türkiye'de asıl sorun da kanaatimce budur. Yani, yargının devlet iktidarından bağımsız olama
masıdır. Yargının siyasi iktidardan bağımsızlığı sorunu ya da siyasi iktidarın yargıyı yedekleme gay
reti bu anlamıyla daha klişe sorun olarak ön planda olsa da, esasen çözümlenmesi gereken önceHkli 
husus, devlet iktidarının yargının üzerindeki vesayetidir. Türkiye'de yargının gerçek anlamda ba
ğımsız ve tarafsız olamamasının nedeni. Anayasa ve ilgili kanunda yer alan ve yürütme organına 
yargının işleyişine müdahale imkânı tanıyan hukuki düzenlemelerin varlığıdır. Yargıyı tam bağım
sız kılmanın yolu sadece ilgili hukuk düzenlemelerini değiştirmekle sağlanamaz. Sivil, demokratik 
ve hukukun üstünlüğünü her maddesinde taşıyan çağdaş bir anayasayla mümkündür. 

Yargı ancak düşünsel ve kültürel çoğulculuğun var olduğu özgürlükçü bir demokratik, siyasal 
ve anayasal sistem içerisinde tam olarak bağımsız ve tarafsız olabilir. Bu nedenle, yapılması gereken, 
Türkiye'de bu niteliklere sahip bir demokratik sistemi yerieşik hâle getirmektir. Başka tüdü önlem
lerle yargının bu dibe vurmuş hâlini, en güvenilmez kurum olma özelliğini gideremeyiz. "Yargımız 
bağımsızdır." masalıyla kimseyi uyutmanın gereği yoktur. Sahiden böyle olduğuna inanılıyorsa, si
yasi iktidar buyursun dokunulmazlıklan kaldırsın ya da sınırlandırsın ve yargının o vardır denilen ba
ğımsızlığı kadar güvenilirliğine de tevekkül etsin. 

Değerli milletvekilleri, hukuk devleti, bağımsız yargıyla ulaşılabilecek çağdaş ve ideal bir dü
zendir. Yargının gerçekten bağımsız olması "Yargı bağımsızdır, hâkimler sadece vicdanlanna ve ka
nuna göre karar verirler." gibi ifadelerin yasalarda yer almasıyla olmaz. Asıl bağımsızlık, yargının 
mali ve idari bakımdan bağımsızlığına bağlıdır. 

Yargı bağımsızlığını güçlendirecek, adaletin zamanında tecelli etmesini sağlayacak, yurttaşların 
güven duygusunu pekiştirecek, mahkemelerin ağır iş yükünü azaltacak ve çağdaş standartlar getire
cek bir yargı reformuna ihtiyaç olduğunu göz ardı edemeyiz. 

îtalya modeli bu anlamda yargının bağımsızlığını garanti altına alma açısından en etkili model 
olarak tanımlanmaktadır. Yargının hükümete ve meclise karşı tamamen otonom ve bağımsız olduğu, 
hâkimlerin bütün özlük işlerinin yüksek hâkimler kurulu tarafından yürütüldüğü, hâkimlerin azle
dilmeleri sadece yüksek hâkimler kurulu tarafından ve kanunda öngörülen hâllerde mümkün olduğu 
vesaire birçok düzenlemeyle sağlanan bu gelişmeyi tartışmanın hukuk sistemimiz ve demokrasimiz 
açısından yararlı olacağı kanısındayız. 
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Bu karşılaştırmayla, başkanlığını Adalet Bakanının yaptığı ve adalet müfettişlerinin verdiği ra
porlar çerçevesinde karar alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ne ölçüde kuvvetler ayrılı
ğını yansıttığı zaten tartışılan bir husus olmaktadır. Güçlü, adil ve tarafsız yargı için yapılması 
gerekenleri sıralamak mümkün olsa da sivil, demokratik ve evrensel hukuk ölçülerinde bir anayasa
dan ayrı olarak ele alınması sonuç itibarıyla yarar sağlamayacaktır. Türkiye'nin gerçek ihtiyacı de
mokratik cumhuriyetin eksikliklerini her açıdan gideren, devleti evrensel hukuk içinde tutan, hukukun 
üstünlüğünü gerçek kılan bir toplumsal sözleşme olmalıdır. Bu mekanizmanın da ana direği güçlü ve 
tarafsız yargı olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, hukukun üstünlüğüne dayalı çoğulcu bir demokrasiyle yönetilmek ve 
insan haklarına saygılı olmak uygar toplum olmanın olmazsa olmaz koşuludur ve cumhuriyetten bu 
yana bir günlük adalet dahi yaşamamış ülkemizin büyük özlemidir bu. Vizyonsuz politikacılarca dar
altılıp araçsallaştırılan ve dogmatik ideolojiye hapsedilen Mustafa Kemal'in mirasının da bu öze 
bağlı ideal bir evrensellik taşıdığını unutmamalıyız. îyi ve doğru, ahlaklı toplum özgürlükten vaz
geçmez. Hayatı ve geleceği özgürlük üzerine kurgulamak durumundayız. 

Yargısıyla, yargıcıyla, hukuk ve anayasasıyla tüm toplumun hukukun üstünlüğü ilkesiyle hak et
tiği yaşam düzeyine ulaştırılması için yetersiz de olsa katkı sunacak ve kısmi de olsa Uyuşmazlık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın getireceği mahkeme üyelerinin seçim 
usulü, görev süreleri ile mahkemeye başvuru şekli konularında olumlu değişikliklere bu bakış açısı 
içinde destek olacağımızı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Ali Öztürk. 
Sayın Öztürk, buyumn efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ ÖZTÜRK (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşül

mekte olan 225 sıra sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
hakkında grubum adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Esasen, görüşülmekte olan yasa teknik ve bir usul yasasıdır, Uyuşmazlık Mahkemesinin kuru
luş ve işleyişiyle ilgili yasadır. Anayasa'mızın 158'inci maddesinde Uyuşmazlık Mahkemesiyle il
gili düzenleme getirilmiştir. Diğer bir deyişle. Uyuşmazlık Mahkemesi anayasal bir kuruluştur. 

Anayasa'mızda ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Ka-
nun'un 1 'inci maddesinde belirtildiği şekilde Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askerî yargı mer
cileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir. 

Değişik yargı yerleri arasındaki uyuşmazlık iki türlü olmaktadır. Olumlu uyuşmazlık: Bu hâlde, 
değişik yargı mercileri kendilerinin görevli olduklannı kabul etmeleriyle ortaya çıkan uyuşmazlık hâlidir 
Mesela, bir davada hem adli hem de askerî yargının kendi görevine girdiği yönündeki uyuşmazlık gibi. 

Olumsuz uyuşmazlık: Bu hâlde de değişik yargı mercileri kendilerini görevli saymadıklarında 
ortaya çıkan uyuşmazlık hâlidir. Mesela, bir davada hem adli hem de askerî mahkemenin görevlerine 
girmediği yönünde ortaya çıkan uyuşmazlık gibi. 

Uygulamada çok rastlanan uyuşmazlık türü olumsuz uyuşmazlıktır. Bu takdirde, her iki mahkeme 
de kendi görev alınana girmediği kararı verdiği takdirde dosya Uyuşmazlık Mahkemesine gönderiliyor. 
Uyuşmazlık Mahkemesi de hangi yargı yerinin bu davaya bakacağını belirliyor ve bu yargı yerinin gö
revsizlik karan kaldırılıyor. Bu karar kesin olduğundan görevsizlik karan kaldırılan yargı yeri bu da
vaya bakmak zomnda kalıyor. Ancak Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar ile 
Anayasa Mahkemesinde açılan siyasi partilerin kapatılması davalannda uyuşmazlık çıkanlamıyor. 
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Bugünkü durumda Uyuşmazlık Mahkemesinin ayrı binası olmayıp Anayasa Mahkemesi bina
sında yargı faaliyetlerini sürdürmekte, 1 başkan ile 12 asıl 12 yedek üyeden kurulmaktadır. 

Uyuşmazlık Mahkemesinde hukuk ve ceza bölümleri olmak üzere iki bölüm vardır. Her bölüm 
1 başkan ile 6 üyeden kurulur. Birlikte toplanan hukuk ve ceza bölümleri Uyuşmazlık Mahkemesi 
genel kurulunu oluşturur. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve 
yedek üyeleri arasından seçilmektedir. 

Ujoışmazlık Mahkemesi 12/6/1979 tarihli 2247 sayılı Kanun'la ve yirmi dokuz yıl önce kurul
muştur. Sınırlı yargı faaliyetiyle ilgili olarak her ne kadar 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda 
yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının çözüleceği bir yargı mercisinden bahse
dilmemiş ise de yargı ayrılığı ilkesi ve kişilerin hak arama hürriyederinin güvence altına alınması için 
9/7/1945 tarihinde 4788 sayılı Kanun'la yalnızca hukuk alanında doğan uyuşmazlıklan çözmek üzere 
Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. 1961 Anayasası'mn 142'nci maddesi "yüksek mahkeme" 
adıyla Uyuşmazlık Mahkemesini düzenlemiştir. Buna dayanılarak da 12/6/1979 tarihli ve 2247 sa
yılı Kanun'la bugünkü Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. 1982 Anayasası 158'inci maddesinde 
bu maddenin varlığını korumuştur. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşundan bu yana aradan geçen uzun sürede yargı faaliyetiyle 
ilgili bazı hukuki ve mali sorunların giderilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Esasen, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığının, 10/7/2008 tarihli, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına hitaben yazılan yazısında, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşle
yişi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinde 1998 yılından bu yana değişiklik yapılmasıyla ilgili 
yazışmaların devam ettiğini, hâlen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan bu tasarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine dair görüş ve ta
leplerin de bu tasarının önemli ihtiyaçlan karşıladığı ve hemen yasalaşmasındaki yasal faydayı ortaya 
koyduğu görülmektedir. 

Görüşülmekte olan tasarı ne tür yenilikler getirmektedir? Öncelikle, bu yasa tasarısı 22'nci Ya
sama Döneminde 25/6/2004 tarihinde Başkanlığa sevk edilmiş, Türkiye Büjöik Millet Meclisi Ada
let Komisyonundan bazı değişikliklerle geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
gelmiş ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim kararından sonra 22'nci Yasama Dönemi sona 
erdiğinden tasarı kanunlaşamamıştır. 

Bu defa, 23'üncü Yasama Döneminde 4/4/2008 tarihinde yenilenerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine gelen bu tasarıda belirtilen önemli değişiklikler şöyle sıralanabilir: 

2247 sayılı Kanun'un yürürlükteki 2'nci maddesine göre Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulla
rında görev yapacak üyelerin bir kısmı, ilgili yüksek mahkeme tarafından gösterilen 2 kat aday ara
sından Cumhurbaşkanınca seçilmekteydi. Yapılan değişiklikle Uyuşmazlık Mahkemesinin 
kurullarında görev yapacak üyelerin tamamının yüksek mahkemelerin genel kurullarınca doğrudan 
seçilmesi esası getirilmektedir. 

Kanun'un yürürlükteki 4'üncü maddesine göre Mahkeme Başkanının görev süresi iki dönemle 
sınırlı bulunmaktaydı. Üyeler için ise herhangi bir süre sınırı konulmamıştı. Ayrıca üyelikte boşalma 
olması hâlinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlamaktaydı. Yapılan değişik
likle Mahkeme başkanının görev süresine ilişkin sınırlama kaldınimakta. Mahkeme üyelerinin dönem 
esasına göre seçilmeleri yerine her seçilen üyenin dört yıl süreyle görev yapması kuralı getirilmek
tedir. Böylece Mahkeme kurullarının süreklilik arz eden bir görünüme kavuşturularak daha istikrarlı 
bir şekilde çalışmasına imkân tanınmaktadır. 
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Kanun'un 12, 13 ve 17'nci maddelerinde düzenlenmiş olan yasal sürelerin adli tatil dönemine 
rastlaması hâlinin sonuçları Kanun'da düzenlenmemiş olup bu durum farklı uygulamalara sebep ol
maktadır. Kanun'un 18'inci maddesine eklenen bir fıkra ile bitimi adli tatile rastlayan sürelerin tati
lin bittiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılması kabul edilerek uygulamada 
yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Kanun'un 38'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Uyuşmazlık Mahkemesi başkan vekili, baş
savcı, üye, savcı ve raportörlerine ödenecek ücretler günün koşullarına uygun olarak artırılmaktadır. 

2247 sayılı Kanun'un 2'nci maddesine göre. Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapan bir kısım 
üyeler ilgili yüksek mahkemenin göstereceği 2 kat aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilmekte
dir. Kanun'un 2'nci maddesinde yapılan değişiklikle Uyuşmazlık Mahkemesinin kurullarında görev 
yapacak üyelerin tamamının yüksek mahkemelerin genel kumllarınca doğrudan seçilmesi esası ge
tirildiğinden, 13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 1 ve 
4'üncü maddelerinde de buna paralel olarak gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Kanun'un 32'nci maddesinde yapılan değişiklikle. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına bağlı 
olarak Genel Sekreterlik birimi kurulması ve bu birim bünyesinde memur kadroları ihdas edilerek 
Mahkemenin asli ve sürekli personele sahip kılınması, Kanun'un 39'uncu maddesinde yapılması dü
şünülen değişiklikle. Uyuşmazlık Mahkemesinin mali ihtiyaçlarının Adalet Bakanlığı bütçesine ek
lenerek bütçeden karşılanması yerine Mahkemeye bağımsız bütçe tahsis edilmiştir. 

Kanun'a eklenmesi düşünülen ek 2 maddeyle de Uyuşmazlık Mahkemesi için genel kadro usu
lüne tabi personel kadrosu ihdas edilmesi yönünde hükümler de yer almakta iken Adalet Komisyo
nunda yapılan görüşmelerde Uyuşmazlık Mahkemesinin iş yükünün fazla olmaması ve iş yükünde 
meydana gelecek arızi artışlar karşısında personel ihtiyacının Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danış
tay kadrolanna görevlendirme yapılması suretiyle karşılanabilmesi sebebiyle bu hükümler tasarı met
ninden çıkarılmıştır. Şüphesiz ki Uyuşmazlık Mahkemesinde yargı faaliyetini yürütenler de sonuçta 
bağımsız mahkemenin üyeleri olan yargıçlardır. 

Anayasa'mızın 138'inci maddesindeki yargı teminatına da uygun olan bu düzenlemenin yuka
rıda bahsettiğimiz yeni değişikliklerle birlikte Uyuşmazlık Mahkemesindeki bu değişikliğin hayırlı 
uğurlu olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Şahsı adına Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Milletvekili. 

Buyurun Sayın Üstün. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillerimiz; 225 sıra sa
yılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu 
üzerinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerek 22'nci Dönemde gerekse 23'üncü Dönemde bu Mecliste yargı ala
nında çok ciddi reformlar yapılmıştır. Bu önümüzdeki tasarı da buna ilişkin, yine, yargı alanında 
önemli bir reform getirmektedir. Bu Meclis olsun. Hükümetimiz olsun bu tür kanunları yaparken her 
zaman yargı mensuplarıyla, yargı kurumlarıyla diyaloglu bir şekilde çalışma yaparak bu reformları 
yürütmüştür. Bu çerçevede de tasan aynı şekilde hazırlanmıştır. Uyuşmazlık Mahkememizin talep
leri, istekleri dikkate alınmıştır. Komisyonda dikkate alınmıştır. Hükümet nezdinde dikkate alınmış
tır. Bence Uyuşmazlık Mahkememizi daha etkin hâle getirecektir. 
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O bakımdan, bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen bürokratlarımıza, Adalet Komisyonu 
Başkan ve üyelerine. Adalet Bakanımıza, hepsine teşekkür ediyorum. 

Kanunumuzun hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK PARTÎ sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 

Şahsı adına Tayfun İçH, Eskişehir Milletvekili. 

Buyurun Sayın İçli. 

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

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İş
leyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 225 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkmda görüşlerimi bildirmek için söz aldım. Şahsım ve 
Demokratik Sol Parti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın getirmek istediği düzenleme, gerekçesinde de belirtildiği gibi, bir 
ihtiyaçtan kaynaklanıyor ve bu ihtiyaçlar görüşülmekte olan kanun tasarısıyla gideriliyor. Bu konuda 
hizmeti olan arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak yeri gelmişken, konu yargı olduğu için, son günlerde ülkemizde yaşanan, yaşanmakta 
olan hukuk dışı olaylara da değinmek istiyorum. Son dönemlerde rejim düşmanlarının asıl hedefinin 
anayasal düzen olduğunu gözlemlemekteyiz. Yok edilmek istenen, öncelikle Anayasa'mızın "Baş
langıç" bölümünde belirtilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenen hukuk düzeni ol
duğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, demokrasilerde olmazsa olmaz olan hukuk düzeninin özgürlükçü olmasıdır. 
Hukuk düzeni hakkında hiçbir vatandaşımızın şüpheye düşmemesi gerekir. Ancak son dönemlerde bu 
gereklilik, bu özen nedense gösterilmemektedir. Anayasa Mahkememize, Danıştayımıza, Yargıtayı-
mıza, hâkimlerimize ve savcılanmıza, artık eleştiri sımrlannm çok ötesinde hakaretler yapıldığı, bu ha
karetler yapılırken de yargı sisteminin, yargının zedelendiğini çok net olarak gözlemlemekteyiz. 

Biraz evvel İntemet'ten haberlere baktığım zaman şunu gözlemledim: Yine adına bir terör ör
gütü deniliyor ve bununla ilgili yedinci dalga gözaltılarının alındığına dair haberleri İntemet sitele
rinde çok rahat gördüğümüz gibi artık bu saatlerde televizyonlarımıza haber olarak düştüğünü de 
gözlemliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa'mızın 19'uncu maddesi çok açık. Herkesin adil yargılanma hakkına 
sahip olduğu Anayasa'mızın 19'uncu maddesinde çok açık olarak ifade ediliyor. Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde keza bu hüküm çok net olarak tanımlanıyor. Yine Ana
yasa'mızın 36'ncı maddesinde adil yargılanma hakkının neler olduğu çok açık biçimde ifade ediliyor. 

Ama adına terör örgütü denilen soruşturma artık on dördüncü ayına girmiştir ama insanların 
neyle suçlandıklarını bilmeden tutuklandıkları, neyle suçlandıklarını bilmeden hakkında iddianame 
tanzim edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu tutuklama süreci içerisinde bir vatandaşın tahliye edil
dikten sonra da yaşamını kaybettiğini hep birlikte yaşadık ve gözlemledik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bulunduğu bir sırada bu yakarışımı Sayın Ada
let Bakanımıza arz etmiştim ama ne yazık ki bizim buradaki yakanşlarımız bir insanın yaşamını kur
tarmadı, kurtaramadı. 
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Sayın Adalet Bakanım ile ben 21'inci Dönem Parlamentoda Anayasa Komisyonu üyesi olarak 
çalıştık. İkimiz de farklı siyasi partilere mensup olmakla birlikte partiler arası uzlaşma kurulunda de
mokrasi adına, özgürlükler adına Anayasa'mızda nelerin yapılması gerektiğini diğer arkadaşları
mızla birlikte çok uzun uzadıya tartıştık ve 2001 yılında Anayasa'mızda ciddi bir değişiklik yapmak 
suretiyle özgürlükler anlamında çok iyi şeyler yaptık. Ama son dönemlerde yaşananları gözlemledi
ğim zaman gerçekten yüreğim kan ağlıyor. Türkiye'de son dönemlerde yaşananların hukuk devleti 
ilkesiyle bağdaşmadığını bir hukukçu olarak çok net olarak ifade edebiliyomm. 

Sayın Adalet Bakanı, zanlıların dahi bilmediği bir olayın gazetelerde tefrika olarak yayınlanması, 
insanların daha bağımsız yargı önüne çıkmadan bir hükümlü gibi aşağılanmak suretiyle basın tara
fından mahkûm edilmesini bir hukuk devletinde görmek mümkün müdür? Bu işin sorumluları keyif 
içerisinde çaka satıyorlar. Her gün yeni haberlerle gazetelerdeki belirli kalemşorlar gazetelerin man
şetlerine belirli insanları çıkartmak suretiyle lekeliyorlar. Bir hukuk devletinde bu olabilir mi? Şunu 
söylemiyoruz... Bir hukuk devletinde teröristler, elbette suçlular hesap vermeliler, bağımsız yargı 
önünde hesap vermelidirler. Ama, böylesi bir uygulamaya haklılık payı verilebilir mi? Sizden rica edi
yorum. Diyeceksiniz ki "Yargı bağımsızdır, savcılar üzerinde bizim herhangi bir telkinimiz olamaz." 
Ama, Sayın Bakanım, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen hukuk 
devleti ilkesinin zedelenmesine nasıl izin verebiliriz, bu Parlamento nasıl izin verebilir? Hürriyet ve 
güvenlik hakkıyla ilgili Anayasa'mızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki belirtilen hüküm 
nasıl bu insanlar için zedelenebilir? 

Bunları ifade etmek için söz aldım. Görüşülmekte olan kanun tasarısının ülkemize hayırlı ol
masını diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, soru yoksa karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Genç. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, gruplar adına ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Som işlemi yoktur. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Karar yeter sayısı 
yoktur... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, "kabul etmeyenler" deyin canım, ondan sonra "Karar 
yeter sayısı yoktur." deyin. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul etmeyenlerde de karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.16 
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BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 134'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
225 sıra sayılı Kanun Tasarısı'mn görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasannm maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tasa
rısının maddelerine geçilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Karar yeter sayısı vardır, 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN İLE 
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değişdrilmiştir. 

"Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel 
Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kuru
lunca da askerî hâkim sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üye 
seçilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askerî Yargıtay Genel 
Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Rıza Öztürk, Mersin 
Milletvekili. 

Sayın Öztürk, buyumn efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALÎ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyomm. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyomm. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konu hukuk olunca, yargı olunca herkesin üç düşünüp, beş 

düşünüp bir konuşması gerekiyor. Bugün, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi Anayasa'mızın 9, 
138, 139'uncu maddelerinde belirlenmesine karşın, gerçekten ülkemizde yargı bağımsız mı, yargıçlar 
güvenceli mi? Bu, öteden beri tartışılan, konuşulan bir konudur, ama bugün, günümüzde som olmak
tan çıkarılmış, hem öğretide hem de uygulamada sürekli tartışılan bir hukuk olgusu hâline gelmiştir. 

Güvenceli yargıç yargı bağımsızlığının, bağımsız yargı da ulusumuzun güvencesidir. Yargı ba
ğımsızlığı, dolayısıyla adil yargılanma, ancak bağımsız ve güvenceli yargıçlarla sağlanır; bunun için 
de yargıçlar, siyasal gücü elinde tutan yasama ve yürütme organına karşı tam bağımsız ve gerçekten 
güvenceli hâle getirilmelidir. Çünkü, yasama, yürütme ve yargı erki üzerine oturmuş olan sistemi
mizde yargının esas görevi yasama ve yürütmenin işlemlerini denetlemektir. Yasama ve yürütmenin 
kendi yaptığı işlemlerden denetlenmesinden rahatsızlık duyması demokratik hukuk devletlerinde 
kabul edilemez bir gerçektir. 

- 7 1 9 -

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.34 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 
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Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan bu Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanunda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin bu Hükümet Tasarısı ve komisyon raporunda... Aslında hazırlanışı belki de uygulamadaki sı
kıntılardan olmuştur ancak bunları da burada izlediğimizde, bir bütün olarak gördüğümüzde 
Uyuşmazlık Mahkemesinin diğer yüksek mahkemeler gibi olma özlemi içinde olduğunu, bir kimlik 
arayışı içinde yani bir Yargıtay, bir Danıştay olma anlayışı içinde olduğunu görüyoruz. 

Gerçekten mevcut Yasa'mızın l'inci maddesinde. Uyuşmazlık Mahkemesinde görev alan hâ
kimlerimizin seçilmesi ve belirlenmesine ilişkin usullerde. Hukuk Bölümüne Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu ve Danıştay Genel Kurulundan seçilen 2 kat üyeden Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 
ikişer kişinin belirlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bizim görüşmekte olduğumuz bu tasan ile doğru
dan, ilgili dairelerin seçmesi kuralı getirilmiştir yani Danıştay ve Yargıtay Hukuk Genel Kurullan kendi 
üyeleri arasından 2 asıl ve 2 yedek üyeyi seçeceklerdir. Yine, Hukuk Bölümüne Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi tarafından da 2 kat adayın belirlenmesi ve bu 2 kat aday arasından 2 kişinin Cumhurbaş
kanınca seçilmesi hükmü getirilmiştir. Ceza bölümüne ise mevcut Yasa'mıza göre 2 kat aday arasından 
3 asıl, 3 yedek kişiyi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçecek. Askerî Yargıtay Genel Kumlu ta
rafından belirlenen yine 2 kat aday arasından 3 asıl ve 3 yedek üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek. 

Gedrilen düzenlemeyle, bu Cumhurbaşkanının seçme yetkisi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun seçme yetkisi kaldırılmıştır. Hem Hukuk Bölümüne hem de Ceza Bölümüne Yargıtay, 
Danıştay, Askerî İdare Mahkemelerinin ilgili dairelerinin doğrudan, kendi aralarında seçimi esası 
getirilmiştir. Bizce yerinde ve doğru bir düzenlemedir. Bu yönüyle bu yasa teklifi doğru bir tekliftir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ihtiyacı aslında bireylerin hak arama ihüyacını güvence altına almak 
için kurulmuştur. Hem 1961 Anayasası'nda ve buna benzer getirilen 1982 Anayasası'nda bu Uyuş
mazlık Mahkemesi bir ihdsas, yüksek mahkeme olarak tanımlanmıştır. 

Bizim Anayasa'mızda nasıl ki sistemimiz yasama, yürütme ve yargı üzerine oturmuş ise yargıda 
bu adli, idari ve askerî yargı düzeneği olarak geliştirilmiştir Elbette ki askerî, idari ve adli, üç tane 
ayrı yargı sisteminin arasmda hem yetki uyuşmazlığı hem görev uyuşmazlığı hem de hüküm uyuş
mazlığı doğması, çıkması doğaldır. Bu uyuşmazlıklann giderilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi ku
rulmuştur ve Uyuşmazlık Mahkemesinin Anayasa'mızın 158'inci maddesinde aynen eski, bundan 
önceki 61 Anayasası'nda olduğu gibi yüksek mahkeme vasfı korunmuştur. 

Değerli Başkan, sevgili milletvekilleri; hukukun üstün olduğu ülkelerde hukukun üstünlüğü ilkesi 
-bu kürsüden müteaddit defalar söylediğim gibi- yargıçlara ve savcılara tanınmış bir üstünlük değil
dir, savcılann ve yargıçların keyfî uygulamalar yapması için getirilen bir ilke değildir. Hukukun üs
tünlüğü ilkesi her şeyden önce yargının bağımsız olması, yargıcın güvenceye sahip olması, adalet 
kapısında hak arayan insanlar için getirilmiş temel ilkedir. Her kummda olduğu gibi yargıda da yargı 
erkini kullananlar bu yetkilerini, bu görevlerini Anayasa'da ve yasada tanımlanan kurallara bağlı ka
larak kullanmak durumundadırlar. Türkiye'de aslolan şey insanların özgür, hür olarak yaşamaları, suç
suz olduklannm kabulüdür İstisna olan şey ise insanların suç işleyeceği hususudur. İnsanlan peşin, 
hükümlüymüş gibi gözeterek, kesin suçluymuş gibi gözeterek tutuklamak. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu'na aykın şekilde davranmak hakkı, yetkisi; görev ve sıfatı ne olursa olsun kimsede yoktur. 

Bugün ülkede yaratılmak istenilen gerginliklerin, sıkıntılann ve çatışmaların iktidara da muha
lefete de faydası yoktur, hiçbir Türk vatandaşına faydası yoktur. Bu çatışmaların, bu gerginliklerin 
ortadan kaldırılması siyasi iradenin öncelikli görevidir Bu da bu gerginliklerin nedenini ortadan kal
dırmakla mümkündür. 
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Değerli milletvekilleri, bugün neyle suçlandığmı bilmeyen insanlann da temel hak ve özgür
lükleri vardır. Bu insanlar gözaltına alınıyor ve "Ergenekon soruşturması" diye bir ad takılıyor. Hem 
Ceza Muhakeme Kanunu'nda hem de yasalarımızda savcıların yaptığı soruşturmaların bir adla ad
landırılması diye bir kural yoktur. Ancak bugüne kadar Sauna Çetesi, başka çeteler adı altında bir sürü 
adlar takıldı. Burada da Ergenekon adıyla bir soruşturma yürütülüyor ve insanlar durmadan gözal
tına alınıyor. Tabii ki gözaltina alınmasına bir hukukçu olarak hiçbir diyeceğim yoktur, ama gözal
tına almaların da, yargılamaların da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na ve diğer kanunlara uygun 
olarak yürütülmesi bir görevdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bu somşturmayı yapan savcının öncelikle ve özellikle hukuka 
uyma, kendi asli görevidir. Bugün ucu açık şekilde hazırlanan torba iddianame ve arkasından bu id
dianame kapsamına sokulmayan kişiler ve devam eden tutuklamalar... 

Bu çerçevede benim seçim bölgemden de bugün -hem Silifke'den hem Mersin'den- Ergenekon 
kapsamında, adı altında verilen somşturma nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığı haberini duydum. 
Umuyorum ve diliyorum ki bu arkadaşlarımız en kısa zamanda adil olarak yargılanacaklar Üzerle
rine atılı olan, yüklenmek istenen suçtan beraat edeceklerdir diye düşünüyorum. Önemli olan yargı
nın tarafsız bir şekilde işlemesidir. 

Onların aklanmasını, beraat etmelerini diliyorum ve umut ediyorum. Bu vesileyle hepinize say
gılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Şahsı adına Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili... Yok. 

Kahramanmaraş Milletvekili Saym Veysi Kaynak... Yok. 

Başka söz talebi var mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 1 'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu temmuzun 32-35 derecelerinde, hiçbir neden yokken, hiçbir gerekçe yokken, böyle bir fay
dası da umulmayan taşanları, birtakım özel ricalar üzerine burada müzakere etmenin bu Meclise çok 
fazla bir şey kazandırmayacağına inanan bir insanım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu yasa çok fazla bir yenilik getirmiyor. Bu yasanın özelliği. Ana
yasa Mahkemesinin üyelerinden birisi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı -28 Temmuzda AKP hak
kmda kapatma davası görüşülüyor- herhalde biraz bu üyeye işte bir hoş görünmek için iktidar 
partisinin verdiği bir taviz. Bunlar, milletin gözünden kaçmıyor. Yani, bunlar hoş şeyler de değil. 

Şimdi, bakın, şimdi gidin şu dışarıda görev yapan polisler var, günah değil mi yani? Orada 35 
derecede o insanları orada güneşin altında yakmanın bir anlamı var mı? 

Şimdi, Meclis, süratle çalışan bir Meclis, burada hiçbir kanun engellenmeden çıktı, yani engel
lenmeler yok, çıkıyor. Yani, niye milletvekilleri şimdi tatile gitmiyor da, gelip burada hiç önemi ol
mayan bu kanunları görüşüyor ben anlamıyomm. Sonra bu kanun... Yani, aslında normal bir hükümet 
Meclisin çalışmasından rahatsız olur ama şimdi nedense dünya tersine döndü. 
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Şimdi, burada oturan Adalet Bakanhğmı temsil eden zat, bu adaletle ilgili neler söyledi? Efen
dim, Yargıtay Başkanlar Kumlu, dış güçlerden yargı sistemine karşı yapılan saldırılar karşısında 
devlet organlarının kendilerini savunmaması dolayısıyla bir bildiri yayınlandı. Ne dedi? "Dam üs
tünde saksağan, vur beline kazmayı." Bunu söyleyen Adalet Bakanı. Kime söylüyor? Yüksek yargı 
organları başkanlarının yayınladığı bildiriye karşı söylüyor. Böyle bir şey olur mu değerli milletve
killeri. "Efendim, biz maaşlanna yüzde 40 zam yaptık da... E, oturun oturduğunuz yerde. Maaşınızı 
alın otumn da doğru karar verin." Kime sen, emrindeki çocuğa mı emir veriyorsun? Sonra yüzde 40 
zammı kendi cebinden mi veriyorsun? Devletin kurumlan maaş alacak, maaşını... 

Yani, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin şimdiye kadar bu kadar laçka bir zihniyetle yönetildiği 
bir dönem görülmemiştir. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Senin gibi! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani kurumlar aşağılanıyor, devletin en kutsal, en yüksek organı 

olan kummlar aşağılanıyor, kötüleniyor. Neye göre bu yapılıyor? "Bizim 340 milletvekilimiz var." 
Yahu, 340 milletvekiliniz var ama siz işte 340 milletvekiliyle devleti yönetemez hâle geldiniz. Eğer 
devleti yönetseydiniz, şimdi şu yaz sıcağında burada bu görevi yapmak zorunda kalmazdınız. Çünkü 
kamuoyuna, halkın karşısına gidecek yüzünüz yok. Nedir yani şimdi? İşte geliyor grup başkan ve
kili "Ya, işte bir maddede konuşursan konuş da biz organize edeceğiz." 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Konuya gel! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu arkadaş, madem yazın çalışıyorsanız, gelin burada oturun. 

Biz de oturacağız sizinle. Burada oturmamız, en azından sizin 130-140 tane milletvekilini buraya 
getirmenizi zorlar. 

Değerli milletvekilleri, tabii dün burada bir milletvekiliniz çıktı diyor ki: "Efendim, Kamer Genç 
benim yaşım kadar politikayla uğraşmış, Tunceli'ye niye hizmet getirmedi?" Ee, getirin siz, altı se
nedir burada görev yapıyorsunuz ve hiçbir hükümet, sizin kadar, iki dönem bu kadar büyük çoğun
luğa sahip olmadı. Yapmıyorsunuz, tek hizmet yapmıyorsunuz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Demek ki bir şeyler yapmışız ki öyle gelmişiz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani gidin maliyeye, millî eğitimin en zamri ödenekleri verilmi

yor, adaletin en zaruri ödenekleri verilmiyor. Ben Tunceli'den dün geldim. Köy Hizmetlerinin araç
larının yakıtı yok, Karayolları araçlarının yakıtı yok. Böyle bir şey olur mu yahu? Ondan sonra da 
hiçbir yere ödeme yapma, getir sen "Benim bütçem fazlalık veriyor." de. Böyle şeyler... Hani za
manın birinde bir Millî Eğitim Bakanı "Bu okullar olmasa ben bu memleketi iyi yönetirim." demiş 
ya, aynı zihniyet. Aynı zihniyet devam ediyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu kanunun... Gerçekten bakın, sizden rica ediyorum, bu Mecli
sin bir saygınlığı var. Şimdi bu Meclisin çalışması için bir neden yok. 

ORHAN KARASAYAR (Hatay) - Çalışıyoruz, çalışıyoruz. İşimiz var. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Tatil kararını alalım. Anayasa Mahkemesi kapatma kararını verir 

veya vermez, ona göre, beliren duruma göre Meclis pekâlâ hemen, yirmi dört saatte olağanüstü top
lantıya çağrılır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Genç. 
Buyurun. 
OSMAN KILIÇ (Sivas) - Mazot çok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Varsa biraz da bizim Tunceli'ye gönder. 
OSMAN KILIÇ (Sivas) - Var, var... 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Gel gönderelim, getir. 
Yahu, değerli arkadaşlarım, ben burada konuşuyorum. Bakın, açın oradaki bürokratlarınıza, 

onlar gelsinler desinler ki . . . Gelsin, siz o bilgiyi alın, yanlışsa ben çıkar özür dilerim. 
Şimdi, onun için, eğer hakikaten halkın karşısına gitmekten korkma duygusu içinde, yazın bu 

sıcakta burada kalıyorsanız, ona bir şey demiyorum ama aksi takdirde alalım bir tatil kararını. Yok 
yani, gündemdeki kanunlarla bir şey yok. Onun için, ona göre bu çalışmalarımızı yapalım. 

Şimdi, yazık yani, arkadaşlarımız gidiyor, orada oturuyor, ikide bir geliyor buraya. Yani bu in
sanların o kadar enerjisini boşuna tüketmeyin. İnsanların bu kadar sinir sistemini bozacak davranış
lar içinde bulunmayın. 

Hükümetiniz, kökü emekliye ayrılmış. Maşallah, maşallah, maşallah... Böyle bir hükümet de, 
hiç böyle görmemiştim. Yahu, artık yani ruh tükenmiş, azim tükenmiş, görev yapma aşkı tükenmiş 
bir Bakanlar Kuruluyla siz memleketi nasıl yöneteceksiniz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 
Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

T. B. M. Mechsi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı yasa tasarısının birinci maddesinin birinci paragrafının (As

kerî yüksek) ifadesinden evvel (ikişer asil ve ikişer yedek) ifadesinin ve aynı paragrafın sonundaki 
(ikişer asil, ikişer yedek) ifadesinin de (bir asil ve bir yedek) biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 

Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 1. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil Ünlütepe Ali Rıza Öztürk Hüseyin Unsal 
Afyonkarahisar Mersin Amasya 
Selçuk Ayhan Rahmi Güner Orhan Ziya Diren 

İzmir Ordu Tokat 
Madde 1- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hak

kında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel 

Kumlunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca 
da askerî hâkim sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üye seçilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Danıştay Genel Ku
rulu ile Askerî Yargıtay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer 
yedek üye seçilir" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyomz 

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

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, konuşacak mısınız? 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; biz, bu öner
gemizle. Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne Danıştay Genel Kurulunca da seçilmiş 2 üyenin 
katılmasını istiyoruz. Nasıl l 'inci maddede. Hukuk Bölümüne, hem Yargıtay Hukuk Genel Kuru
lundan hem Danıştay Genel Kurulundan üye seçiliyorsa. Ceza Bölümüne de Danıştay Genel Kuru
lundan üye seçilmesinin pratik açıdan ve çalışma tekniği açısından daha yararlı olduğu kanısındayız, 
çünkü geçen dönem 5237 sayılı Ceza Kanunu'nu çıkardık ve Ceza Kanunu'nun kabulüyle, adli yar
gının görev sahasına giren birçok düzenleme idari yargının görev alanına sokuldu. 

Şimdi, benzeri düzenlemeler 5326 sayılı Kabahatler Yasası yönünden de söz konusudur. Birçok 
eylemin özel yasalardaki idari yaptırım mı, yoksa Türk Ceza Yasası'ndaki, özel yasalardaki adli yap
tırım kapsamı içinde mi kaldığı konusunda ciddi tereddütler olacaktır. 

Biraz önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, Uyuşmazlık Mahkemesi hem görev uyuşmazlık
larını çözme hem de hüküm uyuşmazlıklarını çözme yükümlülüğünde olan yüksek bir mahkemedir. 
Bu nedenle. Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün Danıştay nezdinden seçilecek olan üyelerle 
daha aktif ve daha başarılı bir çalışma yapabileceği kanaatindeyiz. 

Bu gerekçeyle teklifimizi bilgilerinize sunuyoruz ve desteğinizin bu yönde olması dileğiyle yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Buyurun. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı yasa tasarısının birinci maddesinin birinci paragrafının (As

kerî yüksek) ifadesinden evvel (ikişer asil ve ikişer yedek) ifadesinin ve aynı paragrafın sonundaki 
(ikişer asil, ikişer yedek) ifadesinin de (bir asil ve bir yedek) biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

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

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın l 'nci maddesiyle ilgili olarak verdiğim değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Benim önergem, mevcut maddede, işte Uyuşmazlık Mahkemesine seçilecek, hukukla ilgili seçi
lecek bölümde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 2, Danıştay Genel Kurulunda 2 ve Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Genel Kurulunda da 2'dir. Ben bu Askerî İdare Mahkemesi Genel Kurulundaki 2 
üyenin 1 'e inmesini öneriyorum çünkü daha önce de buna ait uygulamalar var. Yani, Danıştay ve Yar
gıtay çok geniş bir dava kitlesine hitap eden, daha büyük davalan inceleyen. Askerî İdare Mahkemesi 
ise daha dar bir sahada görev yapan bir kurum. Dolayısıyla bunun da aynı, eşit sayıda Uyuşmazlık 
Mahkemesine üye vermesinin pek adil olmayacağı, dolayısıyla bu üç ayn kurumun eşit sayıda Uyuş
mazlık Mahkemesine vereceği üyelerin pek dengeli düşmeyeceği düşüncesiyle Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesince verilen 2 üyenin 1 'e indirilmesi konusunda önerge verdim. Önergemin mahiyeti bu. 

Tabii, aslında maalesef AKP İktidarı başa gelir gelmez ilk hedef yargı oldu. İşte, bir dava açıldı, 
"Efendim, yargı darbesi yapıldı." dedi. Cemil Çiçek çıkd. Hükümet adına açıklama yaptı, "Efendim, 
açılan dava kutsallaştırıldı." dedi. Hâlbuki Yargıtay Başkanlar Kurulunun kararında "Bu, kurumsal 
bir davadır" dendi. Yani, kummsal davanın anlamı nedir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir ku
rumdur, dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kendisine Anayasa ile verilen yetkiyi kullana
rak bir dava açmıştır. Dolayısıyla bu kurumsal bir davadır ama Cemil Çiçek hep işte "Hanya'yı Konya 
anlar" türüyle, ondan sonra bunu "kutsal bir dava" olarak ilan etd, çıktı kamuoyunun karşısında. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Önerge üzerinde konuşacak bir şey kalmadı mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, yargıya bu gözle bakan, yargıyı küçümseyen, yargıyı darbe 
gibi kabul eden, yargı kararlannı tanımayan bir hükümet şimdiye kadar görülmemiştir. Ben soruyo
rum şimdi: Kaç tane Danıştay ve idare mahkemesi kararlarını uygulamadınız? Bu uygulamadığınız 
Danıştay ve idari yargı kararlanndan dolayı kaç bürokratınız hüküm giydi? Kaç bürokratınız para cezası, 
tazminat ödedi? 

Şimdi, eğer bir memlekette hukuk devleti varsa sayın milletvekilleri, hukuk devletinin en baş 
özelliklerinden birisi bağımsız yargının olmasıdır Bağımsız yargıyı o kadar idareye bağımlı yaptı
nız ki, bir defa, hâkimlerin göreve alınmasındaki ilk seçim sırasında Adalet Bakanlığında seçilen 5 
bürokrat, bir de Yüksek Adalet Kurulundan seçilen 2 kişi... 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - O sistem kaç yıldır uygulanıyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, o sistem... Yani, birisi delilik yapıyorsa sen de mi de

lilik yapacaksın? Yani, birisi kayadan kendisini atarsa sen de mi kendini kayadan atacaksın? 
Şimdi, bakın, o sistemin şimdiye kadar çok rahat, iyi işlemesinin sebebi buydu. Çünkü, orada 

yargıya saygı vardı, yargı bağımsızlığına saygı vardı. Ama bakın bugüne kadar kaç tane Tuncelili 
çocuk gelmişse, hâkimler imtihanını, yazılısını en üst seviyede kazanmış ama sözlüde kaybediyor kardeşim! 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - "Tabii ki CHP'lileri alacaktım." diyen kim? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, CHP'yle ilgisi yok, CHP'yle ilgisi yok. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - CHP'yi ne karıştırıyorsun, CHP'nin ne alakası var! Kendi 
işine bak sen ya, sana ne CHP'den! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun bir tek yolu var arkadaşlar, bunun bir tek yolu var, burada 
bu imdhanı yapacak kişilerin tarafsız olması lazım. 

Şimdi, hangi bürokrat bakanın emrini dinlemez? Yani, sayabilir misiniz? Ben soruyorum bu
rada oturan Hükümet temsilcisine. Adalet Bakanlığının üst bürokradarına getirdiği kaç kişi kendisi
nin mahkemedeyken davalarını kabul etti, çıksın söylesin. Ben biliyorum ama kaç tane davasını... 

AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Sen söyle! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Kendisi söylesin efendim, kendisi söylesin. Yani, AKP'liler aley
hinde açılan tazminat davalarında kabul kararını veren kaç tane bürokratı, özellikle Adalet Bakanlı
ğının üst seviyedeki bürokratlarını aldı? Sizin anlayışınız bu, sizin hukuk anlayışınız bu. Hukuka 
yaklaşımınız... Her şeye bir menfaat ilişkisi kuruyorsunuz. Yani "Birisinin bana menfaati yoksa ar
kadaş, ben buna hayat hakkı tanımıyorum." düşüncesi var sizde. Böyle olmazsa biz tabii ki . . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaüldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani biz diyoruz ki: "Her şeyin bir doğrasu vardır, iki doğrusu 

olmaz." Bir yere, hele hâkimler gibi bir yere eğer bir ön imdhanla alınacak kurul oluşturulursa bu ku
rulun siyasi iktidarın emrinde olmaması lazım. Siyasi iktidarın emrinde olan kurul taraflı hareket 
eder. Kaldı ki daha önce sizin iktidarınız, yani sizin Başbakanınız, bakanlarınız kapatma davası açıl
dıktan sonra ve Yargıtay Başkanlar Kurulu bildiri yayınladıktan sonra "Türkiye'de tarafsız adalet 
yok. Yargı tarafsızlığını kaybetmiş." dediler. Ben de çıktım bu kürsüden dedim ki: "Sen iktidarsın. 
Bugün bu memlekette binlerce dava görülüyor; bu vatandaşın hakkı, siyasi iktidarın, davalarını ta
rafsız bir iktidar yönünde karara bağlamasını sağlamaktır. Eğer sen, bugün yargı görevini yapan in
sanlara 'taraflıdır' diyorsan, o zaman en büyük ihmali sen yapıyorsun." Yani, ağzından çıkan 
kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyen kişilere ben ne diyeyim? 

Önergemin kabulünü diliyorum. 
III.- Y O K L A M A 

(CHP sıralarından bir gmp milletvekili ayağa kalktı) 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, önergenin oylamasından önce bir yoklama ta

lebi vardır 
Şimdi, yeterli sayıda üye olup olmadığını arayacağım: 
Sayın Okay, Sayın Mengü, Sayın Ünlütepe, Sayın Özdemir, Sayın Öztürk, Sayın Gök, Sayın 

Unsal, Sayın Güner, Sayın Kaptan, Sayın Erenkaya, Sayın Ağyüz, Sayın Köktürk, Sayın Oksal, Sayın 
Ayhan, Sayın Diren, Sayın Arifağaoğlu, Sayın Durgun, Sayın Güvel, Sayın Karaibrahim, Sayın Ertemür 

İsmini okuduğum arkadaşlarım lütfen sisteme girmesinler 
Yoklama için dört dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2.- 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) (Devam) 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
2'nci maddeyi okutuyomm: 
MADDE 2- 2247 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir 
"Yönetim ve temsil 
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MADDE 3- Uyuşmazlık Mahkemesinin yönetimi ve temsili Başkana aittir. 

Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hâllerinde Başkana ait görev ve yetki
ler. Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilip görevlendirilen Başkanve-
kili tarafından yerine getirilir ve kullanılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Sayın 
Rahmi Güner... (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sıra sa
yısı 225 ve madde 2 üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına konuşmak için söz almış bu
lunuyomm. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, yargı organının en önemli sorunlarından birisi de, görev uyuşmazlığı, 
görev üzerinde mahkemelerin görev yönünden ihtilaf durumuna düşmeleridir. Bu konuda da ilk defa 
1961 Anayasası'nda "Uyuşmazlık Mahkemesi" diye bir kurum Anayasa'mıza girmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarının -2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu- 2'nci maddesinde, bu seçilen Uyuş
mazlık Mahkemesi üyelerinin kendi aralarından değil. Anayasa Mahkemesi tarafından başkanı tayin 
edilir, bir de ayrıca başkan vekili de yine Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından tayin edilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz. Parlamentoya geleli bir yıl oldu. Bir yılda dikkat ettiğim bir konu var, 
hep Hâkimler Yasası, Yargıtay Yasası, Yüksek Hâkimler Kurulu Yasası, bir de Uyuşmazlık Mahke
mesi Yasası diye, bütün bu kanun tasarılarıyla Adalet Komisyonunda çalıştık. Fakat şunu belirtmek 
istiyorum: Elbette ki Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu Tasarısı da önemli bir kanun ama Türkiye'nin 
gündeminin çok değişik bir durumu var. 

Dikkat ederseniz, bugün Türkiye'de büyük bir kaos yaşanmaktadır. Bu kaosu ben ömek olarak 
vermek istiyomm. Kimse üzerine alınmasın, yaşanan korku, endişe Türkiye'de ve her yeri sarmış bu
lunmaktadır. Bunu -tarihi iyi inceleyenler bilirler- ben 1950-54 yılındaki Amerika'da McCarthy'nin 
yaptığı uygulamalara benzetiyomm. İçeri atılan kişiler, tutuklanan kişiler ne için tutuklandığını, neden 
yargılandıklarını bilmemektedirler. Bu uygulamalar Türkiye'de sıkıyönetim dönemlerinde olmadı. Ben 
sıkıyönetim mahkemelerinde de duruşmalara gittim ama şunu söylemek istiyorum: Kişi ancak doksan 
gün gözetim altında tutulur ve suçu neyse onun hakkında iddianamesi hazırlanır ve yargılama başlardı. 

Değerli arkadaşlarım, on dört ay olmuş, hâlen suçun ne olduğunu bilmiyor. On dört ay olmuş, 
hâlâ neden yargılandığını bilmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dikkat ederseniz, her gün operasyon
lar başlıyor. Şimdi sekizinci operasyon bekleniyor ve yapılmış, 20 kişi gözetim altına alınmış. Neden 
gözetim altına alındıkları da belli değil. Televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla. Hükümeti eleştir
meden, devlet büyüklerini eleştirmeden suçlanma durumundalar. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Anadolu'ya gidin, İstanbul'a gidin, İzmir'e gidin, Ankara'ya, 
Türkiye'nin bütün illerine gidin, basın korku içinde, herkes konuşmaktan çekiniyor ve dinlenme fo
bisi de tamamen yerleşmiş durumdadır. Herkes "Acaba konuşursam suç olur mu olmaz mı?" düşün
cesi içinde. Toplum sindirilmiş, müthiş bir baskı var. Bu, çağımızda, modem çağda Türkiye 
Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara gelen siyasi parti yöneticilerine yakışmayan bir 
durumdur, onu da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bugün, bir siyasi parti hakkmda kapatma davası açılabilir. Bu yetkiyi Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalan belli bir savcıya. Cumhuriyet Başsavcılığına vermiştir. Cumhu
riyet Başsavcılığına hem Anayasa'da hem Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasi partileri denetleme, siyasi 
partiler hakkında -eğer Anayasa'ya, Türkiye'de yasalara aykırı faaliyette bulunma durumu var ise onun 
hakkında- Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı verilmiştir. Bu, Siyasi Partiler Kanunu'nda da var
dır, Anayasa'mızda da vardır. Bu kanunlan kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, hâlen yargı erkinin güçlülüğünü, yargının bağımsız ve tarafsız olma
sını kabul edemiyoruz. Bugün, açıkça söylüyorum, mahkemelerin bir baskı altında durumu var. Ama 
baskı altına alınmak istenen Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi. Öyle bir duruma geldik ki, Av
rupa'ya giden devlet büyüklerimiz, maalesef "Bizim hakkımızda açılan davada bir şey durumu olursa 
siz baskı uygulayın, eleşdrin." şeklinde telkinde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklanna, bu talepler, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına halel geüren girişimlerdir. Bunu bu Parlamento kesinlikle kabul et
memeli ve protesto etmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, bu kanunlar görüşülürken Anadolu kan ağlamaktadır Gidin, tanm sektörü 
çökmüş, ürünler vatandaşın elinde kalmış, ne olacağı belli değil. Ben kendi ilimden geliyorum, bir 
hafta ilimde çalışma yapüm. Ziraat odası başkanlarıyla görüştüm, esnaf odaları başkanlarıyla görüş
tüm, Karadeniz'de fındık ihraç eden kurumun başkanıyla da görüştüm ve Uluslararası Fındık Baş
kan Yardımcısıyla görüştüm. Değerli arkadaşlanm, öyle büyük bir karamsarlık var ki, "Ne olacağız?" 
diyorlar ve "Ne yapacağız?" diyorlar İhracatçısı da perişan, üredcisi de perişan, "Ne olacak gelece
ğimiz?" diye büyük bir sıkıntı içindeler değerli arkadaşlarım. 

Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum yine, fındığın maliyetini Karadeniz İhracatçılar Birliği Baş
kanı 2,5-3-3,5 milyon olarak hesap ediyor, ama Avrupa 2,5 milyon liraya fındık almıyor Neden al
mıyor değerli arkadaşlarım, biliyor musunuz? Bundan iki üç ay önce Toprak Mahsulleri Ofisi 
piyasaya fındık sürdü ve yine şu anda 30 bin ton fındık süreceği şeklinde basın yazdı ve girişimleri 
var Bunu duyan Avrupalı bizden fındık almaz, çünkü, fındık fiyatını -arzının çok yüksek olduğun
dan dolayı- düşecek diye beklemektedir 

Yine, değerli arkadaşlarım, çok güzel bir oyun oynandı. 800 milyon, 900 milyon kilo fındık var 
denildi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki tarım arazilerinin ne kadar fındık yetiştireceğinin, ne 
kadar fındık üreteceğinin kapasitesi bellidir ve şu anda yapılan tespitierde 728 milyon kilo söylendi 
ve ben iddia ediyorum üretici olarak, fındığın ancak üretim miktarı 700 milyon kilo olur Dünya ta
lebi 650 milyon kilo. Devlet müdahale etmeli ve arz fazlası fındığı almalı, üreticiyi kurtarmalı, es
nafı kurtarmalı, halkı kurtarmalı değerli arkadaşlarım. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. 

Türkiye'de şu anda halkın mağduriyetini giderme, halkı refaha kavuşturma bizim görevimizdir, 
tutup da halkı tedirgin etmek değil. "Neden eleştiriyorsun, neden yazıyorsun?" diye vatandaşı mağ
dur etme, sıkıntı içinde bırakmanın anlamı yok. 

Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum: Geçen gün Başsavcı bir iddianame okudu, baş
lıklarını okudu, iddianamenin içeriğini söylemedi, fakat dedi ki, yeni bir terör olayı, yeni bir suç du
rumu ortaya atmayı söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk fakültesine giden öğrenci ceza hukukunu okurken ilk defa bir şey 
öğrenir: "Ceza Kanunu'nda yazılı olmayan, tarif edilmeyen fiil suç değildir, ceza verilemez." Kimse, 
Başsavcı da olsa, kim olursa olsun kendisinden bir suç icat etme durumunda değildir, icat edemez. 
Ancak kanunda yazılı fiilden ceza verilir, o da tipe uygunluktur Kimse kendisini Ceza Kanunu'nun 
yerine koymasın. Bugün açıkça belli, kimin neden yargılandığı, kimin neden içeride tutulduğu belli 
değildir değerli arkadaşlanm. Bu kaos devam etmektedir Bu kaosa son vermek de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görevidir Kim olursa olsun, vatandaş özgürce fikirlerini ifade etmeli, vatandaş öz
gürce yazısını yazmalıdır Bu ortamı yaratmak da siz iktidar partisinin görevidir değerli arkadaşla
rım. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. 

Yine şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım: Hayatta bir kişinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatildı) 
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BAŞKAN - Sayın Güner, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - ...en önemli yaşama unsuru özgürlüktür. Onu içeri atıyorsun, 
ailesinden, çocuğundan ayırıyorsun, sağlık durumuna da bakmıyorsun, ondan sonra, iddianame de 
belli değil, suçlama da belli değil. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de bunlar yaşanıyor... 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Bu otuz yıldır yaşanıyor! 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - ...maalesef ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne de Avrupa 
Birliğinden bir tek protesto yok, bir tek cevap yok. Cezaevinden çıkıp ölüyor, cezaevinde rahatsız
lanıyor, karaciğer aranıyor. Türkiye, bu çağda bu ortamda yönetilmemeli. 

Her şeyden önce, en önemli unsur, belirttiğim gibi, özgürlüktür, insanın yaşama hakkıdır. Bu ya
şama hakkını biz garanti etmek zorundayız, saygılı olmak zorundayız. 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Güner. 

Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak. 

Sayın Kaynak... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz. 

Sayın Azize Sibel Gönül... Yok. 

Başka? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben konuşacağım. 

BAŞKAN - Buyurun Saym Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 2'nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyomm. 

Bu maddenin yazılışında bana göre bir hata var. "Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya 
izinli olması.. ." Burada "özürlü" kelimesi bence hatalı. "Başkanlığın boş veya bulunmaması hâ
linde" olması bence daha makul. Yani "özürlü" kelimesi, bizde biraz, işte, bir tarafı sakat olan veyahut 
da ne bileyim veya bir sakatlığa mamz bir hastalığa tutulmuş bir insan için söylenebilir. "Özürlü"den 
raporlu mu kastedilmek isteniyor, onu da bilmiyomm. 

Tabii, burada edebiyat konusunda kendilerini çok yetkili sayan arkadaşlanmız var. İnşallah... 

Değil mi Hocam? 

NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Hiç kimse kendini yetkili saymaz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, neyse yani.. . 

NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Onu toplum belirler. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse yani, sırası geldiğinde ortalığa, kimseye söz bırakmıyor

sunuz da onun için. Bir de bir eğitimci olduğunuz için, yani benden önce sizin bunu... 

NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Biz iddia sahibi değiliz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, ben iddia sahibiyim. 

Yani bence bu ifade güzel olmamış. 
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Sayın milletvekilleri, aslında bu madde Anayasa'ya aykırı. Çünkü Anayasa'nın 146'ncı mad
desine göre, Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi asli görevleri dışında resmî veya özel bir görev kabul 
edemezler Burada "Başkanlık" kelimesi Anayasa'nın kendisinde var. "Uyuşmazlık Mahkemesi Baş
kanlığına tayin edilir." diye Anayasa'da hüküm var, 158'inci maddede de. Fakat burada getirilen bu 
madde Anayasa'nın 146'ncı maddesine aykırı çünkü Anayasa... Burada diyor ki, işte, boş bulun
ması hâlinde Anayasa Mahkemesinin kendi asil ve yedek üyeleri arasından orayı yönetecek kişi se
çilir. Bence, bu, Anayasa'ya aykırı bir maddedir. Dolayısıyla, bizim istediğimiz, buraya gelen 
kanunların Anayasa'ya uygun hâlde çıkması. Ama AKP iktidara geldiğinden beri Anayasa'yı ma-
nayasayı pek öyle önemsedikleri yok. Onlar 1 kişinin ağzına bakarlar, oradan ne gelirse ona göre 
işte İç Tüzük'ü de hesaba katmazlar. 

Bizim görevimiz, burada ikaz etmek. Yani ileride "Yahu, 550 milletvekilinin olduğu yerde böyle 
bir kanun geçmiş de birisi bunun farkına varmamış." denilmesin diye biz bu görevi yerine getirmek 
için bu ikazlarımızı yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tabii, yargı çok önemli bir görev. Yani kanunlar, tabii, müzakere edilir
ken maddeye bağlı da konuşulabilir, aynı zamanda buna bağlı olarak bazı olayların da dile getiril
mesinden bazı arkadaşlarımızın rahatsız olmaması lazım. Biraz önce fındık memleketinden gelen 
arkadaşımızın kendi memleketinin çok ciddi bir sorunu var ise ve bunu çeşitli vesilelerle dile getir
miyorsa, bir vesileyle kürsüye çıkıp da bunu dile getirmesine bence çok fazla, öyle, tepki gösterme
mek lazım. İçinizde bu konularda en dertli insan benim. Kendi ilimin çok büyük sorunları var, 
inanmanızı istiyorum. Hatta size bir teklifte de bulunuyorum: 31 Temmuzda benim ilimde Munzur 
Festivali var, buyurun gelin. Sizi davet edelim Tunceli'ye ve görün orada "Hakikaten, yahu, bu Kamer 
Genc'in acaba bu Tunceli'yle ilgili söylediği şeyler doğru mudur yanlış mıdır?" diye. 

Türkiye hepimizin, her il bizimdir, gidelim görelim. Siz de bizi kendi ilinize davet ederseniz, eğer 
böyle bir yoksulluğun varlığından bahsediyorsanız, sevine sevine gelip oralarda onları görürüz. 

Gerçekten -bunu defalarca söylüyorum- bizim -özellikle AKP iktidara geldiğinden beri- Tun
celi'de, idari ve adli yargı imtihanını kazanan ve çok üst puanlarla kazanan hiçbir arkadaşımız söz
lüde başarıya ulaştırılmamıştır. Bu bence çok keyfî, çok işte bölgecilik yapılan bir davranış biçimidir. 
Bence bu imtihan sistemini kaldırmak lazım. Bu kanunu siz çıkardınız ama, bu kanun Türkiye'nin ger
çeklerine uygun değil. Bu kanun, böyle giderse, ülkeye, hakikaten... Zeki, hukuku benimsemiş, 
hukuk konusunda otorite sayılabilecek bilgiye, beceriye, niteliğe sahip olan insanlar yerine, birta
kım, işte tarikat mensupları, birtakım yandaş, kendi düşüncenize yakın insanlar, iktidara yakın in
sanlar alınır ki, bu, yargı sistemine verilebilecek en büyük zarardır. Biz istiyoruz ki, Türkiye, bütün 
kummlarıyla dünyada saygı duyulan bir ülke olsun. Herkes görev yaptığı zaman tarafsızlık ilkesi 
içinde görev yapsın ve tarafsızlık ilkesi içinde görev yaptığı zaman da insanlar, herkes, her kurum bir
birine saygı duyar. "Efendim, ben seçimle geldim, bu kadar oy aldım, en büyük benim." fobisinden 
ve hastalığından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun konuşmamzHamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - "Seçimle ben geldim, en fazla oyu ben aldım." fobisinden ve has
talığından insanların kendisini kurtarmaları lazım. 

Şimdi, bu davranış, bu düşünce biçimi Türkiye'yi selamete götürmez, Türkiye'ye sıkıntı yara
tır. O bakımdan, şu Türkiye'yi, gerçekten... Bakın çoğunluk sizde, gelin, akıl, mantık, tarafsızlık ol
gusunun gerektirdiği objektif kurallar koyalım. 
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Şimdi, arkadaşlarımız işte Ergenekon'dan bahsediyorlar. Eğer hakikaten bu konuda ciddi bir 
şey varsa -bakın, memlekette çok ciddi bir sorun bu- eğer faili meçhul cinayetler konusunda hakikaten 
elinizde deliller varsa açıklayın; bakın, sizi tebrik edelim, hepimiz size destek olalım, ama yoksa, 
sadece AKP yöneticilerine karşı bir davranış içinde, düşünce içinde olanlara eğer böyle bir terör ha
vasını estirirseniz, bu sizin de sonunuzu kötüye götürür, bunu herkesin bilmesi lazım. Hak ve ada
lete saygı duymayan bir toplum hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. 

Teşekkür ederim efendim. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Mahkemeler bizim memurumuz değil. 
ERTEKÎN ÇOLAK (Artvin) - Bir de hukukçu olduğunu söylüyorsun! Mahkemelere sanki biz 

talimat veriyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, işte senin Başbakanın diyor ya "Ben savcıyım." diye! 
BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum: 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı yasa tasarısının 2. maddesine bağlı 3. maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

"Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hâlinde Kurulun en kıdemli ve kı
demde de eşitlik olması hâlinde en yaşlı üye başkana vekâlet eder ve yetkilerini kullanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 

Kanun ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil Ünlütepe Selçuk Ayhan Hüseyin Unsal 
Afyonkarahisar İzmir Amasya 

Orhan Ziya Diren Rahmi Güner Ali Rıza Öztürk 

Tokat Ordu Mersin 

Madde 2- 2247 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Temsil 

Madde 3- Uyuşmazlık Mahkemesinin temsili Başkana aittir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, konuşacak mısınız efendim? 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Ali Rıza Bey konuşacak. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztiirk. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Uyuş
mazlık Mahkemesiyle ilgili tasarının 2'nci maddesi üzerindeki, grubumuzun değişiklik önergesiyle 
ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; mevcut Yasa'da "Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının 
Görevi" başlığıyla tanımlanmış 3'üncü madde. "Görevi" olarak geçiyor. Bizim bu tasarıda ise "Yö
netim ve temsil" başlığıyla getirilmiş. Eski Yasa'da "başkan vekilliği" diye bir müessese yok. "Uyuş
mazlık Mahkemesi işlerinin yönetim ve yürütülmesi başkanın ödevidir." denilmiş. Burada ise başlık 
"Yönetim ve temsil"dir. Şimdi "temsil" ile "yönetim" birbirinden farklı iki kavramdır. Burada tem
sil yetkisinin ve görevinin Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına ait olması doğm bir şeydir. Ancak, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kendisi bir yüksek mahkeme olduğuna göre, bunun yönedm hakkının 
tek başına Mahkeme Başkanına ait olması bu Mahkemenin yüksek mahkeme olma niteliğiyle bağ
daşmamaktadır. Bu nedenle, bu tasarıdaki yönetim sözcüklerinin çıkarılmasını istiyoruz. 

Yine, tasarının 2'nci maddesinde "Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hâl
lerinde Başkana ait görev ve yetkiler, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından 
seçilip görevlendirilen Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır." deniliyor. Biz bu hük
mün tamamen çıkarılmasını istiyoraz. Oysa Anayasa'mızın 146 son maddesinde Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin asli görevleri dışında resmî veya özel görev alamayacakları düzenlenmiştir. Hangi görev
lerin asli görev olduğu hususu Anayasa'da tek tek sayılmıştır. Anayasa'da gerek Uyuşmazlık Mah
kemesinin düzenlendiği 158'inci maddesinde ve gerekse diğer maddelerde "uyuşmazlık başkan 
vekilliği" şeklinde bir görev öngörülmemiştir. Anayasa'nın ihdas etmediği bir görevi yasalarla ihdas 
etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki, Anayasa'nın 148 son maddesinde Anayasa Mahkemesine sadece 
Anayasa'yla görev verilebileceği düzenleme altına alınmıştır. Anayasa'da Anayasa Mahkemesine 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını görevlendirme yetkisi tanınmıştır. Anayasa'nın hiçbir maddesinde 
Anayasa Mahkemesine Uyuşmazlık Mahkemesi başkan vekilliğini görevlendirme hakkı ve yetkisi ta
nınmamıştır. Anayasa'da ve yasalarda tanınmayan bir hak ve yetkinin kullanılması ve Anayasa'ya ay
kırı olarak yasayla böyle bir hakkın tanınması mümkün değildir. Bu nedenle, Anayasa'da tanınmayan 
bir yetkinin yasayla Anayasa Mahkemesine verilmesinin Anayasa'ya aykın olduğunu düşünmekteyiz. 

Diğer yandan, tasarıyla öngörülen değişiklikler uyarınca yasanın 3'üncü maddesinin ikinci fık
rası, demin de söylediğim gibi, tümüyle madde metninden çıkarılmalıdır. Anayasa'nın 158'inci mad
desinin ikinci fıkrasının mahkemenin işleyişinin yasayla düzenleneceği öngörülmesine karşı, burada, 
toplanan kuruldaki eksikliğin yedek üyelerle tamamlanması ve kıdemli olan kurul üyesi yönetiminin 
çalışılacağı yolunda bir hüküm konulabilinir. Ancak yasanın 2'nci maddesinin beşinci fıkrası son 
cümlesinde mahkemenin başkanının başkanlığında toplanılacağı öngörüldüğüne göre anılan fıkrada 
bir düzenleme yapılmadan zaten başkan vekilliğinin ihdası da ayrıca işlevi olmayacaktır, işlevsiz ka
lacaktır. Anayasa'da Uyuşmazlık Mahkemesi üyesi seçiminde olası boşluklar için yedek üyelikten söz 
edilmesine rağmen Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının yerine bu anlama gelebilecek bir düzenleme 
ihdas edilmemiştir. Anayasa Mahkemesi üyelerine Anayasa dışındaki metinlerle görev verilemeye
ceğine göre 3'üncü madde ikinci fıkranın bütünüyle yasa tasarısı metninden çıkarılmasının daha 
doğru olacağına, hukuka ve Anayasa'nın temel ilkelerine uyacağını düşünmekteyiz. 

Yüce Meclisin önergemize destek vermesini bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı yasa tasarısının 2. maddesine bağlı 3. maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

"Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hâlinde Kurulun en kıdemli ve kı
demde de eşidik olması hâlinde en yaşlı üye başkana vekâlet eder ve yetkilerini kullanır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Önergeye ka-

tılmıyomz Saym Başkanım. 

İzninizle kısa bir açıklama yapmak istiyorum, gerekçesini belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Öncelikle Uyuş

mazlık Mahkemesinin kuruluşunda 6 tane asıl üyeden başka bir de Anayasa Mahkemesi tarafından 
görevlendirilen 1 başkan vardır. Bu başkan Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından görev
lendirilmektedir. 

Şimdi, buna dayanarak yapılan daha önceki Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda "Başkanın 
mazereti hâlinde Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başında se
çilip görevlendirilecek bir üye Uyuşmazlık Mahkemesine vekâlet eder." hükmü vardır. Yani şu anda 
hâlen yürürlüktedir. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 18'inci 
maddesinde de "Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görev
lendirmek" şeklinde bir hüküm vardır. Buna paralel olarak. Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 
14'üncü maddesinde de "başkan vekilinin seçiminde" ibaresinden sonra "Uyuşmazlık Mahkemesi
nin başkanlığını ve başkan vekilliğini yapacak üyenin" şeklinde bir ibare vardır. Her ne kadar başka 
yerlerde, Anayasa'nın 158'inci maddesinde ayrıca bir başkan vekilliğinden bahsetmemiş ise de, hem 
Tüzük'te hem Uyuşmazlık Mahkemesinin kanununda, başkan olmadığı zaman, başkanın bulunma
dığı zaman onun yerine görev yapabilecek kişinin seçileceğini ve buna da bazı yerlerde "başkan ve
kili" ismi konulacağını öngörmüştür. Aksini düşündüğümüz takdirde. Anayasa Mahkemesinin 
görevlendireceği bir başkan olmadığı takdirde kurul 6 kişiyle toplanacaktır. Bu da kumlun yapısına, 
mahkemenin yapısına uygun değildir. 

Kaldı ki, Anayasa'nın 158'inci maddesinde aynen "Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mah
kemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar" demektedir. Eğer önerge gibi hare
ket edecek olursak, Anayasa'ya o zaman aykırı davranmış oluruz çünkü Anayasa diyor ki: 
"Mahkemenin başkanlığını, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından görevlendirilecek kişi yapar." 
Hâlbuki önergeye baktığımız zaman Anayasa Mahkemesinden görevlendirilen değil, diğer kurum
lar, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi gibi mahkemelerin görevlendireceği üyeler 
arasından birinin başkanlık yapması söz konusudur ki bu da Anayasa'ya aykırı olur. Bu bakımdan 
önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Hükümet? 

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

BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. I 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 2'nci maddesiyle ilgili olarak verdiğim bir önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Biraz önce komisyon temsilcisinin yaptığı açıklamayı dinlediniz. Şimdi, bakın bu maddeye göre, 
zaten Anayasa'nın 158'inci maddesinden kaynaklanan bir Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı var. Bu, 
Anayasa Mahkemesi üyesi. Bu, Anayasa'da belirlenmiş. Ama 146'ncı maddede Anayasa'nın, diyor ki: 
"Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi asli görevleri dışında başka bir görev kabul etmezler." Asli gö
revlerin de ne olduğu Anayasa'da belirtilmiştir. Yani işte bu 158'inci maddede belirtilen asli görevdir. 

Şimdi, burada. Anayasa Mahkemesi Başkanı, yani Anayasa Mahkemesi üyesi olup da Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkanı olan kişi herhangi bir sebeple hastalandı veya öldü veya istifa etti veya 
izin, rapor alıp ayrıldı. Şimdi, bunun yerine "Anayasa Mahkemesinden 1 kişi seçilecek." diyorlar. Ne 
zaman? Bu o kadar tuhaf bir yazılış ki, yani bu seçilen kişi bir defaya mahsus mu seçilecek veyahut 
da her boşalma anında ayrı ayrı mı seçilecek veya işte Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen Anayasa 
Mahkemesi üyesi gibi dört yıl süreyle seçilip de bu dört yıl süre zarfında Uyuşmazlık Mahkeme
sinde meydana gelen, bu maddede belirtilen boşlukları o dört yıl boyunca mı öyle vekâlet edecek, bu 
belli değil. Yani, bu tamamen yoruma elverişli bir hüküm. Yani şimdi Komisyon Başkanının yaptığı 
açıklamanın bir tarafı doğru, bir tarafı yanlış. Evet, Anayasa'mız Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
nın Anayasa Mahkemesi üyesi olmasını öngörüyor. Ama bu genel bir kural. Fakat Uyuşmazlık Mah
kemesi başkan vekilliğinde boşalma olursa bunun da Anayasa Mahkemesi üyesi olacağına dair bir 
hüküm yok. 

Tabii, ben Uyuşmazlık Mahkemesinin toplantı nisabını bilmiyorum. Acaba Uyuşmazlık Mah
kemesi toplantı nisabı tüm üyelerle midir onu bilmiyorum, onu ben incelemedim. Ama tüm üyelerle 
ise belki sizin dediğiniz mantıki olabilir. Ama tüm üyelerle, toplanma nisabı o değilse o zaman di
yoruz ki: Yani her zaman için. Anayasa Mahkemesi böyle boşalma veya izinli hâllerde Uyuşmazlık 
Mahkemesine her defasında bir kişi seçmesin, bunu otomatiğe bağlayalım, en kıdemli üye. . . 

En kıdemli üye de.. . Tabii biliyorsunuz bunlar seçimle geldiği için 2'si de, 3'ü de veya 5'i de 
aynı günde başlayan üyeler olabilir. Bunlann kıdemlerinde eşitlik varsa o da alınabilir, yargı görevine 
başladığı tarihten itibaren bunların kıdemi de aranabilir yani kıdemde eşitlik varsa en yaşlısı... Böy
lece buraya 1 kişi tayin olsun kendi aralarından, dışarıya ikide bir... Orada Anayasa Mahkemesi üye
leri içinden birisi, burada, efendim başkanın ölmesini, izne ayrılmasını beklemek gibi bir sıkıntıda 
veya bir beklenti içinde olmasın diyoruz. Bu daha şey olabilir. 

Ama getirilen metin de zaten Anayasa'ya aykırı. Anayasa'nın 158'inci maddesinde böyle bir 
hüküm yok. 

Biliyorsunuz, kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisi kullanılamaz. Dolayısıyla burada 
Anayasa Mahkemesi üyesine verilen belirli hâllerde Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına vekâlet 
etme yetkisi Anayasa'dan kaynaklanan bir yetki değildir dolayısıyla havada kalan bir yetkidir. Bence 
bunun buraya konulmaması daha uygun olurdu, aslında metinden çıkarılması gerekirdi. Nihayet boş 
olduğu zaman Uyuşmazlık Mahkemesi için Anayasa Mahkemesinde bir günde pekâlâ seçim yapıla
bilir. Raporlu veyahut da sizin de dediğiniz gibi, buraya getirdiğiniz gibi olursa ona da bir çare bu
lunabilir. Ama, Anayasa'dan kaynağını almayan bir yetkilendirme ve bir seçim olmaması gerektiği 
inancındayım. Önergem budur. 

Sayın Başkan, önergemi oylarken karar yeter sayısını istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylannıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, karar yeter sayısı vardır. 

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

3'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 3- 2247 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Görev süresi, hesaplanması ve seçimlerin zamanı 

MADDE 4- Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için seçilir 
Dört yılın hesabında göreve başlama tarihi esas alınır 

Görev süresi dolacak olanların yerine, bu sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay içinde; yaş 
haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgilinin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki ay içinde; görev 
süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde seçim yapılır 

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirier" 

BAŞKAN - Madde üzerinde gmplar adına ilk konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma 
Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili. 

Sayın Öztürk, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerii milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Komisyon Ra
poru'nun 3'üncü maddesi hakkında söz almış bulunuyomm. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; getirilen tasarının 3'üncü maddesi mevcut yasanın 4'üncü mad
desinde değişiklik öngörmektedir Mevcut yasanın 4'üncü maddesi, başkan ve üyelerin görev süre
sidir 4'üncü madde Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan ve üyelerinin mevcut dummda dört yıllık bir 
dönem için seçilmesini öngörmüştür Yine dönem içinde açılacak başkanlık ve üyeliklere aynı usul
lerle yenilerinin seçilmesini öngörmüştür Bir de görev süresi biten başkanın bir dönem daha seçil
mesini öngörmüştür 

Şimdi bizim getirdiğimiz şu anda görüşmekte olduğumuz 3'üncü çerçeve madde ile mevcut ya
sanın 4'üncü maddesindeki değişiklik ise yine görev süresi bitenlerle ilgili. Şimdi burada değerli ar
kadaşlarım, başkan ve üyelerin dört yıl için seçilmesi öngörülmüş, bu, mevcut yasayla aynı, ancak, 
buradaki değişiklik, görev süresi bitenlerin yeniden seçilebilmesine ilişkin bir düzenleme getirilmiş. 
Hâlihazırdaki yasada bu, iki dönem için getirilmişdr Her şeyden önce bu sınırsız bir seçilme hakkı
nın gedrilmiş olmasını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada doğm bulmuyoruz. Aslında bu, 
AKP Hükümetinin kendi içerisinde de düştüğü bir çelişkidir Bundan önce gerek 22'nci Dönem Par
lamentosunda gerekse odalarla, kamu kurum ve kumluşlarındaki başkan ve yönetiminin seçilme 
hakkı sınırlandı ve Anayasa Mahkemesinden döndürüldü. Şimdi orada onlara sınırlama getiren siyasi 
irade, bu tasarıda Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına sınırsız seçilme hakkı tanıyor Bunun biz doğm 
olmadığını düşünüyoruz. 

Şimdi Komisyondaki görüşmeler sırasında da bu endişemizi dile getirdik. Sayın Komisyon Baş
kanımız Ahmet İyimaya "Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir" hükmünün madde metninden 
çıkarılmasını söylediğimizde -bu konuşmayı ben yapmışım- Sayın Başkanımız "Yoksa iki dönemle 
mi sınırlayalım?" demiş. Yani biz tümden bu hükmün kaldırılmasını isterken iki dönemle sınırlama
nın mevcut durumda daha uygun olabileceği düşünülmüş, Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında bu 
hususun yeniden düzenlenebileceğini görüşmüştük biz. 
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Değerli arkadaşlanm, bu seçim, yeniden görevlendirme olaymm, yani seçilen bir kişinin özel
likle mahkemelerde arka arkasma seçilmesinin sakmcalanm çok fazla uzun uzadıya anlatmak iste
miyorum. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Yani bir daire başkanlığı seçimlerinin haftalarca, günlerce 
uzadığını ve bu seçimlerde yaşanan tartışmaları, çıkan şeyleri biliyoruz. O nedenle, özellikle böyle
sine önemli konularda kişilerin bir daha seçilebilme umudu uğruna mevcut görevinde aykırılıklar 
yaşatabileceği, yapabileceği şüpheleri vardır. Bu kuşku ve duraksamaları ortadan kaldırmak için bu 
hükmün kaldırılması, başkanın bir kez bu göreve getirilmesi, eğer bu değilse, mevcut yasadaki hük
mün kalmasının daha doğm olduğunu düşünmekteyiz. 

Yine burada seçimden bahsediliyor. Oysa, Anayasa'mızın 158'inci maddesinde. Uyuşmazlık 
Mahkemelerinin kumluşuyla ilgili yasada seçim değil görevlendirme kavramları kullanılmıştır. Bu 
görevlendirmeyi Anayasa Mahkemesi elbette kurul kararıyla yapacaktır, sonucunda bir karar ala
caktır ve Anayasa Mahkemesinin kararlarıysa Anayasa'mızın 153'üncü maddesinin son fıkrası uya
rınca bağlayıcıdır. Bu nedenle, görevlendirilen üyeyi dahi Anayasa Mahkemesinin bu kararı 
bağlayacaktır. Yani Anayasa Mahkemesi 1 üye görevlendiriyor, bu görevlendirme kararı o üyeyi de 
bağlıyor. O üyenin bunu reddetme, kabul etmeme hakkı yok. Oysa, seçimde ise bir adaylık söz ko
nusu, seçilip seçilmemeyi istemek o kişinin kendi özgür iradesine bağlıdır Bizim sistemimizde gö
revlendirme öngörülmüştür, seçim öngörülmemiştir O nedenle, bu "seçim" kelimesinin de oradan 
çıkanimasını istiyomz. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, hukukla ilgili tartışmalar yapıldığında, özellikle 
"Ergenekon" adı verilen soruşturmayla ilgili hukuk dışı endişeler, hukuk dışı kuşkular dile getirildi
ğinde, başta soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Savcısının hukuka uygun davranması istenil
diğinde çok anlamsız bir şekilde suçlamalar yapılıyor, deniliyor ki: "Bunları söylemekle darbecileri 
savunuyorsunuz.'' 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimse, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında görev 
yapan hiçbir milletvekilimiz, millî iradenin devrilmesi sonucunu doğuracak eylem ve işlemlerin içe
risinde olamaz. Hiç kimse ama hiç kimse, hangi siyasi partiden olursa olsun, bu demokradk, laik 
cumhuriyeti yıkmaya yönelik eylem ve hareketlere hoşgörüyle bakamaz. O nedenle, darbeye karşı 
çıkmak ayrı şeydir, darbecilerin, çetecilerin yargılanması başka bir şeydir Ancak, insanlar suçlu bile 
olsa hukuka uygun bir şekilde yargılama sürecinin işletilmemesi başka bir şeydir 

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri arasında, 12 Eylül, 12 Mart faşist darbelerinin mağ
duru olmuş, zindanlarda işkencelerden geçmiş pek çok arkadaşımız vardır Bizim üstünde özenle 
durduğumuz şey, soruşturmanın hukuka uygun olarak yapılmamasıdır Şimdi, bu kürsüden defalarca 
konuşmacılar konuştu. Nasıl oluyor da üstünde gizlilik kararı alman bir somşturma, ertesi gün şüp
heli avukatları dahi bilmez iken, onlardan dahi esirgenirken birtakım basın ve yayın organlarında 
noktasına, virgülüne kadar aynen yayınlanabiliyor? Şimdi bu yanlışlığı söylemek, buna itiraz etmek 
darbecileri ve darbeyi savunmak mı oluyor değerli arkadaşlanm? Bu, hukuku savunmaktır; bu, hu
kuka saygıdır Sayın Başbakan, geçenlerde -iki üç gün önce- verdiği bir demeçte "Hukuka saygıda 
herkes bizi örnek alsın. Anayasa Mahkemesine açılan davada benim ve partimin gösterdiği davranışı 
herkes ömek alsın." diyor Biz ve tüm Türkiye halkı. Sayın Başbakanın ve Sayın AKP Grubunun 
açılan bu dava, yürütülen somşturma konusunda hangi saygıyı gösterdiğini çok iyi biliyor Bu ülkede 
her kim suç işlerse işlesin, ister gerçek kişi olsun ister tüzel kişi olsun, o suç mutlaka bir ceza ile kar
şılanmalıdır Bu, demokratik hukuk devleti olmanın gereğidir Ancak her konuda olduğu gibi hu
kuku uygulayanlar, yargılama sürecini işletenler başta hukuka uygun davranmak dummundadırlar 
Kendi aldıkları kararı görmemezlikten gelemezler Sayın Başsavcı, torba niteliğindeki iddianamenin 
açıklandığı gün Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda olmayacak bir şekilde iddianame açıklan
ması... İddianame açıklanması diye bir yöntem yok. 
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YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yargıya müdahale. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Açıklandığı gün "Birtakım beyanların basında çıktığı doğ
rudur." diyor. Doğruysa bunlar hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? Bu, yargıyı etkilemek değil 
midir? Önceden birtakım medya organlarında yayınlar yaparak bu medyayı etkilemek, davayı etki
lemek değil midir değerli arkadaşlarım? 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Şu anda yaptığın nedir? 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Şimdi benim yaptığım, hukuka saygının gereğidir. Ben hu
kukçuyum, ben biliyorum neyi ne yaptığımı; ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli olan herkesin adil yargılanma hakkına saygı duymaktır. 
Elbette ki insanlar suçlu diye aşağılanamaz. 

Bakın, "Değerli arkadaşlar, beraatizimmet asıldır. Hiç kimse ispat edilmedikçe suçlanamaz, ce-
zalandınlamaz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, size... Sayın Öztürk... 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - "Bu, hukukun en temel ilkesidir. Yargısız infazı alışkanlık hâ
line getirenler için, hukuka saygı duymayanlar için bu sözler bir mana ifade etmeyecektir." diyor. Kim 
söylüyor bunu? Dün, bu kürsüde Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım söylüyor. Ben de bu sözlerin 
altına imzamı atıyorum değerli arkadaşlarım. Yargısız infazı hangi yönden olursa olsun alışkanlık 
hâline getirmememiz lazım. Yargıya saygı duymamız lazım. Yargıyı kendi sürecine bırakmamız lazım. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Rahat bırak o zaman. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ederim. 

Madde üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Nevzat Korkmaz. 

Sayın Korkmaz, buyurun. (MHP sıralanndan alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 225 sıra sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'yla ilgili ola
rak Milliyetçi Hareket Partisinin ve şahsımın görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözle
rime başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1945 yılında kumlmuş, 1979'da da Kanun'unda bir değişikliğe gidile
rek yeniden düzenlenmek suretiyle kesintisiz olarak görevini icra etmiş, Türkiye Cumhuriyetimizin 
ve Türk yargı sisteminin en köklü yargı organlarından olan Uyuşmazlık Mahkemesini konuşuyoruz. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasa'mızın yargıyı düzenleyen Üçüncü Bölümünde de bir üst mah
keme olarak zikredilmiştir. Anayasa'mızın 158'inci maddesinde de adli, idari ve askerî yargı merci
leri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözme konusunda yetkilendirilmiştir. Görev 
uyuşmazlıkları, hukukçu arkadaşlarımızın bildiği üzere, olumlu -eski dilde buna icabî ihtilaf deni
yor- ve olumsuz -yani selbî ihtilaf- görev uyuşmazlıklan şeklinde cereyan edebilir. Kişinin, yargı 
kolları arasında sıkışmasını yahut sahipsiz kalmasını önleyen, kişinin hak arama hürriyetinin kısıt
lanmasının önüne geçen Uyuşmazlık Mahkemesinin bir özelliği vardır ki gerçekten dikkat çekmek
tedir: Yargı erkini paylaşan diğer üst mahkemelerden Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin kararlarını kaldırıp onların yerine hüküm tesis edebilen özel yetkili bir 
mahkeme, kesin hükmü ortadan kaldıran bir üst mahkemedir Uyuşmazlık Mahkemesi. 
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Anayasal sınırlarla oluşturulmuş Uyuşmazlık Mahkemesi, Hukuk ve Ceza olmak üzere iki bö
lümden oluşmaktadır. Mahkeme Başkanlığı ve üyelikleri, diğer üst mahkemelerin başkan ve üyeleri 
arasından seçilerek ikinci görev şeklinde ifa edilmektedir. Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı Ana
yasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeleri arasından; üyeleri ise Hukuk Bölümüne ikişer asıl, ikişer 
yedek üye veren Yargıtay, Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri arasından 
seçilmektedir. Ceza bölümünde üçer asıl, üçer yedek üye de Yargıtay ve Askerî Yargıtay başkan ve 
üyeleri arasından seçilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının Komisyonda görüşülmesi sırasında genel olarak bir mutabakat 
sağlandığı ve Uyuşmazlık Mahkemesinin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi ile alakalı bazı düzenleme
leri ihtiva ettiği için, biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak tasarıya muhalefet etmeyeceğimizi ancak 
bu tasarının görüşülmesinden istifade ederek, bazı problemleri gündeme getirerek katkı vermek dü
şüncesinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, verdiği kararların popüler ve spekülatif kararlar olmaması dolayısıyla 
çok fazla zikredilmeyen ancak yargıda görev ve karar uyuşmazlığı çarkına sıkıştığınız anda "Nerede 
bu mahkeme?" diye aradığınız bir üst yargı mercisi. Binası olmayan, sekreteryası bulunmayan, bu ek
sikleri diğer üst mahkemelerce karşılanan ve bu sıkıntılarla hizmetini en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışan bir mahkeme. Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda tüm Meclisin aynı çizgide düşündüğünü 
biliyoruz. 

Diğer sorunları ise yargının genel sorunları arasında, içerisinde zikredilebilecek somnlar. Nedir 
yargının sorunları? Bu somyu sorunca bizi dinleyen yargı mensuplarının, yargı personehnin "Ne sen 
sor ne de ben söyleyeyim." dediğini duyar gibi oluyoruz. Bu sorunların acil olanlarından birkaçına 
değinmek önemlidir diye düşünüyomm. 

Mahkemelerimiz yoğunluk açısından âdeta bir hipermarket, bir fabrika yoğunluğu yaşamakta; 
tabir caizse, giren çıkan belli değil. Yurt dışındaki mahkemelerin işleyişini ve fiziki şartlarını gö
rünce bu binalarda bu yoğunluğu anlamakta güçlük çekersiniz. Hâkimler, onlarca dosyayı akşam 
koltuklarının altına alıp evlerine götürürler, sabah adliyeye getirirler; özel hayatları yoktur, çocukla
rına ayıracakları zaman onlar için lükstür. Bu yoğunlukta gerçekten adil ve isabetli karar üretmek işin 
zaten doğası gereği çok zordur. 

Öte yandan, her uyuşmazlığın, büyük küçük, nizalı nizasız, illaki mahkemenin önüne gelmesi 
gerekiyormuş gibi, tüm çağdaş ülkelerde hâkim ve savcılara adil karar üretmek ve zamandan tasar-
mf etmek üzere üretilen idari çözüm yolları yıllarca ihmal edilir, her geçen gün yoğunlukları artar 
mahkemelerin. Mutlaka, mahkemelerin iş yoğunluğu azaltılmalı ve idari çözüm mekanizmaları üze
rinde dumlarak bu yolların geliştirilmesi yöntemleri aranmalıdır. 

Adli personelin özlük hakları konusunda, özellikle hâkim ve savcıların özlük haklarının iyileş
tirilmesinden sonra, biraz ihmal edildiklerini kiminle görüşürseniz söylerler. Buna rağmen, devlet 
memurları içerisinde en fazla yoğunluk taşıyan adliye personelidir. Yeni binalar yapılır, fiziki yeter
sizlikleri bir şekilde devam eder. Ancak, özellikle büyük şehirlerde adliyenin karşı karşıya bulun
duğu fiziki şartlar gerçekten acınacak durumdadır. Sekreteryası güçlü olmayan, araç gereç, personel 
sıkıntısı çeken adliye teşkilatı hakikaten, bütün iyi niyetlerine rağmen zorlanmaktadır. 

Yargılama süreci maalesef yavaş işlemektedir. Ömeğin son Ergenekon olayında on dört ay gibi 
bir hazırlık somşturması safhası yaşanmıştır. Bunun çağdaş hukuk normlan içerisinde anlatılması, an
laşılması gerçekten güçtür. Bu tedbirler mutlaka üretilmelidir Çünkü gecikmiş adalet, adalet değil
dir. Ayrıca, bütün mahkemelerde ve birçok yerde "Adalet mülkün temelidir." diye yer alır ki adalet 
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dağıtmayan ve özellikle vatandaşlan nezdinde adil olmayan devletlerin uzun yaşama şanslan olamaz. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun en ayırt edici vasfı, tebaası içerisinde bu adaleti çağdaşlarına göre sağ
lamış olmasından kaynaklanmaktadır. Aksi takdirde Basra harap olduktan sonra Basra'yı kurtara
mazsınız. İşte son zamanlarda yaşanan Kuddusi Okkır olayı da maalesef bu söylediklerimizi teyit eder 
niteliktedir. 

"UlusaTYargı Ağı Projesi, UYAP" denen bir proje hayata geçirilmişdr ancak beklenenin aksine 
nicelik ve nitelik açısından yargılama sürecine bir hızlandırma, bir somut kazanım maalesef sağla
yamamıştır. Özellikle hâkim ve savcıların gerek bilgisayar eğitimi ve gerekse yabancı dil eğidmi, 
diğer ülkelerdeki yargıyı tanıyıp öğrenme açısından yurt dışı eğidmlerinin Adalet Bakanlığınca kar
şılanması ve bu sürecin hızlandırılmasında fayda telakki etmekteyiz. 

Bir de adil yargının ortaya çıkmasında engelleyici dış faktörler vardır -ki bazı konuşmacılar bu
rada dile getirdiler- bunları da belirtmek ve bunlar üzerinde mutabakat sağlamak dummundayız. 
Gelen konuşmacılara bakıyomm yahut basında yer alan konuşmacılara bakıyoruz, mevzubahis eğer 
AKP kapatma davasıysa farklı konuşuyor, yine, mevzubahis Ergenekon diye adlandırılan dava ise 
farklı konuşuyor Hâlbuki, değişmez hukuk kuralı arkadaşlar: Yargıya intikal eden bir konuda ko
nuşmayacaksınız, Türk adaletine güveneceksiniz. Özellikle basının ve siyasi parti sözcülerinin, dış 
güçlerin -AB başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası camianın- bu konuda has
sasiyet göstermesini sağlamakla mükellefsiniz. Özellikle dış çevrelerin bu davalara yönelik basında 
yer alan çıkışları, gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti açısından rencide edicidir Hükümet, bu konuda 
sessiz kalmaktadır "Bu bizim iç meselemiz, kol kırılır yen içinde kalır Biz, bunu kendi yasal çerçe
vemiz içerisinde çözebiliriz." söyleyişini, dumşunu maalesef sergileyememiştir 

Hukuk devletinin ilkelerine baktığımız zaman, demokratik devlet, güçler ayrılığı, hukukun üs
tünlüğü ve yargı bağımsızlığı değişmez kaidelerdir Bu ilkeler yokmuş gibi, bir partinin sayın genel 
başkanı savcılığa soyunur, diğer bir partinin genel başkanı da avukatlığa soyunur Varın siz o mem
lekette adaletten, hukuktan bir şeyler bekleyin. 

Değerli arkadaşlar, bu memleketin yeterince, kaliteli hâkim ve savcısı vardır O sayın genel baş
kanlara Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu hatırlatmak istiyorum: Lütfen, işinizi yapın. Bu mem
lekette yönetim zafiyeti vardır, bu memlekette ana muhalefet zafiyeti vardır Sizlerin görevi bunları 
ortadan kaldırmaktır diyor, konuştuğumuz tasarıyla ilgili olarak tasarıyı desteklediğimizi ifade edi
yor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gmplar adına son konuşmacı Demokratik Toplum Partisi Gmbu adma Sevahir Bayındır 
Sayın Bayındır, buyumn. (DTP sıralarından alkışlar) 
SEVAHİR BAYINDIR (Şıraak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa 

değişikliği hakkındaki tasarının 3'üncü maddesine ilişkin Gmbum DTP adına söz almış bulunuyo
mm. Hepinizi saygıyla selamlıyomm. 

Yasa tasarısının adı Uyuşmazlık Mahkemesinde kimi değişikliklerin yapılmasıdır yani Mahke
menin işleyişinin uyumlu, ahenkli hâle getirilmesidir Ben, bu yasanın bu felsefesine dayanarak şu 
bağlantıları kurmak istiyorum ve düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyomm: İnsanlık tarihi, hep 
insan ilişkilerini uyumlu hâle getirmek, suçu, cezayı kovuşturmak, somşturmak, yargılamak, ödül
lendirmek üzerine bir arayışla süregelmiştir ve duraksamadan da devam etmektedir Ama bu de
vamlılık kimi zaman gerçekten doğa kanunları, insanın yaradılış kanunlarına uyumlu hâlde bir 
mücadeleyi içerirken, genelde de az gelişmiş ülkelerde, demokrasiden nasibini almamış ülkelerde, ço
ğulcu bir sistemi oluşturmamış ülkelerde de ne yazık ki bu uyum mahkemeleri de toplum dokusunu 
uyuşmazlık üzerinden ele almaktadır Bu da hiçbir yere uymamaktadır ve insan doğasıyla oynamak 
çeteleri doğurmuştur, doğanın doğasıyla uğraşmak da keneleri açığa çıkarmıştır diyomm. 
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Neden bunu diyorum? Siz bir kültürü yok etmeye çalışırsanız başka bir kültür açığa çıkar ve bu 
kültürü yok etmek için de binbir türlü hukuk dışı, işte Ergenekon çetesi diye de tanımlanan çeteler, 
korucu çeteleri, bilmem ne çeteleri, sauna çeteleri... Artık tanımlanacak kelime kalmamıştır, çete sı
fatının önüne konacak ve Türkiye -bu çetelerin- insanlığın değerlerinden, demokrasinin kan emici-
liğinden kaynaklı sürekli bir doku uyuşmazlığını gündemleştirmekte ve toplumu derinden 
etkilemektedir. 

Bu toplumsal doku uyuşmazlığının en temel parçalarından biri de Türkiye'de Kürt sorununun 
demokratik yollarla çözülmemesi, sürekli bir güvenlik ve asayiş sorunu olarak ele alınmasından kay
naklı, sürekli cumhuriyet tarihinin resmî ideolojisiyle çatışma hâlinde ve bir türlü uyumlu hâle geti
rilemedi. Asimilasyon ve güvenlik yöntemleriyle de bu somnun uyumlu hâle gelmeyeceği açıktır. 
Açıktır, açıklığın ötesinde, artık toplumu giderek kirletmekte, umutlarını kırmakta, ekonomik yol
suzlukları derinleştirmekte, iktidarları artık sürekli kılmamakta, iktidarların ömürlerini giderek bir iki 
yıla indirmektedir. Bütün bunların temel nedeni, Türkiye'nin gerçek bir demokrasiden, sivil bir ana
yasadan ve o sivil anayasanın tüm toplumsal dokuyu uyumlu hâle getirememesinden kaynaklıdır. 

Bununla bağlantılı olarak özellikle güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde Kürt kimliğinin in
kârı, yok sayılmasına dayalı oluşturulmuş güvenlik kuvveti olarak ele alınan korucuların çeteleşme
sinden de biraz bahsetmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, en son -yani bu haftanın en sıcak gündemlerinden biri olarak kamuoyuna yansıdı-
Beytüşşebap'ta bir düğünde farklı farklı korucu aşiretlerinin ağır silahlarla gösteri yapması soru
nuyla karşı karşıya kaldık. Bu silahların bu kadar keyfî, toplumun yaşadığı bir yerde gövde gösterisi 
yaparcasına patlatılması gerçekten tüyler ürpertici bir durumdur. 

Bu silahlar sadece düğünlerde sıkılmıyor. Aynı zamanda korucu olan köyler güçsüz olarak his
settiği diğer köylüleri bu silahlara ve devletin ona verdiği güvenceye ya da göreve dayanarak ve bunu 
suistimal ederek -insan öldürmek, hayvan öldürmek, insan kaçakçılığı, yolsuzluk- pek çok suç şe
bekesine bulaşmıştır. 

Ömeğin, daha üç ay önce Şımak'ın Heştan köyü diye tanımlanan kÖ3Öinde bir komcu, kafası bo
zuluyor, aynı köydeki sivil insanı yaralayabiliyor. Ölebilir de, ama hiç yargılanmadan, çok rahatlıkla 
serbest bırakılabiliyor. 

Yine en son Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla -yani Ware Merg- köyü Eskiköy (Dewa Xiraf) 
mezrasında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin... Yine bu, korucuların sorumluluğundadır. 
Buna ilişkin koruculuk sistemi ya da inkâr sistemi ya da hukuksuzluk, giderek toplumu, aynı köyde 
aynı akrabaları bile karşı karşıya getirmekte ve çok keyfî bir şekilde insanların hayatlarına mal ola
bilmektedir. 

Bunun için. Hükümetimiz eğer gerçek anlamda bir uyum istiyorsa, barış, huzur istiyorsa, bu 
barış ve huzur ancak bu toplumsal uyuşmazlığı ortadan kaldırmaktır, yani Kürt'e uymayan bir kıya
feti uydurmaya çalışırsan burada uyuşma söz konusu olmaz, burada uyuşmazlık olur, burada çete
leşme olur, burada ekonomik kayıp olur, burada duygular kaybolur, burada insanlık kaybolur yani bir 
insanlık trajedisidir bu uyumsuzluğun sonucu. 

O nedenle. Sayın Başbakan da son zamanlarda, işte "Barış için bir adım önde atmak gereki
yorsa biz bunu atarız..." Buyurun, Türkiye'de de Kürt sorununun çözümsüzlüğünü ortadan kaldıra
rak, Kürtlerin kendi kimliğiyle uyumlu yaşayacağı, kendi kimliklerini ifade edebileceği demokratik 
bir Anayasa çerçevesinde bu uyumu geliştirelim, hem çetelerden hem kenelerden kurtaralım. Neden 
diyorum? Çünkü toplumsal uyumsuzluk kadar doğanın uyumsuzluğu artık dünyanın gündeminde. 
Küresel ısınma, kuraklık, bazı canlı türlerinin ortadan kaldırılması farklı canlı türlerinin ortaya çık
masına ve bunların hastalık üretmesine, yaymasına neden olmaktadır. 
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Köklü, sağlıklı, kalıcı uyum ancak doğanın yasalarına ve insanlık adına çıkarılan kanunlar 
değil... İnsanın doğal yaradılış hukukuna dair iki temel yasayı birbirine uyumlu hâle getirirsek, Tür
kiye'de sadece sorunların uyumsuzluğu ortadan kalkmaz, o zaman kutuplaşma da ortadan kalkar ya 
da adalet, hakikat sadece birileri için aranmak zorunda kalınmaz. 

Bugün "Fırat'ın doğusu" diye tanımlanan bölgede bir dünya faili meçhuller var. İşte, en son Er
genekon çetesinin "Sımak cumhuriyeti" diye tanımladığı bölgede: 1991, 1992 yıllarında Şımak'ın 
yandığı dönemde de Levent Ersöz orada görevlidir, en son Silopi kayıplarımız Serdar Tanış ve Ebu-
bekir'in kaybedilmesi de doğmdan onun sommluluğundadır. 

Gelin -hakikati, bu uyuşmazlığı yaratan çeteleri ortadan kaldırmakla ve- onların yeniden üredl-
memesi açısından da daha sağlıklı bir uyum oluşturalım. Çünkü, adı değişebilir; Sertaç olur, Bucak 
olur, kucak olur, bilmem ne olur, Tolun olur, bu adlar değişir. Emekli olur, insanlar ölür de, ama sis
tem eğer olduğu gibi devam ediyorsa, bu uyumsuzluk, toplumsal doku uyumsuzluğuyla devam edi
yorsa, bu çeteler, kişiler de gelir geçer ama yeni kişiler, yeni isimlerle aynı görevi hiç aksatmadan aynı 
mekanizma içinde beslenerek bu yaptıklarını, bu haksızlıklarını devam ettirirler 

O nedenle bizim talebimiz, yani bu konu kapsamında özellikle son zamanlarda hem Ergenekon 
çetesi hem de bölgede giderek yaygınlaşan komcuların keyfî insan öldürmesi, keyfî ateş etmeleri, 
keyfî insan yaralamaları ve benzeri insan sindirmelerine karşı da güçlü bir çaba harcayalım. Bu ko-
mculuk sistemi doku olarak uymuyor topluma, bunu ortadan kaldıralım. Koruculuk sistemini artık 
lağvedelim. "Çeteleri lağvediyomz" diyorsak, o zaman buyumn, korucuları lağvedelim. Onu, böl
gedeki en uç, en kılcal damarı olarak ve her türlü amaç için de rahadıkla kullanılabilen bir güç ola
rak ele alıyorum. 

Dolayısıyla savaşı durduralım. Yani, çeteler kandan emiyorsa, savaşı durduralım. Kürt somnunu 
demokradk yöntemlerle çözelim. Gerçek bir uyumu sağlayalım. Doğayla bu kadar savaşmayalım. 
Nükleer enerjiler, santraller yapmayalım, operasyonlar yapmayalım, ormanları yakmayalım. Batıda 
ormanlar yanar herkes avaz avaz bağırır ama Cudi'de, Gabar'da, Dersim'de ormanlar yanar kimse
nin aklı duymaz, vicdanı duymaz, kör ve sağırdır Üç maymunları oynuyoraz. 

Gelin, uyum istiyorsak, adalet istiyorsak bütün her yerde her türlü çeteye karşı mücadele ede
lim ve doğanın yasasını bozmayalım. İnsanlığın da bozduğumuz yasalan düzenleyerek gerçek uyumu 
sağlayalım diyomm ve hepinizi saygıyla selamlıyomm. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz talebi var mı? Yok. 
Madde üzerinde iki adet önerge vardır 
Önergeleri okutuyomm: 

TBM Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı yasa tasarının 3. maddesine bağlı 4. maddenin ikinci fıkrası

nın sonundaki (iki ay) ibaresinin 15 gün olarak değişdrilmesini az ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında 
Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun 
Tasarısının 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini az ve teklif ederiz. 

Halil Ünlütepe Ali Rıza Öztürk Hüseyin Unsal 
Afyonkarahisar Mersin Amasya 

Orhan Ziya Diren Selçuk Ayhan Rahmi Güner 
Tokat İzmir Ordu 
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Madde 3 - 2247 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Görev süresi, hesaplanması ve görevlendirmenin zamanı 

Madde 4 - Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı ve üyeleri dört yıl için seçilir. Dört yılın hesa
bında göreve başlama tarihi esas alınır. 

Görev süresi dolacak olanların yerine, bu sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay içinde; yaş 
haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgilinin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki ay içinde; görev 
süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde görevlendirme yapılır. 

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

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

BAŞKAN - Sayın Öztürk? 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Gerekçe okunsun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili kavramı, Anayasa'da öngörülmemiştir. Anayasa Mah

kemesi üyelerine, Anayasa'da öngörülen asli görevleri dışında, Anayasa'nın 146/son maddesi uya
rınca yasa ile herhangi bir görev verilemez. Anayasa Mahkemesi de Anayasanın 148/son maddesi 
uyarınca sadece Anayasa'da belirtilen görevleri yerine getirir. Anayasa'da, Anayasa Mahkemesine, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği seçimi konusunda bir görev verilmediğine göre, anayasa 
ile öngörülmeyen böyle bir görev yasada da yer almalıdır. Bu nedenlerle Başkanvekilliği sözcüğü me
tinden çıkarılmalıdır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBM Meclisi Başkanhğına 

Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı yasa tasarının 3. maddesine bağlı 4. maddenin ikinci fıkrası
nın sonundaki (iki ay) ibaresinin 15 gün olarak değiştirilmesini az ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet? 

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

BAŞKAN - Sayın Genç, buyumn. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğim bir önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepi
nize saygılar sunuyorum. 
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Şimdi, burada ve bir önceki maddede "Başkan" ve "Başkanvekili" kelimesi var sayın milletve
killeri. "Başkan" ve "Başkanvekili" ifadesi... Yani başkan vekili, devamlı orada görev yapan bir un
vandır. Başkan da orada devamlı görev yapacak, başkan vekili de orada... Yani, bu ibareyi 
kullanırsanız başkan vekili de orada devamlı görev yapacak. Hâlbuki buradaki başkan vekili, başkanın 
olmadığı veya boş olduğu zamanlarda burada görev yapıyor. Yani burada gedrilen bu "Başkanvekili" 
kelimesi maddeye uymamış. Biz ikaz edelim de siz yine de şey edin. Yani hem "Başkan" hem "Baş
kanvekili" deyince orada... îşte, Danıştay başkan vekili devamlı orada görev yapıyor. Başkan ve 
başkan vekili... Ama Uyuşmazlık Mahkemesinde başkan vekili orada devamlı görev yapmıyor. Ne 
zaman görev yapıyor? Başkanın olmadığı zaman. Anayasa Mahkemesince görevlendirilen kişi.. . 
Buraya "Başkanvekili" kelimesi uymamış; bir. 

İkincisi: Şimdi, görev süresi bitmeden iki ay önce seçim yapıyorsunuz Uyuşmazlık Mahkemesi 
üyelerine. Emekliye ayrılması hâlinde emeklilik süresinin dolmasından iki ay önce o göreve atama 
yapıyorsunuz ama boşalması hâlinde, yani ölüm vesaire nedenlerle boşalması hâlinde yine iki ay 
sonra buraya seçim yapıyorsunuz. 

Şimdi, biraz önce Komisyon Başkanı dedi ki: "Başkan olmadığı zaman yani başkan vekili olunca 
buraya mecburen Anayasa Mahkemesi üyesi olması lazım ki burada topland yapılsın." Peki, top
lantı nisabı eğer üye tam sayısıysa Sayın Başkan, niye iki ay Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliğini boş 
bırakıyorsunuz? Yani eğer boşaldığında iki ay sonra seçim yapdğınız zaman, iki ay içinde... Ben 
toplantı nisabını sordum size; bilmiyomm, tam üye sayısıysa onu tam bilmiyorum. Eğer tam üye sa
yısıysa boşalmasından iki ay sonra seçim yaptığınız zaman, iki ay Uyuşmazlık Mahkemesi hiç top
lanmayacak. O zaman... Yani, bu bence bir sakatlıkdr 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - İki ay içinde 
yapılıyor 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, burada öyle yazıyor, bakın: "...görev süresi dolmadan 
boşalan yerlere ise boşalma tarihinden idbaren iki ay içinde..." Ben, boşalma tarihinden itibaren iki 
ay içinde değil de on beş gün içinde diyomm. Yani, bence, sizin getirdiğiniz... Yukanda, daha süresi 
dolmadan iki ay önce seçim yapıyorsunuz ama ölüm veya sair sebeplerle boşalma olursa iki ay sonra 
seçim yapıyorsunuz. Yani ötekisinin mantığı buraya uymamış. Bilmiyomm yani bu inceliği siz fark 
ettiniz mi? Ben diyorum ki ya Uyuşmazlık Mahkemesinin süratle... Hatta on beş gün bile fazla, yani 
bir hafta içinde buraya seçim yaparsanız şey işlemiş olur Yazılış böyle, ama benim önergem de bu. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Peki, bir ölüm olduğunda ne olacak? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bence bu hata, yani iki ay sonra siz seçim yaparsanız iki ay Uyuş
mazlık Mahkemesi toplanmayacak. Dolayısıyla bu hatadır, o bakımdan kusurlu gördüm. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, tabii, biz burada zaman zaman bazı sıkıntıları dile getiriyomz, ama 
maalesef hiç kimse kale almıyor Geçen gün İçişleri Bakanı buradayken ben bir som sordum kendi
sine. Bakın, Pülümür'ün Elmalı köyüne Erzincan-Erzumm yolundan giderken orada Karasu veya 
Fırat akıyor -ismini de tam iyi bilmiyomm- çok büyük bir su. Buradaki iki köy, tel köprülerle bağlı. 
Bu iki tel köprü kesiliyor birtakım kişiler tarafından. Kişiler de yine kamu görevlileri, biliniyor Ben 
dedim ki: Sayın Vali, ya bu insanların ulaşımını sağlayan bu köprünün telleri niye kesiliyor? Burada 
bana "Ben onunla ilgileneceğim." dedi. Bakın, bir buçuk ay oldu. Her gün insanlar bana telefon edi
yor, "Hastamız var, köyden çıkamıyomz, suyu geçemiyomz." diyor Açıyomz, oradaki mülki idare 
amirlerinin bazısı telefonumuza çıkmıyor Hani, siz burada bize karşı tepki gösteriyorsunuz ya onlar 
da size yağ olsun diye telefonlarımıza çıkmıyor bazıları. Bazıları da "Efendim, paramız yok." diyor 
Yani, böyle bir şey olur mu arkadaşlar? 
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MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Niye kesiyor ki? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, işte, kesen kamu görevlisi. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Aaa, olmaz, yapmaz öyle şey! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, ben kimseye iftira atmam. Ya olursa bunun sonucuna kat

lanır mısın? 
Bakın arkadaşlar, ben size ciddi bir şey söylüyorum. Bu köye giden iki tane tel köprü, oraya 

özel oksijen... Pülümür'ün Elmalı ve diğer bir köyü, şu anda ismini haürlamadım, oraya giden tel 
köprüyü oksijenle getirip kesiyorlar. Kesenler belli, kesenler de belli. 

ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Niye söylemiyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Kamu görevlisi efendim, kamu görevlisi. 
ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Niye söylemiyorsun? Söyle. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu araştır işte, hükümet sensin kardeşim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, ben yıllarca burada görev yap

tım. Ben, mümkün olduğu kadar, devletin görüntüsüne leke getirici veyahut da onu zayıflatacak bir 
ifade kullanmak da istemiyorum. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Hayret bir şey! Saygılı konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, Cumhurbaşkanı, Başbakan, onlar önemli değil. Devlet ayrı, 

onlar ayrı. Ben o adamlara karşı saygı duymuyorum. Allah Allah! Yani, niye saygı duymadığımı da 
isterseniz burada uzun uzadıya anlatayım. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - O makama saygı duyacaksın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti benim devletimdir, ona saygı 

duyarım. 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - O makama saygı duymak zorundasın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, efendim, Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan devletle özdeş-

leşemez. Onlar AKP'nin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Ben onlara saygı duyamam. 
Ben size burada diyorum ki: Ey Hükümet, bakın, iki köyün tel köprüsü kesilmiş, bunu yapın 

yahu. Bir vicdanınız varsa yapın. Çünkü, adamın hastası var, köyünden çıkmıyor. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - İsim ver. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, köyünden dışanya gitmiyor. Burada otump da doğru söylenen 

sözlere "yalan" diyecek kadar küçülen insanlara ben ne diyeyim yahu? İnsanların seviyesi olacak. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Küçük sensin! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer bir seviyesi olmayan insanlara ben ne cevap vereyim? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, çık buradan laf at... Yahu bak, sen o cezanı bir te

mizle de gel. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, önergemde karar yeter sayısı istiyomm. 
Sayın Başkan, çok taraflı hareket ediyorsun, lütfen say. 
BAŞKAN - Adaletli hareket ediyorum, taraflı değil de. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet taraflı, taraflı... 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. Karar yeter sayısı vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Var mı yeterli çoğunluk, say bakalım. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Saym Başkan, Divan usulüne göre teşekkül etmemiştir; üçünüz de 

AKP'lisiniz. 

Karar yeter sayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Var, var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, üçünüz de AKP'lisiniz, böyle Divan oluşturulmaz. 

Efendim, Divanda bir de muhalefetten kâtip üye olsun. 

Karar yeter sayısı yok. 

BAŞKAN - Yeter sayı var, ben gördüm, evet. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Say bakalım, var mı? 

BAŞKAN - 4'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 4- 2247 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

"Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı 

vermediği takdirde; yetkili makama sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve 
görevsizlik itirazının reddine ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte 

uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına Zonguldak Milletvekili Saym 

Ali İhsan Köktürk. 

Sayın Köktürk, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyomm. Öncelikle, yüce Meclisi say
gıyla selamlıyomm. 

Değerli milletvekilleri, konunun içeriğine girmeden önce içinden geçtiğimiz haftanın tarihsel 
sürecimiz içerisinde anlam ifade eden son derece önemli günleri olması nedeniyle öncelikle bugün
leri kısaca anmak istiyomm. Hepimizin bildiği gibi 23 Temmuz 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı ve laik, 
demokratik cumhuriyetimizin kumluş sürecinde en önemli mihenk taşlanndan birisidir. Bu tarih, Er-
zumm Kongresi'nin Mustafa Kemal önderliğinde toplanmasının 89'uncu yıl dönümüdür. Bu Kongreyle, 
ulusal mücadelenin kayıtsız şartsız bağımsızlığa ve kayıtsız şartsız millî hâkimiyete dayalı programı 
netlik kazanmış, vatan sınırları belirtilip vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilan edile
rek emperyalistlere Anadolu'nun işgal edilemeyeceği anlatılmak istenmiştir. Gerektiğinde bir hükü
met görevi üstlenebilecek bir temsil heyetinin oluşturulmasıyla yeni bir devlete doğru adım atılmış, 
mandacılığa karşı çıkılmıştır. Bugün içinden geçtiğimiz süreçte daha iyi anlamamız ve hiç unutma
mamız gereken Erzurum Kongresi'ni, aynı bağımsızlık ve mücadele ruhuyla saygıyla bir kez daha 
anıyorum. 
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Saym milletvekilleri, 24 Temmuz tarihi, yani yarm ise, cumhuriyetimizin kuruluş belgesi olan 
Lozan'm 85'inci yıl dönümüdür. Tarihimizin abidesi olan Lozan, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros 
Mütarekesi ve Sevr Anlaşması'yla, boğazlan galip devletlere ardına kadar açan, sınır ve iç güvenlik dı
şındaki ordusu dağıtılan, tüm savaş gemileri ve tersaneleri işgal edilen, teslim alınan, haberleşme is
tasyonları bile yabancı güçlere bırakılan, ülke topraklarımızın emperyalistlerce işgali yaklaşımını 
kabullenen tam teslimiyetçi anlayışın yaptıklarından ders çıkartıp, farklı ve tam bağımsızlıkçı bir rotada 
durmanın adıdır. Korkuyu iliklerinde hissedenlere karşı ülkenin elden gitmesine göz yumulmasına hayır 
diyen bir ulusun, bir büyük kahraman Mustafa Kemal etrafında birleşerek, vatanın bütünlüğünün ve 
ulusun bağımsızlığının tüm dünyaya kabul ettirildiği tarihsel mutlak bir zaferin adıdır. 

Saym milletvekilleri, ayrıca, geride bıraktığımız 20 Temmuz tarihi ise, Kıbrıs Banş Harekâtı'nın 
34'üncü yıl dönümüdür Bugün Kıbrıs'ta kabul edilen tek devlet, tek egemenlik anlayışıyla, ülkemizin 
tarihsel iddialarından vazgeçtiği, Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsüne dönüştürüldüğü, Londra ve 
Zürih Anlaşmalarının ülkemize tanıdığı hakların askıya alındığı süreç ile daha önce Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen yabancı sermayeli şirketlere herhangi bir sınırlama olmaksızın toprak 
satış yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde tekrar yasalaştırıldığı, ulusal şirketlerimizin ve ban
kalarımızın büyük bir bölümünün yabancıların eline geçtiği bir süreçten geçerken, ülkemizi yöneten 
ve halkımızın büyük bölümünün oyunu almakla övünen siyasal anlayışı, Erzurum Kongresi'ni, Lozan 
Anlaşması'nı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nı bir kez daha anımsamaya davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa'mızın 158'inci maddesinde düzenlenen bir büyük mahkemeyi, 
yani Uyuşmazlık Mahkemesini ve dolayısıyla yargımızın somnlarını konuşuyomz. Hepimizin bildiği 
gibi yargı yetkisi Anayasa'mızın 9'uncu maddesi gereğince Türk milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılmaktadır. İçeriden, dışandan hiçbir kişi veya kummun yargıya müdahalesi kabullenile-
meyeceği gibi yargının böyle bir müdahaleyi olanaklı kılması ve müsamaha göstermesi de kabullenilemez. 

Buna karşın Türk milleti adına yargı yetkisini bağımsız bir şekilde kullanan Türk yargısına karşı 
AB ve ABD komiserlerinin müstemleke valisi edasıyla yapmış olduğu tehditkâr açıklamalar, hedef 
göstermeler, içinden geçüğimiz süreçte ulusumuzca esefle izlenmektedir. Daha önceki ilerleme ra
porlarında mahkemeler üzerindeki siyasal iktidarın gölgesinin uzaklaştırılmasını. Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulundaki Adalet Bakanı ve Müsteşarın konumunun yargı bağımsızlığını 
gölgelediğini. Kurulun sekreteryasının dahi Adalet Bakanlığı bünyesinde konuşlandırılmasının ka-
bullenilemeyeceğini raporlaştıran AB temsilcilerinin, Kıbrıs ve diğer pek çok konuda üzerinde et
kinlik kurdukları siyasal iktidarın yargıya müdahale eden yaklaşımlarına nasıl destek çıktıklarını 
görüyoruz, izliyomz. 

Büyük bir çifte standart içeren teslimiyetçi bir iç, dış politikanın sürdürülmesi gayesine yönelik 
bu açıklama ve müdahaleler hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayrıca dışandan yapılan bu müdahalelere 
içeriden sahip çıkan anlayışın yayın sahip ve kalemlerinin, tarihsel süreç içerisinde bugün ibretle an
dığımız iş birlikçi mütareke basını ve anlayışından hiçbir farkı yoktur. 

Diğer taraftan da Anayasa ve yasalarla bağımsızlığı güvence altına alınan yargı faaliyetlerinin 
sanki cumhuriyetin üzerinde yükseldiği temel ilke ve değerlere karşı topyekûn bir saldırı ile birlikte 
gelişiyor düşüncesinin yaygınlaştırılması ve toplumsal kabule zorlanması da son derece tehlikeli bir 
gelişmedir. Anayasa'mızda güvence altına alman bağımsız Türk yargısı, Anayasa'mızın başlangıç 
metninde açıkça ifade edilen yürütme, yargı ve yasama erklerinin birbirinden bağımsızlığına karşın 
kendisini savcı ilan eden, hazırladığı anayasa taslağını halkımızın görüş ve onayına sunmadan At
lantik ötesindeki gücün görüş ve onayına sunan siyasal iktidarın başının ve destekçilerinin gösterdiği 
yol ve hedefte yürüyemez. 
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Yaşam hakkmm ve İnsan Haklan Avnıpa Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde ifade edilen adil 
yargılama hakkının somut olaylarda ihlal ediliyor noktasına gelinmesi ise yargının bağımsızlığını 
gölgeleyen gelişmelerdir. 6'ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan her sanığın kendisine yöneld-
len suçlamanın niteliğini ve sebebini en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar 
edilmek, iddia tanıklarını sorguya çekmek ve çektirmek, açık, aleni mahkemelerde en kısa süre içe
risinde makul bir şekilde yargılanabilmek hakkı elinden alınamaz. Cumhuriyedmizin varlık sebebi 
ve Anayasa'mızın üstün kuralları buna hiçbir şekilde müsaade etmez, edemez. 

Anayasa'mızın ruhunda ve tarihsel köklerimizde yer alan ve bugün her zamankinden daha fazla 
sahip çıkmamız gereken ulusalcı anlayış ve Atatürkçü ilke ve değerlerin ulusal bir tehdit olarak teh
dit noktasına taşınması çabalan ise hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacaktır Cumhuriyetin kurulma
sıyla giydiğimiz Atatürkçü gömlek sonsuza kadar ulusumuzca taşınacak ve buna karşı çabalar tarihsel 
süreç içerisinde hak ettiği yanıtı en sert biçimiyle alacaktır 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyomm. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köktürk. 

Şahsı adına Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili. 

Buyumn Sayın Kaynak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 225 sıra sa
yılı Tasarı'nın 4'üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyomm. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde, 2247 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmasını ön
görmektedir Bu değişiklik kabul edildiği takdirde, bundan sonraki usulî işlemler ve tebligatlar daha 
hızlı ve daha seri bir şekilde ve işlerin sürüncemede kalmadan bidrilmesini sağlayacaktır diyomm, 
yasanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adma Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül. 

Buyumn Sayın Gönül. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uyuşmazlık Mahke
mesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı'yla ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
aziz milledm ve yüce heyeti şahsım ve gmbum adına saygıyla selamlarım. 

Anayasa'da, adli, idari ve askerî olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı yargı düzeni kabul 
edilmiş ve birbirinden bağımsız bu yargı düzenleri arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çöz
mek üzere de Uyuşmazlık Mahkemesi kuralmuştur 

Bu tasarıyla. Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçim usulü, görev süreleri, mahkemeye baş-
vum şekli gibi konulardaki hükümlerinde değişiklik amaçlanmıştır 

Bu kanunun hayırlı olmasını temenni ediyomm. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyomm. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, som sormak için sisteme giremiyomm. 

BAŞKAN - Belki olduğunuz yerden olabilir Sayın Genç, siz bir yere oturun, ben açtırayım. 

Buyumn. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, evvela Divanı usulüne uygun teşekkül ettirin çünkü 
Divanda 3 AKP'li kişi oturuyor Böyle bir Divan oluşumu olmaz. Biraz önce karar yeter sayısını is
tedim, saymadan "Var" dediniz. O Divanı keyfî olarak yönetemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir burası. Ben, özellikle sizden rica ediyomm; lütfen. Divan kâtiplerinden bugün kim nöbetçiyse 
onu alın. Yani bu işi böyle zıddiyete getirmeye, bizim burada sinirlerimizi bozmaya ne hakkınız var 
ne de yetkiniz var Divanı usulüne göre oluştumnuz ve buradaki. Başkanlık Divanındaki görevinizi 
tarafsız ve usulüne uygun olarak yapınız. Çünkü bir tek iktidar partisine mensup 3 milletvekilinin kür
süde olduğu bir yerde Divanın taraflı davrandığı konusunda... Biraz önce karar yeter sayısı istedi
ğimde yoktu karar yeter sayısı, "Var" dediniz. 

Ben şimdi Hükümete somyomm: Bugüne kadar Adalet Bakanlığının işlemleriyle ilgili olarak 
idare mahkemesinden ve Danıştaydan kaç tane yürütmenin durdumlması ve iptal kararı alınmıştır? 
Kaçı uygulanmamıştır? Bu uygulanmamalarla ilgili olarak herhangi bir tazminat ödeyen bakan, genel 
müdür, müsteşar var mıdır? 

İkinci bir somm: Bugün Adalet Bakanlığına üst düzey bürokrat olarak getirilen kişiler arasında 
daha önce Bakana, AKP'ye ve AKP'nin bakanlarına ait davaları kendisine düşmüş de kendilerinin 
lehine veya aleyhine karar verilip de buraya alınan var mıdır? Lehine karar verilip de buraya üst 
düzey bürokrat olarak alınanlar var mıdır? Bunlar kimlerdir? Özellikle şahsıyla ilgili kaç dava hak
kında lehte karar verilmiştir, bunu öğrenmek istiyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyumn Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bütiin bu somlara yazılı cevap vere

ceğim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben, efendim, şey istiyomm Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Millet duysun, niye yazılı cevap veriliyor ki? Yani, demek ki ka

muoyunun karşısında cevap verecek bir dummu yok. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyomm. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı istiyorsunuz, tamam. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yani karar yeter sayısı isteyen arkadaş karar yeter sayısı
nın olup olmadığına da karar verecekse o zaman Başkanlık Divanına gerek yok zaten, o arkadaşlar 
Meclisi de yönetir Böyle bir usul yok. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Meclis Başkanlık Divanının kâtip üyelerle birlikte teşkili konusunda çizelge vardır, onlar tatbik 
ediliyor ama bir arkadaşımızın çok acil bir mazereti çıkıp, rahatsızlığı çıkıp gittiği zaman da başka 
bir kâtip üyeyle Başkanlık Divanını teşekkül ettiriyomz ve yönetiyomz. Bunda bir şey yok. Bütün 
arkadaşlarımızın, ben, adalet üzerine hareket ettiğine inanıyorum. Tek bir şahıs böyle bir sitemde 
bulunabilir, böyle bir isteği ortaya koyabilir ama bizim yaptığımız işler adildir, adaledidir 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hiç adaletle ilgin yok. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir sayın. Sayın Başkan. Karar yeter sayısı var mı? 
BAŞKAN - 5'inci maddeyi okutuyomm: 
MADDE 5- 2247 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir 
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"Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, gerekirse 
dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadığı 
sonucuna varırsa veya yapılan başvuruda 12 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürenin ge
çirilmiş olduğunu tespit ederse, istemin reddine karar verir" 

"Bu takdirde ilgili yargı mercii, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini geri 
bırakır" 

BAŞKAN - Şahsı adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak buyumn. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tasannm 5'inci 
maddesiyle 2247 sayılı Yasa'nın 13'üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır 

Kanun'un 13'üncü maddesi, işin esasını reddetmeye yetkili makamın, kendisine, Kanun'un ön
gördüğü süre geçtikten sonra gelen başvumlar hakkında ne yapılacağını düzenlememesi sebebiyle 
önemli tereddüdere yol açtığından, yapılan bu düzenlemeyle bu eksiklik giderilmektedir 

Dolayısıyla, pratik, çok faydası olacak bir düzenlemedir diyomm, hayırlı olmasını tekrar te
menni ediyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 
Azize Sibel Gönül, Kocaeli Milletvekili. 
Sayın Gönül, buyumn. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyomm. 

225 sıra sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'mn 5'inci mad
desi başvum esaslarıyla ilgili olmaktadır 

Görüşmekte olduğumuz kanunun... 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun ) - Hayırii uğurlu olsun! 

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - ...hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyomm. Hepinizi 
saygıyla selamlıyomm. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Som-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
Sayın Genç, buyumn. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok tebrik ediyomm AKP'lileri. Böyle, o kadar güzel konuşuyor
lar ki millet kendilerinden o kadar şahane nutuklar dinliyor ki "Yahu, biz şimdiye kadar niye bu 
AKP'li milletvekillerini seçmedik. Meclise göndermedik, tebrik ederim (!)" diyor 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Som ne? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, bu millet bizi dinliyor Bu milletin somnlarını kürsüde dile 

getirmemek için böyle engelleme yapanlann sonu çok iyi de olmaz. AKP'li milletvekillerine özel
likle tavsiyede bulunuyomm: Sırf Kamer Genc'i konuşturmamak için bu yollara girmeyin. Ama size 
tavsiye ediyomm, bir ağabey olarak tavsiye ediyomm: Bu yollara girmeyin, grup başkan vekilleri
niz çıksın konuşsun. 

BAŞKAN - Sayın Genç, somnuzu somn lütfen. 

Buyumn. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Soruyu sorayım: Sayın Başkan, 114 tane -idari yargı mıydı adli 
yargı mıydı bilmiyorum- hâkimlik imtihanını kazanıp da son Danıştay kararı nedeniyle mağdur olan 
arkadaşlar vardı. Bunların dummu nedir bu 114 tane hâkim adayıyla ilgili olarak? 

Evvela bunu öğrenmek istiyomm efendim. 

BAŞKAN - Peki. 

Sayın Bakanım, buyumn. 

ADALET BAKANİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, Danıştayın kararı se
bebiyle, ÖSYM sınav sonuçlannın yeniden hesaplanması sonucu yazılı sınavında almış oldukları puan 
70'in altına düşen 114 tane adayla ilgili bir somn yaşandığı gerekçesiyle bir teklif Adalet Komisyo
nunun gündemine geldi bildiğim kadarıyla. Komisyon gündemindedir Eğer, Komisyon gündemine 
alır, görüşür. Genel Kurula indirir ve Genel Kuml da bu teklif istikametinde bir karar ortaya koyarsa, 
bu 114 arkadaşın somnları da çözülmüş olacaktır Konu şu anda Padamentonun gündemindedir 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Bakanım. 

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

6'ncı maddeyi okutuyomm: 

MADDE 6- 2247 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"MADDE 15- Olumsuz görev uyuşmazlıklarında dava dosyaları, son görevsizlik kararını veren 

yargı merciince, bu kararın kesinleşmesinden sonra, ceza davalarında doğmdan doğmya diğer da
valarda ise taraflardan birinin istemi üzerine, ilk görevsizlik kararım veren yargı merciine ait dava 
dosyası da temin edilerek Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli yargı merciinin belirlen
mesi istenir" 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak, bu
yumn. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; tasarının 6'ncı 
maddesiyle 2247 sayılı Kanun'un 15 'inci maddesinde bir düzenleme yapılmaktadır Maddeyle olum
suz görev uyuşmazlığında son görevsizlik karannı veren yargı mercisince yapılacak işlemler uygu
lamada doğan aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenmektedir Son görevsizlik kararını 
veren yargı mercisince birinci savunma alınmadan ve davayla ilgili belge ve bilgiler istenilmeden 
karar verilmesi dummunda, ilk görevsizlik kararı veren yargı mercisine ait dava dosyasının incelen
mesine ihtiyaç bulunması ya da ilk görevsizlik kararının kesinleşme dummunu da gösteren örneği
nin gönderilmemesi nedeniyle anılan madde hükmü bu aksaklıkları ortadan kaldıracak şekilde 
yeniden düzenlenmektedir 

Maddenin hayırlı olmasını temenni ediyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Azize Sibel Gönül... 

Sayın Gönül, buyumn. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uyuşmazlık Mahke
mesinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'da daha öncelerden bugüne kadar kısmi değişiklikler 
yapılmışsa da uygulamada yaşanan bazı sıkıntılann giderilmesi için söz konusu Kanun'un tekrar bir 
bütün olarak ele alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacı doğmuştur 

Yapılan bu düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ediyomm. Hepinizi saygıyla selamlıyomm. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarmıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci maddeyi okutuyomm: 
MADDE 7- 2247 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesini isteyen taraflardan birinin, ceza davalarında ise 

ayrıca ilgili makamların, taraf sayısından iki fazla düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yargı mercii; 
a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve dava dos

yasının kendisine gönderilmesini ister. 
b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi gün içinde cevabını bildirmesi için karşı tarafa ve il

gili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf veya ilgili makam, süresi içinde bu yargı merciine 
cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır. 

c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ekleri ile dava dosyalarını. Uyuşmazlık Mahkemesine 
gönderir ve görevli yargı merciinin belirlenmesini ister." 

"Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini 
geri bırakır." 

BAŞKAN - Şahsı adına Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın, buyurun. (AK PARTİ sı
ralarından alkışlar) 

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uyuşmazlık Mahkeme
sinin Kumluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 7'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyomm. 

Söz konusu 7'nci maddeyle, olumlu görev uyuşmazlığı doğması hâlinde ilgili yargı mercile
rince yapılacak işlemler ile uyulması gereken usul kuralları açıkça belirtilmek suretiyle bu husustaki 
eksik düzenleme giderilmekte olup... Kanunu da zaten sabahtandır görüşüyoruz. Bu konuda mu
hakkak ki bütün görüşmeler yapılmıştır diye düşünüyomm. 

Ben bu kanunun ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyomm. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Saym Başkan, sayın milletvekilleri; tasannın 7'nci mad

desi 2247 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde bir düzenleme yapmaktadır. Maddeyle, olumlu görev 
uyuşmazlığı doğması hâlinde ilgili yargı mercilerince yapılacak işlemler ile uyulması gereken usul 
kuralları açıkça belirtilmek suretiyle bu husustaki eksik düzenleme giderilmeye çalışılmışür. 

Uygulamada ilgililer ve yargı mercilerince ne yapılacağı hususunun düzenlenmesi gereği or
taya çıkmış bulunduğundan, maddeye eklenen yeni fıkrayla bu tereddütler ortadan kalkacaktır diyo-
mm ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddeyi okutuyomm: 
MADDE 8- 2247 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"12, 13 ve 17 nci maddelerde yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa 

bu süreler, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır." 



TBMM B: 134 23 . 7 . 2008 O: 2 

- 7 5 2 -

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Adıyaman MilletvekiH Sayın Ahmet Aydın. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

AHMET AYDEsf (Adıyaman) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 8'inci maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyomm. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu madde adli tatille ilgili bir madde ve bu maddeyle 2247 sayılı Kanun'un 12, 13 ve 
17'nci maddelerinde öngörülen sürelerin çalışmaya ara verme, yani adli tatil dönemine rastlaması hâ
linde bu sürelerin çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uza
masını sağlamak üzere hüküm eklenmiş bulumnaktadır. 

Bu vesileyle tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Kanunun hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 2247 sayılı Yasa'nın 
12, 13 ve 17'nci maddelerinde öngörülen sürelerin çalışmaya ara verme yani adli tatil zamanında 
nasıl işleyeceği hususunda şu ana kadar bir açık düzenleme olmadığından uygulamada çeşitli fark
lılıklar, farklı uygulamalar meydana çıkmıştı. Yapılan bu düzenlemeyle bu eksiklik ve farklılık gi
derilmektedir. 

Maddenin pratikte fayda sağlayacağını düşünüyorum ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9'uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9- 2247 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"Yargı merciince, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli 

başvuru kararı ile biriikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Adıyaman Milletvekili Saym Ahmet Aydın. 
Buyumn. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasa
rının 9'uncu maddesi üzerine söz almış bulunuyomm. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu madde, Kanun'un 15'inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeni bir 
düzenleme getiriyor. Bu amaçla aynı Kanun'un 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki Uyuşmazlık 
Mahkemesine başvuran yargı mercisince yapılacak işlemlere ilişkin hükmü uygulamada doğan ak
saklıkları giderecek şekilde yeniden düzenleniyor. 

Ben, tekrar, kanunun hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyomm. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; benden ön

ceki konuşmacının da bahsettiği gibi, tasarının bu maddesiyle eklenen hüküm, yargı mercisince ön
ceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek gerekçeli başvum kararıyla birlikte 
dava dosyalarının Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi hükmü düzenlenmektedir. 

Maddenin hayırii olmasını temenni ediyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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lO'uncu maddeyi oicutuyorum: 

MADDE 10- 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 38- Başkanın mazereti halinde yerine başkanlık edene bu sürelerin içinde kaldığı her 
ay itibariyle, toplantıya katılan başsavcılar ile asıl ve yedek üyelere, toplantı yapılan ay itibariyle, 
aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 6500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir 

Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara, toplantı yapılan ay itibariyle; Uyuşmazlık Mahke
mesinin raportörlerine ise her ay olmak üzere, aylık ve ödeneklerinden ayn olarak 2500 gösterge raka
mının memur aylıklanna uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir 

Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. 
Buyumn. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) 
AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasa

rının lO'uncu maddesi üzerine söz almış bulunuyomm. Yüce heyeti saygıyla selamlıyomm. 
Kifayeti müzakere teşkil etmiştir diye düşünüyomm. 

Kanunun hayırlı olması dileğiyle, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyomm. (AK PARTÎ sı
ralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
VEYSÎ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; tasarıda as

lında yer almayan ancak Komisyonda düzenlenen bu maddeyle Kanun'un 38'inci maddesinde bir de
ğişiklik yapılması öngörülmektedir Bununla, maddede kısmen mevcut olan modelin mali sisteme 
uyarlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır Yapılan bu düzenlemeyle başkanın mazereti hâlinde ye
rine başkanlık edenlere ve başsavcılar yerine katılan savcılara bir mali hak getirmektedir Bu yönüyle 
hayırlı olmasını temenni ediyomm. Hepinize saygılar sunuyomm. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir Önergeleri ayrı ayrı oku

tup biriikte işleme alacağım. İstemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim. 
Önergeleri okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 sıra sayılı yasa tasarısının 10. maddesine bağlı 38. maddesinin ikinci fık

rasında geçen (2500) ifadesinin (3500) olarak değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 225 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngö

rülen 2247 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen (6500) ibaresinin (7500) ola
rak ve ikinci fıkrasında geçen (2500) ibaresinin (3500) olarak değişdrilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Halil Ünlütepe Ali İhsan Köktürk 

Giresun Afyonkarahisar Zonguldak 

M.Altan Karapaşaoğlu Hamza Yeri ikaya 

Bursa Sivas 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Takdire bırakı-
yomz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

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

BAŞKAN - Sayın Genç, buyumn. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 225 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın lO'uncu maddesiyle ilgili olarak verdiğim önergede söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla 
selamlıyomm. 

Tabii, millet bizi seyrediyor. AKP'liler bizi konuşturmamak için her madde üzerinde söz alı
yorlar. Neyse, alın canım, sonunda nasılsa biz bir söz buluruz, merak etmeyin yani! (AK PARTİ sı
ralarından "Boş konuşuyorsun!" sesi) 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Konuştuğunuz yetti sizin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Boş konuşmuyomm. Ben kanuna bir içerik kazandırma, bir gü
zellik kazandırma, gerçeklere uydurma yönünde önerge veriyomm ve siz diyorsunuz ki: "Çıkıp ko
nuşmayın." Neyse, işte yine konuşuyoruz. 

Şimdi, burada, yukarıdaki fıkrada 6500 yan gösterge öngörülmüş, alttakinde 2500. Bu da 3500 
olsun diye verdik. 

Kemal Bey burada geziyor. Kemal Bey, bütün ödenekleri kesmişsin, niye milletin parasını ver
miyorsun? Öğretmene para vermiyorsun, müteahhide para vermiyorsun, bizim deprem paralarını 
vermiyorsun, ayrıca terörden zarar gören kişilere para vermiyorsun. Bütçenin boğazını sıkmışsın, 
ondan sonra diyorsun ki: "Bütçe fazla vermiş." Böyle bir maliye yönetimi olur mu arkadaşlar yahu! 

İnanmanızı istiyomm, geçen seneden beri Tunceli'de tespit edilen terör zararı paralarını, her bi
risi 4 bin, 5 bin lira, onları bile vermiyor. Yazık yahu millete! Çok zor durumdalar yani. 

Yani Maliye Bakanlığını yapıyorsan, bari hiç olmazsa vergi incelemesini yaptır. Gidip de Citi-
bank'ın 3,5 milyar dolarlık vergisini Merkezî Uzlaşma Komisyonunda silip de Amerikalılar tarafın
dan "Yılın Maliye Bakanı" seçileceğine, evvela o vergiyi silme oradan, getir, Türkiye'de muhtaç 
olan bu insanların parasını öde. 

Yani gerçekten doğmları söylüyomm. Bakın, 2007 Gelir İdaresinin faaliyet rapomnu okuduğu
nuz zaman, 2007 yılında incelenen vergi mükelleflerinde bulunan vergi 1 katrilyon 116 trilyon lira
dır. Merkezî Uzlaşmaya gitmiş, 772 trilyonu silmiş. Yahu olur mu, sen mahkeme misin? İşte 
mahkeme diyorsunuz, niye peki bu mahkemeleri kurduk arkadaşlar? 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Süre bitti Kamer Bey! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Mahkemeleri kurmamızın nedeni, vatandaşların eğer bir ihtilafı 
varsa gitsinler mahkemelerde halletsinler 

Maliye Bakanı Merkez Uzlaşma Komisyonuna gidiyor, kendisine yakın olanların vergisini, hop, 
böyle siliyor. Silinen ceza miktarı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 1 katrilyon 120 trilyon liralık 
vergi cezasının 14 trilyon lirası alınıyor, geriye 1 katrilyon 110 trilyon lirası siliniyor. Yahu insaf ar
kadaşlar! Devlet böyle yönetilmez, devlet kaynakları böyle tüketilmez... 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Süre bitti. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Süre bitti... 
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Ayrıca da, vergi denetim kadrolarını... İşte bu vergiyle ilgili... Yani, gelirin olacak ki vatanda
şın maaşına sen para verebilesin. Polisler, bugün, her gün yalvarıyor bize "Sayın Milletvekilim ma-
aşlanmız az, bir gün bunlan Meclis kürsüsünde dile getirin." Siz seçimden önce polislere söz verdiniz, 
dediniz ki: "Sizin maaşınıza 200 milyon, 300 milyon para vereceğiz." Hâlâ vereceksiniz. Öğretmene 
söz verdiniz, hâla vereceksiniz, vermiyorsunuz. 

Arkadaşlar, ülkenin ekonomik sıkıntısı çok had safhada. İnsanlar çok muhtaç dummda. 4/C'leri 
halletmediniz. Özelleştirmeden dışarıya attığınız insanlarımız aç, çıplak. Adam 500 milyon lira bile 
alamıyor. Yani böyle bir şey olur mu bir devlette? Adam devletin KİT'lerinde çalışıyor, siz getiri
yorsunuz onu bedava fiyatına kendi yandaşlarına veriyorsunuz, ondan sonra oradaki işçileri dışarıya 
atıyorsunuz. İşte, Isparta'daki yün iplik fabrikası hâlâ faaliyette. 28 tane Tuncelili işçi orada çalışı
yor, hâlâ faaliyette. Ondan sonra tuttular, o işçileri dışarıya attılar. Bu Özelleştirme Kanunu'nda var 
mı? Yok. Peki, siz kırk yaşındaki insanı, emeğiyle çalışıyor, usta adam, onu alacaksın, dışarıya ata
caksın... Ondan sonra bu kişiler İsparta yün iplik fabrikasında kilosunu 1 liraya yün imal ederken 
gidip dışarıdan 7 liraya yün ipliği alıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bana inanmayın da burada söylenenleri siz de bir araşdrın yahu! Sizin 
milletvekiliniz Levent'te elli yedi katlı 100 bin metrekarelik inşaat yapıyor Nereden yapıyor bunu? 
Bilmem Kütahya Şeker Fabrikasını yok fiyatına alıyor Bugün şeker fabrikalarını özelleştirmek için 
birbirinizle yarışıyorsunuz. Bu mevsimde şeker fabrikaları özelleşdrilir mi sayın milletvekilleri? 
Yani, sizin, ikddar partisi olarak bunların üzerinde durmanız lazım. 

Tamam, Kamer Genç konuşmasın. E konuşmuyomm ama siz de burada bu insanların... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapadidı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Evet, bir dakikam var galiba. 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyumn. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Önergene gel. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, önergem gösterge rakamının 2500'den 3000'e çıkarıl

ması ama "devledn parası yok" diyor Kemal Bey -burada- "para yok" diyor, tık tık yapıyor böyle. 
Ondan sonra ama diyor ki "para çok", sizde kabiliyet yok. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Devletin iki yakasını bir araya getirdi o. 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte getirmemesinin nedenini size izah ediyomm. Devletin en 

kaliteli, en lüks, en gelir getiren kaynaklarını sattınız. İşte Telekom'u çıkardınız yüzde 15 hissesini 
5 milyar dolar düşük fiyatla sattınız! 5 milyar dolar! Kim topladı bu hisse senetlerini? Gidin arka
sından, bakın bakalım, piyasadan kim toplamış. Yahu bu iktidar partisi sizsiniz. Bir gün Genel Baş
kanınız gmpta konuştuktan sonra gmbun kapısını kapatın, bakanlardan bir hesap somn, deyin ki "Siz 
ne yapıyorsunuz yahu?" 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Bizim işimize karışma, sen kendi işine bak. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle milletvekili bakanın karşısında hesap sormasını bil

meli. Siz, eğer gmpta hesap sorsanız, burada bu dumma bu Hükümet düşmezdi. Gelmiyor buraya 
sizin şeyinizden dolayı. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Bizim gmbumuzdan sana ne Kamer Bey! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim önergem bu yoldadır 
Saygılar sunuyorum efendim. 
B A Ş K A N - Teşekkür ederim. 
Diğer önerge sahipleri adına bir söz talebi yok. 
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Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 

218 
216 
2(x) 

Evet, böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Gerelcçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sarf edilen emek ve mesai ile orantılı ücret ödenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeleri müştereken oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeler istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 'inci maddeyi okutuyomm: 
MADDE 11- 2247 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6- Mevcut üyelerin görevleri, seçildikleri tarihten itibaren dört yıllık süre bi

tinceye kadar devam eder." 
BAŞKAN - Şahsı adına söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12'nci maddeyi okutuyomm: 

MADDE 12-13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununun 
1 inci maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "üyeleri ile 
Uyuşmazlık Mahkemesinin askerî yargı dışından gelen" ibareleri madde metninden çıkartılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Söz talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için dört dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyomm. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 

Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı açık oylama sonucunu arz ediyorum: 

- 7 5 6 -
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Hâkim ve savcılarımıza, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerimize ve milletimize hayırlar getirme
sini diliyomm. 

Sayın Bakanın kısa bir teşekkür konuşması olacak. 

Sayın Bakanım, buyumn efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; iktidar-muhalefet tüm milletvekili arkadaşlarıma ve gruplarımıza, grup başkan vekili 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyomz. 

Gerçekten 1961 Anayasası'yla anayasal bir yüksek yargı organı olarak Anayasa'mıza giren 
Uyuşmazlık Mahkemesinin, yirmi sekiz yıldır Yasası'nda günün değişen şartlarına göre değişiklik ge
rekiyordu. Geçtiğimiz dönem, 22'nci Dönemde de bu değişiklikleri ihtiva eden bir tasarı Meclise 
gelmiş. Genel Kumla kadar inmiş ancak yasalaşma imkânı bulamamıştı. İşte, bu dönemde Adalet Ko
misyonunda görüşüldü. Genel Kumla indi. Gerçekten Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanımız ve ilgili 
arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre uygulamadan kaynaklanan bazı somnların bir an önce çözüm
lenmesi gerekiyordu. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da yüksek yargı organı
mızın Başkanı bundan on gün kadar önce bir yazı yazarak Meclis tatile girmeden önce bu kanun 
tasarısının kabulü istikametinde bir talebi olmuş. İşte, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi de ik
tidar-muhalefet tüm gruplarımız bu tasarıya sahip çıkarak yasalaştırdık. O bakımdan her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyomm. 

Uyuşmazlık Mahkememiz gerçekten önemli sorumluluklar üstlenmiş. Bakın, sadece bu sene, 
dünkü tarih itibarıyla 331 dosya gelmiş Uyuşmazlık Mahkememize. Bunun 240'ı görüşülerek Mah
kemeden çıkmış yani bunlarla ilgili kararlar verilmiş. Geçtiğimiz sene. Hukuk ve Ceza Bölümüne top
lam 690 dosya gelmiş. Bu az bir dosya adedi değildir. Burada görev yapan yüksek yargı 
mensuplarımız, aynı zamanda mensubu bulundukları Anayasa Mahkemesinde, Yargıtayda, Danış-
tayda. Askerî İdare Mahkemesinde görevlerine bir taraftan devam ediyorlar. Bu görevleri, onların 
ikinci bir sommluluklarıdır. Bu ancak üstün bir görev anlayışıyla, hukuka olan sevgiyle izah edile
bilir. Hem orada görev yapacaksınız hem burada görev yapacaksınız ve gelen dosyaları da kısa sü
rede tamamlayacaksınız. O bakımdan, tabii, biz böylesine bir yüksek yargı organımızın da 
ihtiyaçlarını yasama organı olarak kısa sürede çözümlemeliydik, bugün onu gerçekleştirdik. 

O bakımdan, yeniden hepinize teşekkür ediyomm ve Yasa'nın bu değişikliğiyle hayırlı olmasını 
diliyomm. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.24 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 134'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin 3'üncü sırasında yer alan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine başlayacağız. 

3.- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Tasarısı ile Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 273) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir 
4'üncü sırada yer alan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşdrma Kurumu Kurulması Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğidm, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir 
5'inci sırada yer alan Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarıları ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 
5.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 

ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir 
6'ncı sırada yer alan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmele
rine başhyomz. 

6.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/617) (S. Sayısı: 270) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir 
7'nci sırada yer alan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporlarının görüşme
lerine başhyomz. 

7 - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezke
resi ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir 
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KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 
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(x) 259 S.Say ılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

8'inci sırada yer alan, Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü Kumluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Rapor
larının görüşlerine başlıyomz. 

8.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları (2/297) (S. Sayısı: 274) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

9'uncu sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü 
Çöllü ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kumluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Karamamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlıyomz. 

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 Milletveki
linin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamede ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/266, 2/268) (S Sayısı: 257) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

lO'uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo-
ru'nun görüşmelerine başlıyomz. 

10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 259) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 

Komisyon rapom 259 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tasannın tümü üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ. 

Sayın Elekdağ, buyumn efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Saym Başkanım, değerli 
milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşmak 
amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlanm. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ile Gürcistan arasında, yakın dostluk ilişkileri ve siyasi, ticari, 
ekonomik ve güvenlik alanlarında giderek genişleyen ve derinleşen iş birliği mevcuttur. Biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak Gürcistan'la ülkemiz arasındaki bu dosduğu ve güçlenen iş birliğini kuv
vetle destekliyoruz. Türkiye-Gürcistan iş birliğini, Kafkaslar bölgesinde barış ve istikrann son derece 
önemli bir unsum olarak değerlendiriyomz. Bu görüşlerle, Türkiye ile Gürcistan arasındaki serbest 
ticaret anlaşmasını onayladığımızı açıklamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyomz. 
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Değerli arkadaşlanm, tabii, ticaretini her geliştirmek isteyen devlet gibi Türkiye de mümkün 
olduğu kadar fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları akdetmek suretiyle ticaret hacmini artırmayı he
defliyor. Bu, Türkiye'nin en doğal bir hakkıdır değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin dünya ticaretine 
uluslararası rekabet şartları ve dünya ticaret kurallan çerçevesinde imkânlarının elverdiği ölçüde ka
tılması, kendi kalkınması ve refahı açısından önemli olduğu kadar, dünya ticaretinin gelişmesi açı
sından da değer taşıyor 

Ancak, değerli arkadaşlanm, bu hususta Türkiye ciddi bir engelle karşılaşıyor Bu engel de Tür
kiye ile Avrapa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'ndan kaynaklanıyor Bildiğiniz gibi 
Gümrük Birliğini kuran 1/95 sayılı Avmpa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı şu iki hususu 
öngörüyor: 

Bir: Avmpa Birliğinin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları Türkiye için oto
matik olarak yürürlüğe girecektir 

İki: Avmpa Birliği herhangi bir devletle serbest ticaret anlaşması imzalamadan Türkiye bu devletle 
bir ticaret anlaşması imzalayamaz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu koşullar Türkiye için çok ciddi bir somn yaratıyor, çünkü Av
mpa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalayan üçüncü ülke, bu dummda otomatik olarak Türki
ye'ye karşı büyük ve tek taraflı bir avantaj kazanıyor Anılan ülke Türkiye'ye karşı yüksek komma 
oranları ile kendi pazannı korarken, Avmpa Birliğinin düşük seviyelerde olan ortak dış tarifesi ne
deniyle Türkiye'nin pazarına kolayca ve tek taraflı olarak giriyor Tabiatıyla söz konusu ülke bu tek 
taraflı avantajı kaybetmemek için Türkiye ile Avmpa Birliği ile yaptığına paralel bir serbest ticaret 
anlaşması akdetmiyor Neden akdetsin ki, Türk pazarına otomatik olarak girme hakkını elde etmiş bir 
kere. Bundan sonra Türkiye'yle bir serbest ticaret anlaşması imzalaması ona hiçbir şey kazandırma
yacak, sadece kendi pazarını Türkiye'ye açma sonucunu doğuracak. 

Değerli arkadaşlanm, esasında Avmpa Birliğinin bu alanda Türkiye'nin çıkarlarına sahip çık
ması gerekiyor Türkiye'nin çıkarlarının komnması Avmpa Birliği için 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Karan'nm 16'ncı maddesinden kaynaklanan bir yükümlülüktür ama Avrupa Birliği bu yükümlülü
ğünü yerine getirmiyor ve dumma seyirci kalıyor Bu dummda, değerli arkadaşlarım, Avmpa Birliği 
her imzaladığı serbest ticaret anlaşması ile kendine ve muhatabı olan üçüncü devlete yarar sağlar
ken, Türkiye'ye şu iki şekilde zarar veriyor: Bir, üçüncü devlete Türkiye'nin pazarını tek taraflı ola
rak açıyor İkincisi, ticaret trafiği sapmasına yol açıyor 

Son zamanlarda, Avmpa Birliği, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Meksika gibi ülkelerle 
serbest ticaret anlaşmalan imzaladı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye de bu ülkeler nezdinde aynı 
serbest ticaret anlaşmalarını imzalamak için girişimde bulundu fakat Türkiye'nin bu girişimleri 
olumlu bir sonuç vermedi değerli arkadaşlarım. Avmpa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzala
mak suretiyle karşılıksız ve hiçbir taviz vermeden Türkiye pazarına girmiş olan Cezayir, Güney Af
rika Cumhuriyeti ve Meksika, kendi pazarlarının da Türkiye'ye açılması sonucunu verecek olan bir 
mukabil ticaret anlaşmasını ülkemizle akdetmekten kaçındılar 

Avmpa Birliğinin üçüncü ülkelerle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarına koymuş ol
duğu bir "Turkey clause" var Bu, maalesef işlemiyor Sözünü ettiğim bu "Turkey clause" bağla
mında Avmpa Birliği, güya serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeleri Türkiye ile de benzer bir 
anlaşma imzalamaya teşvik ediyor Fakat, değerli arkadaşlanm, bu göstermelik olmaktan ileri gitmiyor 
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Şimdi, karşılaştığımız bu durumun Türkiye açısından sürdürülemez niteliği Avmpa Birliğinin kü
resel Avmpa stratejisini yürürlüğe koymasıyla tartışılmaz biçimde ortaya çıktı. Avmpa Birliği, bu 
küresel Avmpa stratejisi çerçevesinde Güney Kore, ASEAN ülkeleri, Hindistan, Ukrayna, Orta Ame
rika Ortak Pazarı ve ANDEAN ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerine başladı. Bunun 
üzerine, Türkiye, biraz önce izah ettiğim sakıncaları önlemek amacıyla, bu ülkelerle serbest ticaret 
anlaşması müzakerelerine başlamak için girişimlerde bulundu. Örneğin, bu bağlamda Türkiye 
ASEAN ülkeleri nezdinde bir girişimde bulundu, bir girişim yaptı ama bu girişimden olumsuz bir 
sonuç aldı. Türkiye'ye "Şimdi meşgulüz, iki yıl sonra talebinizi değerlendirebiliriz." dendi. 

Güney Kore ve Hindistan da Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yanaşmıyorlar. 
Bu durumda, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin kayıpları büyüyor. Oysa, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı'nın 56'ncı maddesi bu tür güçlükler çıkması hâlinde ne yapılacağını öngörüyor. Anılan mad
deye göre, Avrupa Birliğinin bu somna bir çözüm bulmak için her türlü çabayı göstermesi gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, Avmpa Birliğinden resmen üstlenmiş olduğu bu yükümlülüğü yerine ge
tirmesini bekliyor ve bu amaçla ilk aşamada şunları öneriyomz: 

1) Avrupa Birliği, başlayacağı yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde ilgili üçüncü ül
keye Türkiye'nin ortak ticaret politikasına uyum yükümlülüğü hususunda bilgi vermeli ve söz konusu 
ülkeye Türkiye ile de eş zamanlı olarak serbest ticaret anlaşması müzakerelerine belli bir süre içinde 
başlaması gerektiğini bildirmelidir. Bu süre zarfında üçüncü ülke Türkiye'yle bir serbest ticaret an
laşması akdi için müzakereye başlamadığı takdirde, Türkiye bu ülkeye karşı Avrupa Birliği tarife 
oranlarını uygulama mecburiyetinden muaf tutulmalıdır. Hakkaniyet, adalet bunu gerektirir değerli 
arkadaşlarım. 

2) Avmpa Birliğinde serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin komite toplantılarına Türk uzmanların 
katılmasının sağlanması tek başına bir şey ifade etmez. Türk uzmanların bu toplantılarda izah ede
cekleri görüş ve hassasiyetleri Avmpa Birliği Komisyonu dikkate alıp, özenle değerlendirmeli ve 
uygulamaya koymalıdır. 

3) Biraz önce izah ettim. Gümrük Biriiği Anlaşması'na göre Türkiye bir üçüncü ülke ile Avmpa 
Birliğinden önce serbest ticaret anlaşması imzalama hakkına sahip değildir. Bu hüküm, değerli ar
kadaşlarım, askıya alınmalı ve Türkiye'ye komşu çevre ülkeler ile tercihli ticaret anlaşmaları imza
lama fırsatı verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar verdiğim izahat. Gümrük Birliği Anlaşması'nın hâlihazır 
çarpık ve sürdürülemez yapısının dengeli bir hâle getirilmesi zomnluluğunu ortaya koyuyor. 

Mantıkla izahı kabil olmayan bir dummla karşı karşıyayız değerli arkadaşlanm. Bakın, Türkiye 
herhangi bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapma hakkına sahip değildir. Anlaşma yapabilmesi için 
Avmpa Birliğinin söz konusu ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapması gerekir ve Türkiye'nin bunu 
beklemesi icap eder, ama Avmpa Birliği bu ülke ile serbest ticaret anlaşması yapınca da anılan ülke 
Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması yapma arzusunu ve isteğini tamamen kaybediyor. İşin garabe
tini ve bu çarpıklığın muhakkak giderilmesi gerektiğini anladığınızdan tamamen eminim. 

Şimdi, Gümrük Birliği Anlaşması'nı Türkiye adına imzalayanlann, ülkemizin beş altı sene gibi 
kısa bir süre içinde, yani 2 0 0 r d e Avmpa Birliğine tam üye olacağı yolunda aşırı iyimser bir düşün
ceyle, Anlaşma'nın Türkiye aleyhine işleyen bu çarpık mekanizması üzerinde gerekli hassasiyeti 
göstermedikleri anlaşılıyor, ancak Türkiye'nin Avmpa Birliğine üyeliğinin gerçekleşme tarihinin tam 
anlamıyla karanlıkta olduğu bugünün şartlarında, Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'ndaki çar
pıklığı muhakkak kısa sürede gidermesi zoranlu değerli arkadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlanm, bu sorunu Avrupa Birliği Karma Parlamento Komitesi toplantılannda mil
letvekili sıfatımızla tüm açıklığıyla dile getirdik, Türkiye'nin zararlarına dikkati çektik ve ülkemizin 
mamz kaldığı haksız ve adaletsiz dummun düzeltilmesi için bir an önce belirtmiş olduğum önerilerde 
bulunduk, ancak Avmpa Birliği Komisyon yetkililerinin haklı önerilerimizi olumlu bir şekilde de
ğerlendirmediklerini gözlemledik. Bu bakımdan. Hükümetin bu konuyu en yüksek düzeyde ele ala
rak takip etmesi zomnlu oluyor 

Değedi arkadaşlanm, sözlerime son vermeden önce bir somnu daha dikkatinize getirmek isti
yomm, bu da Türk kara yolu taşıdarına Avmpa Bidiği üyesi ülkeler tarafından kota uygulanmasın
dan kaynaklanan somudur 

Türkiye ile Avmpa Birliği arasında tesis edilen gümrük birliği çerçevesinde iki taraf arasında ser
best dolaşım ilkesi hayata geçirilmiştir Bu çerçevede. Gümrük Birliği Anlaşması'nın 5'inci ve 6'ncı 
maddeleri uyarınca, taraflar arasındaki ticarette gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıda-
maları kaldırılmıştır 

Avmpa Birliği ülkeleriyle ticaretimizin büyük kısmı kara yoluyla yapılıyor Avmpa Birliği ül
kelerinin bir kısmının kara yolu taşımacılığı için Türk tarafına yetersiz geçiş belgeleri vermeleri, ti
carete miktar kısıdamasıyla eş etkili bir önlem yaratmaktadır Bu dummun düzeltilmesi için Avmpa 
Birliği Karma Parlamento Komitesinde yaptığımız açıklama ve girişimler de maalesef bir sonuç ver
memiştir Aynı şekilde, bu somnun da en yüksek düzeyde Hükümet tarafından ele alınması zomnlu-
luğu doğduğunu yüce Meclisin gündemine sunarım. 

Bu görüşler ve temennilerle önümüzdeki kanun tasarısının da tarafımızdan kabul edildiğini, 
onaylandığını bilginize sunarım. 

Teşekkür ediyomm. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Elekdağ. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu adına Sayın 

İsmet Büyükataman konuşacaklar 
BAŞKAN - Gmp adına mı? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Önceden bildirmediğiniz için bilmiyordum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Affedersiniz. 
BAŞKAN - Buyumn Sayın Büyükataman. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA İSMET BÜYÜKATAMAN (Bursa) - Saym Başkan, değerii milletve

killeri; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu adına söz almış 
bulunuyomm. Bu vesileyle yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyomm. 

Gürcistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra 1992 yılında başlamış, iki ülke arasındaki iş birliği resmî ve çok taraflı nitelik kazanmıştır İki 
ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler gün geçtikçe hız kazanmaktadır Gürcistan'ın ba
ğımsızlığı ilan edilmesinden kısa bir süre sonra tanıyan Türkiye, kumlan ilişkileri her alanda geliş
tirmeye yönelik çeşidi adımlar atmıştır Bu dosduğun pekişmesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol bom 
hattı, Bakü-Tiflis-Erzumm demir yolu hattı, tarihî İpek Yolu gibi projeler de önemli rol oynamıştır 

Öte yandan, Türklerin en büyük ikinci etnik gmp oldukları az sayıdaki ülkelerden olan Gürcis
tan'da çok eski dönemlerden beri Ahıska ve Azerbaycan Türkleri olarak nitelendirilen Türk gmplar da 
yaşamaktadır Ayrıca Türkiye, Gürcistan sınırlan içerisinde yer alan Acaristan'ın özerk statüsünün 
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garantörü durumundadır. Türkiye-Gürcistan sınırını belirleyen 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması ile 
Türkiye, Acaristan üzerindeki egemenliğini halkın kendi kültürel varlığının korunması şartıyla dev
retmişti. Diğer taraftan, akraba Türk topluluklarından Osetler ve Abhazlar da Gürcistan sınırları içe
risindeki kendi özerk cumhuriyetlerinde yaşamaktadırlar. Ülkemiz Gürcistan'ın içinde bulunduğu 
etnik somnlara sürekli banşçı çözüm taraftarı olmuş, Gürcü ve Abhazlara insani yardımlar yapmıştır. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Gürcistan dünya için sıradan bir ülke olmadığı gibi Tür
kiye için de sıradan bir ülke değildir Bunun temel nedeni, bu ülkenin Güney Kafkasya coğrafya
sında sahip olduğu stratejik konumdur. Gürcistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Batı 
ile Rusya arasında cereyan eden çetin bir nüfuz mücadelesinin ana sahasını teşkil etmektedir. Ab-
hazya, Çeçenistan, Güney Osetya, Ahıska ve Acaristan'da verilen bu mücadelenin ana aktörleri Ame
rika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Avmpa Birliği ve Türkiye'dir. Verilen mücadelenin en 
önemli boyutlarından biri doğu-batı enerji koridoru meselesidir. Bakü-Tiflis-Ceyhan bom hattının 
Türkiye için önemini tekrar etmeye gerek yoktur. Bu hat Gürcistan topraklarından geçerek Türkiye'ye 
giriş yapmaktadır. Ne var ki Türkiye'nin Gürcistan'daki çıkarları sadece bu hattın inşası üzerine ku
mlu değildir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde ülkemiz ile Gürcistan arasındaki ilişkilere 
kısaca değinmek istiyomm. Gürcistan, Kafkasya'da Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Ankara geçtiği
miz yıllarda Gürcistan'a 40 milyon doları aşan boyutta askerî yardımda bulunmuş, Gürcü subayla
rının yetiştirilmesinde önemli sommluluklar üstlenmiştir. 

Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol ve Doğal Gaz Bom Hattı Projesi'yle doğu ve batı enerji ko-
ridomnda önemli bir transit ülkesi konumuna gelmek üzeredir. Ankara, bu hat vasıtası ile ulusal 
enerji politikamızın önemli birunsumnu oluşturan "kaynak çeşitlendirilmesi" prensibini gerçekleş
tirecektir. Bu yolla Mavi Akım Projesi'nin temel eleştiri konularından biri olan enerjide tek ülkeye 
bağımlılık boyutunu bir nebze de olsa azaltmış olacaktır. 

Türkiye'de birçok vatandaşımızın kökeni şimdiki Gürcistan topraklarındandır. Abhazya'dan 
tutun Acaristan'a kadar geniş bir coğrafya ile tarihî, kültürel ve etnik bağlantılarımız mevcuttur. 
Batum bir Gürcü şehri olduğu kadar tarihî anlamda bir Osmanlı mirasıdır. 

Bu arada şu hususu da hatırlatmak istiyomm: Ahıska bugünkü Gürcistan topraklan dahilinde
dir. Ahıska Türkleri, Gürcistan'ın Mesheti bölgesinin Müslüman Türk nüfusuna verilen addır. Rus
ların bu bölgeye verdiği coğrafi isim "Mesketya"dır. Bundan dolayı "Mesket Türkleri" olarak da 
adlandırılırlar. Bu nüfus 1944 yılında totaliter Stalin tarafından iki saat içinde tren vagonlarına dol-
dumlarak gidecekleri yere kadar, aşağı dahi inmemek şartı ile, kapalı tren vagonlarında Orta Asya'ya 
sürülerek Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirildi. Bu sürgünün Stalin'in Karadeniz kı-
yılannı Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 
açıklanan arşivlerde ortaya çıkmıştır. Aynı kaderi paylaşan Kırım Tatarlan ve Ahıska Türklerinin bu 
hazin sürgünde binlercesi yolda ölmüştür. Ahıska Türkleri ata yurtlarından koparılmış, günümüzde 
hâlen yurtlanna geri dönebilmek için çözüm beklemektedirler. Türkiye'nin Nahcivan ve Azerbaycan 
üzerinden Türk dünyasıyla coğrafi devamlılığının sağlanması konusu, Karabağ Savaşı'nın sonucunda 
sekteye uğramıştır. Ne var ki anılan coğrafi devamlılığın Gürcistan-Azerbaycan güzergâhı vasıta
sıyla tesis edilmesi önemli bir husustur. Ermenistan'a giren ve çıkan malların büyük bir bölümü, 
Gürcistan topraklanndan transit geçtikten sonra Batum Limanı'ndan giriş ve çıkış yapmaktadır. Erme
nistan ile olan ilişkilerimizin hassasiyeti göz önüne alındığında konunun stratejik boyutu oldukça açıktır. 



TBMM B: 134 23 . 7 . 2008 O: 3 

- 7 6 4 -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında 21 Kasım 
2007 tarihinde Tiflis'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında Dünya Ticaret Ör
gütü ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması prensipleri doğrultusunda bir serbest ticaret 
alanı tesis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır Söz konusu anlaşma, sanayi ürünlerindeki güm
rük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldıniması, tarım ürünlerinde 
taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri ile hizmetler ve genel hükümler, iç vergilendirme, 
yapısal uyum, damping, komnma önlemleri, devlet tekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardım-
lan, fikrî, sınai ve ticari mülkiyet haklan, kamu ihaleleri gibi alanlarda düzenlemeler ihtiva etmektedir 

Anlaşmanın başlıca hedefleri; taraflar arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması ve güçlen
dirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldıniması, uygun rekabet şartlarının oluştumlması ve 
tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki dcaret ve iş birliğinin gelişdrilmesidir 

Anlaşma, mütekabiliyet esasına dayanan simetrik bir modele sahipdr Buna göre, Türkiye ve 
Gürcistan menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte kaldırılacaktır 

Saygıdeğer milletvekilleri, Gürcistan'ın, sınır komşumuz olması nedeniyle ülkemiz ile her alanda 
ilişkileri vardır Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracatta ilk sırayı, toplam ihracattaki yüzde 60'lık 
payı ile temel gıda maddeleri oluşturmaktadır 1998 yıllarının sonlarına kadar Gürcistan'ın tedarik
çisi dummunda olan Türkiye için bu dumm Rusya kriziyle değişmiştir Rusya'dan çok miktarda ve 
çok ucuz fıyadarla ürün gelmesi Türkiye'nin ihracatını düşürmüştür Bugün Gürcistan'a ihraç edilen 
başlıca ürünler, oto yedek parçaları, temizlik maddeleri, mobilya ve büro malzemeleri, kakaolu gı
dalar, şeker ve şekerli mamuller, hayvansal ve bitkisel yağlar, kümes hayvanları, sütlü mamuller ve 
yumurtadır Aynca, bavul ticareti ve kayıt dışı yollarla gittiğinden istatistiklere pek yansımayan tekstil 
ürünleri ihracatı da ciddi bir kalem oluşturmaktadır 

Türkiye ile Gürcistan arasındaki anlaşmalar ve protokoller arasında 30 Temmuz 1992 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnması 
Anlaşması, 13 Ocak 1994 tarihinde imzalanan Ekonomik Konularda Yapılan Görüşmelere İlişkin 
Mutabakat Zaptı ve 30 Ocak 1997 tarihinde imzalanan Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem 
Toplandsı Protokolü bulunmaktadır Bunun yanı sıra iki ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması bulunmaktadır 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün 21 Kasım 2007 tarihinde Gürcistan'ı zi
yareti sırasında imzalanan Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması Moskova'yı rahatsız etmiş 
olabilir çünkü Rusya Federasyonu, son yıllarda Gürcistan'ın ana ihraç mallannı almayarak bu ül
keyi sıkıştırmaya çalışmaktaydı. Bu şartlar altında Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ti
cari ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak olan Serbest Ticaret Anlaşması, Gürcistan'ın Moskova 
karşısında rahatlamasını sağlayacaktır çünkü Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye'nin 
Bosna-Hersek ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra en geniş serbest ticaret anlaşmasıdır 

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yaş meyve, sebze ihracati yoğun olarak ocak-nisan ayları 
arasında yapılmaktadır Mayıs ayında seradan tarlaya geçildiği için kimyasallar daha az kullanıl
maktadır Rusya Federasyonu, ilaç kalıntısı gerekçesiyle Türkiye'den domates, limon, üzüm, padı-
can ve patates alımını yasaklamışti. Kimyasalların az kullanıldığı ve mevsim olarak ihracatın arttığı 
bir dönemde, geçtiğimiz günlerde yaşanan bu krizin çıkması hayli düşündürücüdür 
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Saym Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; burada yeri gelmişken cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi M'T.tafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla anarken bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum: 

"BİZİ Gürcistan ile birleştiren yalnız sempati değil, aynı zamanda hedeflerimizin de bir olmasıdır 

Güçlü bir doğuya ihtiyacımız var, özellikle güçlü bir Kafkasya'ya. Kafkasya'da ise en önemli ulus 

olan Gürcülerin güçlü olmasına ihtiyacımız var Bize güçlü ve bağımsız bir Gürcistan lazım. Biz, 

Kafkasya'nın diğer ülkelerinin de bağımsız olabilmeleri için Gürcistan ile birlikte çaba sarf etmeliyiz." 

Bu vesileyle anlaşmamızın hayırlı olmasını temenni ediyomm, Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu 

olarak olumlu yönde oy kullanacağımızı ifade ederek, yüce heyetinizi en derin saygı ve hürmetlerimle 

selamlıyomm. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adına Van Milletvekili Gülsen Orhan, buyumn. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

GÜLSEN ORHAN (Van) - Sayın Başkan, değerii milletvekilleri; 259 sıra sayılı Türkiye Cum

huriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyomm. 

Anlaşmanın başlıca hedefleri, taraflar arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması ve güçlendi

rilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamalann kaldıniması, uygun rekabet koşullarının yaratılması ve ta

rafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve iş birliğinin gelişmesini amaçlamaktadır 

Bu tasannın Türkiye ve Gürcistan devletlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce heyeti saygıyla 

selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VEYSÎ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye Cum

huriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı'mn tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyomm. Hepinizi saygıyla 

selamlıyomm. 

Türkiye-Gürcistan dış ticaret hacmi, 2006 yılında 753 milyon dolarken. Serbest Ticaret Anlaş

ması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 2008 yılında 1 milyar, 2009 yılında da 1,5 milyar dolar bir 

hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir 

Anlaşma, daha önce 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis'te imzalanmış ve iç onay süreci olarak Gür

cistan tarafından 28 Aralık 2007 tarihinde onaylanmıştır Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve 

Gürcistan menşeli tüm sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergile

rin kaldınlacağı, anlaşmanın iki ülke arasında dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunacağı ve turizm gibi, 

müteahhitlik gibi ekonominin diğer alanlarında da iki ülke arasında önemli oranda iş birliğini artıracağı 

aşikârdır Bu sebeple bu anlaşmanın hem Türkiye'ye hem Gürcistan tarafina hayırlar getirmesini te

menni ediyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyomm. (AK PARTÎ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyomm. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 

Gmplar adına ve şahıslar adına görüşmeler tamamlanmıştir 
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Tasarının maddelerine geçilmesini oylayacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcis

tan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Van Milletvekili Gülsen Orhan. 

Buyumn. 

GÜLSEN ORHAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 259 sıra sayılı Kanun Tasarı

sı'nın 1 'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. 

Önemli bir komşumuz olan Gürcistan'la yapılan bu anlaşmanın iki ülkeye hayırlı olmasını te

menni eder, yüce heyeti saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Saym Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ül
kemizin EFTA ülkeleri, İsrail, Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Mısır, Fas, Tunus, Filistin, Su

riye ve Arnavutluk arasında olmak üzere on bir adet serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu 
anlaşma bugün yüce Meclisimiz tarafından onaylandığı takdirde on ikincisi olacaktır. 

Serbest ticaret anlaşmaları, yapıldığı ülkeler ile o ülkelerin pazarlarına girişte büyük kolaylık
lar sağladığı ve anlaşma yapılan ülkelerdeki dış ticaret artışının genel dış ticaretimizdeki artış oranı

nın çok üzerinde olduğu bir gerçektir. 

Bu sebeple, yakın komşumuz Gürcistan'la olan bu Serbest Ticaret Anlaşması'nın ülkemize her 
alanda büyük katkılar sağlayacağına inanıyor ve tasarının hayırlı olmasını temenni ediyomm. (AK 

PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

2'nci maddeyi okutuyomm: 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Şahsı adına Gülsen Orhan, Van Milletvekili. 

Buyurun Saym Orhan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

GÜLSEN ORHAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 259 sıra sayılı Kanun Tasarısı 

üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyomm. 

Bu kanun tasarısı her iki ülkedeki ortak yatırımların gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

Ticaretteki engellerin kaldınlması vasıtasıyla da dünya ticaretine önemli bir katkı sunacağını düşünüyomm. 
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(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir 

Bu vesileyle, tasannm iki ülkeye hayırlı olmasını diler, yüce heyeti saygıyla selamlarım. (AK 
PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili, buyumn. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; Ardahan 
ilimize komşu olan Gürcistan'la yapılan bu anlaşmanın yürürlük maddesini görüşüyomz. 

Tasarının hayırlı olmasını temenni ediyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

3'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 3.- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür ^ 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Van Milletvekili Gülsen Orhan. 

Buyumn Sayın Orhan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

GÜLSEN ORHAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 259 sıra sayılı Kanun Tasarı-

sı'nın 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyomm. 

Tasarı, iki ülke arasındaki ticareti, mal varlığını ve yatırımları genişletecektir Bu vesileyle, iki 

ülkeye de hayırlı olmasını temenni eder, yüce heyeti saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 

BAŞKAN - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, buyumn. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; tasarının 

sonuna gelmiş bulunuyomz. Birazdan kabul ettiğimiz takdirde, ülkemiz için, Gürcistan için çok ha

yırlı neticeler doğuracağına inancımı bir kez daha sizlere arz ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyor, 

hayırlı akşamlar diliyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir 

Açık oylamanın elektrik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Oylama için üç dakika süre veriyomm. 

Oylama işlemini başlatıyomm. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasın

daki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'mn 

açık oylama sonucunu arz ediyomm: 

Oy sayısı : 240 

Kabul : 239 

Çekimser : 1 (x) 

Bu kanunun her iki ülkeye de hayırlar getirmesini diliyomm. 

- 7 6 7 -
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Saygıdeğer milletvekilleri, 11 'inci sırada bulunan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer
çeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ile Çevre Ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporlarının görüşmelerine 
başlayacağız. 

11.-Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Ka-
tılmam.ızm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

12'nci sırada bulunan. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlıyomz. 

12.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çalışma süremizin tamamlanmasına az bir süre kalmıştır. 

Bu süre içerisinde komisyonun bulunamayacağını dikkate alarak, kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için, 24 Temmuz 2008 Perşembe günü, alman karar gereğince saat 13.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapaüyomm; size ve bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyomm. 

Kapanma Saati: 19.28 
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m-OYLAMALAR 
1. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkmda Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 225) 
2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasansına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 259) 

Oylama Saati 18.15 Oylama Saati ; 19.23 
Sıra Sayısı 225 Sıra Sayısı : 259 
Üye Sayısı 550 Üye Sayısı : 550 
Kabul Edenler 214 Kabul Edenler : 227 
Reddedenler 2 Reddedenler : 0 
Çekimserler 0 Çekimserler 1 
Mükerrer Oylar 3 Mükerrer Oylar : 9 
Toplam 219 Toplam : 237 
Açık Üyelikler 2 Kanunlaşmışt ı r . Açık Üyelikler : 2 Kanunlaşmıştır. 

İli Soyadı Adı Parti S.S. 225 S.S. 259 

Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı Katılmadı 
Adana Çelik Ömer AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Adana Erbatur Nevin gaye CHP Katılmadı Katılmadı 
Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Adana Gürkan Fatoş AK Parti Kabul Kabul 
Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı Kabul 
Adana Kirişçi Vahit AK Parti Kabul Kabul 
Adana Küçükaydm Ali AK Parti Kabul Kabul 
Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı Katılmadı 
Adana Tankut Yılmaz MHP Kabul Katılmadı 
Adana Ünüvar Necdet AK Parti Kabul Kabul 
Adana Varlı Muharrem MHP Kabul Katılmadı 
Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı Katılmadı 
Adana Yıldınm Recai MHP Katılmadı Katılmadı 
Adıyaman Aydın Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
Adıyaman Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Adıyaman Gürsoy Şevket AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Adıyaman Köse Şevket CHP Katılmadı Katılmadı 
Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK Parti Katılmadı Kabul 
Afyonkarahisar Açba Sait AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Afyonkarahisar Akçan Abdülkadir MHP Kabul Kabul 
Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK Parti Kabul Kabul 
Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK Parti Kabul Kabul 
Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
Afyonkarahisar Ünlütepe Halil CHP Katılmadı Kabul 
Ağn Alır Mehmet Hanefi AK Parti Kabul Kabul 
Ağrı Aydemir Abdulkerim AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ağn Eryilmaz Yaşar AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ağrı Kaya Cemal AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ağrı Salman Kotan Fatma AK Parti Kabul Kabul 
Amasya Erdemir Avni AK Parti Kabul Kabul 
Amasya Gülle Akif AK Parti Kabul Katılmadı 
Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Asan Aşkın AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Atalay Beşir AK Parti Kabul Katılmadı 
Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Babacan Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Baytok Nesrin CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Bingöl Tekin CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı Katılmadı 
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Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Çiçek Cemil AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Dağı Zeynep AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Denemeç Reha AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Gedikli Bülent AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan DSP Katılmadı Katılmadı 
Ankara İpek Haluk AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara İyimaya Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Kayatürk Burhan AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Koca Faruk AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Okay Hakkı Süha CHP Katılmadı Kabul 
Ankara Özcan Mehmet Zeka! AK Parti Kabul Kabul 
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Pehlivan Mücahit DSP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Sav Önder CHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı Katılmadı 
Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Antalya Arıcı Abdurrahman AK Parti Kabul Kabul 
Antalya Badak Sadık AK Parti Kabul Kabul 
Antalya Baykal Deniz CHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK Parti Katılmadı Kabul 
Antalya Çöllü Hüsnü CHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Emek Atilla CHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK Parti Kabul Kabul 
Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Süner Tayfur CHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Şahin Mehmet Ali AK Parti Kabul Katılmadı 
Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı Katılmadı 
Antalya Yıldız Hüseyin MHP Katılmadı Kabul 
Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı Katılmadı 
Artvin Çolak Ertekin AK Parti Kabul Kabul 
Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı Katılmadı 
Aydın Çerçioğlu Özlem CHP Katılmadı Katılmadı 
Aydın Erdem Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Aydın Ertürk Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
Aydın Koç Atilla AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı Katılmadı 
Aydın Taner Recep MHP Kabul Kabul 
Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Akbaş Ayşe AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Özgün ismail AK Parti Kabul Kabul 
Balıkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Pazarcı Hüseyin DSP Katılmadı Katılmadı 
Balıkesir Sali Ali Osman AK Parti Kabul Kabul 
Balıkesir Uğur A. Edip AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Katılmadı Kabul 
Bilecik Tüzün Yaşar CHP Katılmadı Kabul 
Bingöl Ataoğlu Kazım AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Bingöl Coşkun Yusuf AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Bingöl Yılmaz Cevdet AK Parti Katılmadı Kabul 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Katılmadı Katılmadı 
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Bitlis Karabaş Mehmet Nezir DTP Katılmadı Katılmadı 

Bitlis Kiler Vahit AK Parti Kabul Katılmadı 

Bitlis Taşar Cemal AK Parti Kabul Kabul 

Bolu Coşkunyürek Yüksel A K Parti Katılmadı Kabul 

Bolu Metin Fatih A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Bolu Yılmaz Metin AK Parti Kabul Kabul (Mük.) 

Burdur Alp Mehmet A K Parti Kabul Kabul 

Burdur Özçelik Bayram A K Parti Kabul Kabul 

Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Katılmadı Katılmadı 

Bursa Büyükataman ismet MHP Kabul Kabul 

Bursa Çelik Canan Candemir A K Parti Kabul Kabul 

Bursa Çakmak Hayrettin A K Parti Kabul Kabul 

Bursa Çelik Famk A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı Kabul 

Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı Katılmadı 

Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan A K Parti Kabul Kabul 

Bursa Kızılcıkh Sedat AK Parti Katılmadı Kabul 

Bursa Koyuncu Ali A K Parti Kabul Kabul 

Bursa Kul Ali A K Parti Kabul Kabul 

Bursa Ocakden Mehmet A K Parti Kabul Katılmadı 

Bursa Öymen Onur Başaran CHP Katılmadı Katılmadı 

Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı Katılmadı 

Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı Katılmadı 

Bursa Tunçak Mehmet A K Parti Kabul Katılmadı 

Bursa Tutan Mehmet Emin A K Parti Kabul Kabul 

Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Kabul Kabul 

Çanakkale Daniş Mehmet AK Parti Kabul Kabul 

Çanakkale Kuşku Müjdat A K Parti Kabul Kabul 
Çanakkale Küçük Ahmet CHP Katılmadı Katılmadı 

Çankırı Akman Nurettin A K Parti Kabul Kabul 

Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı Katılmadı 

Çankırı Kmıklıoğlu Suat A K Parti Kabul Katılmadı 

Çorum Aydoğmuş Ahmet A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Çorum Bağcı Cahit A K Parti Kabul Katılmadı 

Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı Katılmadı 
Çorum Kafkas Agah AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Çorum Yıldırım Murat A K Parti Kabul Katılmadı 

Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katılmadı Katılmadı 

Denizli Ekici Mithat A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı Katılmadı 

Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK Parti Kabul Kabul 
Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı Katılmadı 

Denizli Kavaf Selma Aliye A K Parti Kabul Kabul 
Denizli Yüksel Mehmet A K Parti Kabul Kabul 
Diyarbakır Arslan M. İhsan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Diyarbakır Arzu Kutbettin A K Parti Kabul Kabul 

Diyarbakır Aslan Osman A K Parti Kabul Kabul 
Diyarbakır Birdal Akın DTP Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Demirtaş Selahattin DTP Katılmadı Katılmadı 
Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Kışanak Gültan DTP Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Kurt Abdurrahman A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan A K Parti Kabul Kabul 
Diyarbakır Tuğluk Aysel DTP Katılmadı Katılmadı 

Edime Budak Necdet A K Parti Kabul Kabul 
Edime Çakır Rasim CHP Katılmadı Katılmadı 

Edime Paçarız Bilgin CHP Katılmadı Katılmadı 
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Edime Uslu Cemaleddin MHP Katılmadı Katılmadı 
Elazığ Çetinkaya Mehmet Necati AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Elazığ İşbaşaran Feyzi AK Parti Kabul Kabul 
Elazığ Öztürk Tahir AK Parti Kabul Kabul 
Elazığ Septioğlu Famk AK Parti Kabul Kabul 
Elazığ Yanılmaz Hamza AK Parti Kabul Kabul 
Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı Katılmadı 
Erzincan Yıldırım Binali AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Erzurum Akdağ Recep AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Erzurum Aksak Muhyettın AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Erzurum Aydın Saadettin AK Parti Kabul Kabul 
Erzurum Çığlık Fazilet Dağcı AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Erzurum Ertugay Zeki MHP Katılmadı Katılmadı 
Erzurum Gülyurt Muzaffer AK Parti Kabul Kabul 
Erzurum Kavaz İbrahim AK Parti Kabul Kabul 
Eskişehir Asıl Beytullah MHP Kabul Katılmadı 
Eskişehir içh Hüseyin 1 ay tun DSP Katılmadı Katılmadı 
Eskişehir Mercan Hasan Murat AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Eskişehir Öztürk Emin Nedim AK Parti Kabul Kabul 
Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Katılmadı Katılmadı 
Eskişehir Unakıtan Kemal AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Katılmadı Katılmadı 
Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı Katılmadı 
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Müftüoğlu Özlem AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Özdemir Hasan MHP Katılmadı Kabul 
Gaziantep Sarı Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Şahin Fatma AK Parti Kabul Kabul 
Gaziantep Şimşek Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Giresun Canikli Nurettin AK Parti Kabul Kabul 
Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı Katılmadı 
Giresun Özkan Murat MHP Katılmadı Katılmadı 
Giresun Sönmez H. Hasan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Giresun Temür Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Gümüşhane Aydın Kemalettin AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Gümüşhane Doğan Yahya AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Hakkâri Geylani Hamit Bağımsız Katılmadı Katılmadı 
Hakkâri Özbek Abdulmuttalip AK Parti Kabul Kabul 
Hakkâri Zeydan Rüstem AK Parti Kabul Kabul 
Hatay Çay Fuat CHP Katılmadı Katılmadı 
Hatay Çirkin Süleyman Turan MHP Kabul Katılmadı 
Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı Katılmadı 
Hatay Ergin Sadullah AK Parti Kabul Katılmadı 
Hatay Kahya Abdülhadi AK Parti Kabul Kabul 
Hatay Karasayar Orhan AK Parti Kabul Kabul 
Hatay Öztürk Mustafa AK Parti Kabul Kabul 
Hatay Şanverdi Fevzi AK Parti Katılmadı Kabul 
Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı Kabul 
Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı Katılmadı 
İsparta Bilgiç Süreyya Sadi AK Parti Kabul Kabul 
İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Katılmadı Katılmadı 
İsparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Kabul Kabul 
İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı Katılmadı 
İsparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Kabul Kabul 
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Mersin Akkuş Akif MHP Katılmadı Kabul 
Mersin Çelik Behiç MHP Katılmadı Kabul 
Mersin Er Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Mersin Gök Isa CHP Katılmadı Kabul 
Mersin inan Ömer AK Parti Kabul Kabul 
Mersin Oksal Ah CHP Katılmadı Kabul 
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Katılmadı Kabul 
Mersin Seçer Vahap CHP Katılmadı Kabul 
Mersin Şandır Mehmet MHP Kabul Kabul 
Mersin Tüzmen Kürşad AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı Katılmadı 
Mersin Uskül Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı Katılmadı 
istanbul Aksu Abdülkadir AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Akşit Gürdal AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Aktan Gündüz Suphi MHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Ataş Mustafa AK Parti Kabul Kabul (Mük.) 
İstanbul Ayva Lokman AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Bağış Egemen AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Başesgioğlu Murat AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Beşli Hüseyin AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Birinci Necat AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Bol Fuat AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Büyükkaya Alaattin AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Çamuroğlu Reha AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Çubukçu Nimet AK Parti Katılmadı Katılmadı 
istanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul Kabul 
istanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Dinçer Ömer AK Parti Kabul Katılmadı 
İstanbul Domaç Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Ekren Nazım AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK Parti Kabul Katılmadı 
İstanbul Güllüce İdris AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Günay Ertuğrul AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Gündüz İrfan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul İncekara Halide AK Parti Katılmadı Kabul (Mük.) 
İstanbul Kaçır Ünal AK Parti Kabul Kabul 
İstanbul Kalsın Canan AK Parti Kabul Kabul 
istanbul Kaya Atila MHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı Kabul 
istanbul Kıhçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK Parti Kabul Kabul 
istanbul Koral Recep AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul Katılmadı 
İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı Katılmadı 
istanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı Katılmadı 
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istanbul Müezzinoğlu Mehmet AK Parti Kabul Kabul 

İstanbul Öktem Şinasi CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Özyürek Mustafa CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Türköne Özlem Piltanoğlu AK Parti Kabul Kabul 

İstanbul Sekmen Mehmet AK Parti Kabul Kabul 

İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Soysal Çetin CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sözen Edibe AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Şahin İdris Naim AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Tan Ahmet DSP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Tuncel Sebahat DTP Katılmadı Katılmadı 
İstanbul Uras Mehmet Ufuk ÖDP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yağmurdereli Osman Gazi AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK Parti Kabul Kabul 

İstanbul Yazıcı Hayati AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yiğit İbrahim AK Parti Kabul Kabul 

İzmir Aksoy Taha AK Parti Kabul Kabul 

İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Aydın Mehmet AK Parti Kabul Kabul 

İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Birgün Recai DSP Katılmadı Katılmadı 

izmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK Parti Kabul Katılmadı 

İzmir Hasgür İbrahim AK Parti Kabul Kabul 

İzmir Hotar Göksel Fatma S. Nükhet AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İzmir Kalkan Erdal AK Parti Kabul Kabul 

İzmir Katmerci İsmail AK Parti Katılmadı Katılmadı 

İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Öztürk Harun DSP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı Katılmadı 

İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Kabul Katılmadı 

İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK Parti Kabul Katılmadı 

İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı Katılmadı 
İzmir Yemişçi Tuğrul AK Parti Kabul Kabul 

Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı Katılmadı 

Kars Güven Mahmut Esat AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kars Karabayır Zeki AK Parti Kaülmadı Katılmadı 

Kastamonu Altan Hasan AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kastamonu Köylü Hakkı AK Parti Kabul Katılmadı 

Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Katılmadı Katılmadı 

Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı Katılmadı 

Kayseri Elitaş Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı 
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Kayseri Karayel Yaşar AK Parti Kabul Kabul 

Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı Katılmadı 
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK Parti Kabul Kabul 

Kayseri Yakut Sadık AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kayseri Yıldız Taner AK Parti Kabul Kabul 
Kırklareli Barış Tansel CHP Katılmadı Katılmadı 

Kırklareli Dibek Turgut CHP Katılmadı Katılmadı 
Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kırşehir Arslan Mikail AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kırşehir Çalışkan Abdullah AK Parti Kabul Kabul 
Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Ayar Eyüp AK Parti Kabul (Mük.) Kabul 
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK Parti Kabul Kabul 
Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı Katılmadı 
Kocaeli Ergün Nihat AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK Parti Kabul Katılmadı 

Kocaeli Işık Fikri AK Parti Kabul Kabul 

Kocaeli Pepe Osman AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı Katılmadı 

Konya Angı Hasan AK Parti Red Kabul 
Konya Bal Faruk MHP Katılmadı Katılmadı 
Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK Parti Kabul Kabul 

Konya Candan Muharrem AK Parti Kabul Kabul 
Konya Çetinkaya Abdullah AK Parti Kabul Kabul 
Konya Erdem Orhan AK Parti Kabul Kabul 
Konya Güçlü Sami AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Konya Kabakçı Mustafa AK Parti Kabul Kabul 
Konya Kalaycı Mustafa MHP Katılmadı Katılmadı 
Konya Kart Atilla CHP Katılmadı Katılmadı 
Konya Öksüz Özkan AK Parti Kabul Kabul 
Konya Özkul Kerim AK Parti Kabul Kabul 
Konya Öztürk Ali AK Parti Kabul Kabul 
Konya Tuna Hüsnü AK Parti Kabul Kabul 
Konya Tüfekçi Harun AK Parti Kabul Kabul 
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kütahya Aksoy Soner AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kütahya Biçer İsmail Hakkı AK Parti Kabul Kabul 
Kütahya Işık Alim MHP Kabul Katılmadı 
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Kabul Kabul 
Kütahya Ordu Hüsnü AK Parti Katılmadı Kabul 
Kütahya Tuğcu Hüseyin AK Parti Kabul Katılmadı 
Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Katılmadı Katılmadı 
Malatya Çalık Öznur A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Malatya Koca İhsan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Malatya Ölmeztoprak Fuat AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Malatya Öz Ömer Faruk AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Malatya Şahin Mehmet AK Parti Red Kabul 
Manisa Akçay Erkan MHP Katılmadı Katılmadı 
Manisa Arınç Bülent A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Manisa Berber Recai AK Parti Kabul Kabul 
Manisa Bilen İsmail AK Parti Katılmadı Kabul 
Manisa Çerçi Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Manisa Enöz Mustafa MHP Katılmadı Katılmadı 
Manisa Mengü Şahin CHP Katılmadı Katılmadı 
Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı Katılmadı 
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Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Arı kan Fatih AK Parti Kabul Kabul 

Kahramanmaraş Doğan Avni AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK Parti Kabul Kabul 

Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK Parti Katılmadı Kabul 

Kahramanmaraş Tatlıbal Cafer AK Parti Kabul Kabul 

Mardin Ayna Emine DTP Katılmadı Katılmadı 

Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK Parti Kaülmadı Kabul 

Mardin Celebi Süleyman AK Parti Kabul Kabul 

Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Kabul Kabul 

Mardin Türk Ahmet DTP Katılmadı Katılmadı 

Mardin Yüksel Cüneyt AK Parti Katılmadı Kaülmadı 

Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı Katılmadı 

Muğla Ergin Gürol CHP Kaülmadı Katılmadı 

Muğla Ergun Metin MHP Katılmadı Kabul 

Muğla Hıdır Mehmet Nil AK Parti Katılmadı Kabul 

Muğla Özden Yüksel AK Parti Kabul Kabul 

Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı Kaülmadı 

Muş Karayağız Seracettin AK Parti Kabul Kabul 

Muş Sakık Sırrı DTP Kaülmadı Katılmadı 

Muş Yaman M. Nuri DTP Katılmadı Katılmadı 

Muş Yılmaz Medeni AK Parti Kabul Kabul 

Nevşehir Dede Mahmut AK Parti Katılmadı Kabul 

Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Kabul Kabul 

Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK Parti Kabul Kabul 

Niğde Göksel İsmail AK Parti Kabul Kabul 

Niğde înan Mümin MHP Kabul Katılmadı 

Niğde Selamoğlu Muharrem AK Parti Kabul Kabul 

Ordu Fatsa Eyüp AK Parti Kabul Katılmadı 

Ordu Güler Mehmet Hilmi AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Ordu Güner Rahmi CHP Kaülmadı Kabul 

Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Kabul Kabul 

Ordu Yalçın Rıdvan MHP Kaülmadı Katılmadı 

Ordu Yılmaz Ayhan AK Parti Kabul Kabul 

Ordu Yılmaz Enver AK Parti Kaülmadı Kabul 

Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK Parti Kaülmadı Kaülmadı 

Rize Çırakoğlu Lütfı AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Rize Yılmaz Ahmet Mesut Bağımsız Katılmadı Katılmadı 

Sakarya Cebeci Erol Aslan AK Parti Kabul Kabul 

Sakarya Çelik Hasan Ali AK Parti Kabul Kabul 

Sakarya Dişli Şaban AK Parti Kaülmadı Kaülmadı 

Sakarya Kutluata Münir MHP Kaülmadı Katılmadı 

Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK Parti Kabul Kabul 

Sakarya Yıldırım Recep AK Parti Kabul Kabul 

Samsun Binici Suat CHP Katılmadı Katılmadı 

Samsun Çakır Osman MHP Kaülmadı Katılmadı 

Samsun Demir Cemal Yılmaz AK Parti Kaülmadı Katılmadı 

Samsun Demir Mustafa AK Parti Kabul Kabul 

Samsun Kılıç Suat AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Kaülmadı Katılmadı 

Samsun Öztürk Fatih AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Samsun Şahinoğlu Bimur AK Parti Kaülmadı Kabul 

Samsun Yeni Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
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Siirt Demirkıran Afif AK Parti Katılmadı Kabul 

Siirt Helvacıoğlu Mehmet Yılmaz AK Parti Katılmadı Kabul 

Siirt Özçelik Osman DTP Kaülmadı Katılmadı 

Sinop Altay Engin CHP Katılmadı Katılmadı 

Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK Parti Kabul Kabul 

Sinop Tıngıroğlu Kadir AK Parti Kabul Kabul 

Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK Parti Katılmadı Kabul (Mük.) 

Sivas Kılıç Osman AK Parti Kabul Kabul 

Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Katılmadı Katılmadı 

Sivas Uzun Selami AK Parti Kabul Kabul 
Sivas Yazıcıoğlu Muhsin BBP Katılmadı Katılmadı 
Sivas Yeri ikaya Hamza AK Parti Kabul Kabul 
Tekirdağ Akbulut Tevfik Ziyaeddin AK Parti Kabul Kabul 
Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Kaülmadı Katılmadı 
Tekirdağ Öztrak Faik CHP Kaülmadı Kaülmadı 
Tekirdağ Tay lan Necip AK Parti Kabul (Mük.) Kabul 
Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Kaülmadı Katılmadı 

Tokat Aslan Zeyit AK Parti Kabul Kabul 
Tokat Ayal an Şükrü AK Parti Katılmadı Kabul 

Tokat Demir Osman AK Parti Kabul Kabul 
Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı Katılmadı 
Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı Kaülmadı 
Tokat Gülsün Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Tokat Yüksel Dilek AK Parti Kabul Katılmadı 
Trabzon Aykan Asım A K Parti Kabul Katılmadı 
Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Kabul Katılmadı 

Trabzon Erdöl Cevdet AK Parti Kabul Katılmadı 
Trabzon Göktaş Kemalettin A K Parti Kaülmadı Katılmadı 
Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Katılmadı Katılmadı 
Trabzon Özak Faruk Nafiz AK Parti Katılmadı Katılmadı 

Trabzon Seymenoğlu Safiye A K Parti Kabul Kabul 

Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Katılmadı Katılmadı 

Tunceli Genç Kamer Bağımsız Katılmadı Çekimser 

Tunceli Halis Şerafettin DTP Katılmadı Katılmadı 
Şanlıurfa Akman Yahya A K Parti Kabul Kabul 

Şanlıurfa Başak Ramazan A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Binici İbrahim DTP Katılmadı Katılmadı 
Şanlıurfa Cevheri Sabahattin A K Parti Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı Kaülmadı 

Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Şanlıurfa İzol Zülfiikar AK Parti Kabul Kabul 
Şanlıurfa Kuş Mustafa AK Parti Kaülmadı Kabul 

Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK Parti Kabul Katılmadı 
Şanlıurfa Özyavuz Çağla Aktemur A K Parti Katılmadı Kabul 
Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit A K Parti Kabul Kabul (Mük.) 

Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Kaülmadı Katılmadı 
Uşak Çetin Mustafa A K Parti Kabul Kabul 
Uşak Uslu Nuri A K Parti Katılmadı Katılmadı 
Van Altun Kerem A K Parti Kabul Kabul 
Van Çelik Hüseyin A K Parti Kabul Katılmadı 
Van Dinçer İkram AK Parti Kabul (Mük.) Kabul 
Van Kurtulan Fatma DTP Katılmadı Katılmadı 
Van Orhan Gülsen A K Parti Kabul Kabul 
Van Türkmenoğlu Kayhan A K Parti Katılmadı Kabul (Mük.) 
Van Üçer Özdal DTP Katılmadı Katılmadı 
Yozgat Akgül Abdulkadir A K Parti Kabul Kabul 
Yozgat Bozdağ Bekir A K Parti Katılmadı Katılmadı 
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Yozgat Coşkun Osman AK Parti Kabul Kabul 
Yozgat Çiçek Mehmet AK Parti Katılmadı Kabul 
Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı Katılmadı 
Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Zonguldak Erdoğan Fazlı AK Parti Kabul Kabul (Mük.) 
Zonguldak Kocal Ali CHP Katılmadı Katılmadı 
Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Katılmadı Katılmadı 

Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Zonguldak Türkmen Polat AK Parti Kabul Katılmadı 

Aksaray Açıkgöz Ruhi AK Parti Kabul Katılmadı 
Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK Parti Kabul Kabul (Mük.) 
Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı Kabul 
Aksaray Inceöz İlknur AK Parti Kabul Kabul 
Bayburt Battal Fetani AK Parti Kabul Kabul 
Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Karaman Akgün Mevlüt AK Parti Kabul Kabul 
Karaman Çalış Hasan MHP Kabul Kabul 
Karaman Elvan Lütfı AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı Katılmadı 
Kınkkale Erdem Vahit AK Parti Kabul Kabul 
Kırıkkale Kıratlı Turan AK Parti Kabul Kabul 
Kırıkkale Ozbayrak Mustafa AK Parti Kabul Kabul 
Batman Ata Ayla Akat DTP Katılmadı Katılmadı 
Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Kabul Kabul 
Batman İnal Ahmet AK Parti Kabul Kabul 
Batman Yıldız Bengi DTP Katılmadı Katılmadı 
Sımak Bayındır Sevahir DTP Katılmadı Katılmadı 
Sımak Kaplan Hasip DTP Katılmadı Katılmadı 
Sımak Şeyda Abdullah Veli AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Bartın Tunç Yılmaz AK Parti Kabul Kabul 
Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı Katılmadı 
Ardahan Kaya Saffet AK Parti Katılmadı Kabul 
Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı Katılmadı 
İğdır Buldan Pervin DTP Katılmadı Katılmadı 
İğdır Güner Ali AK Parti Katılmariı Katılmadı 
Yalova Evcin İlhan AK Parti Katılmadı Kabul (Mük.) 
Yalova İnce Muharrem CHP Katılmadı Katılmadı 
Karabük Ceylan Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Karabük Ünal Cumhur AK Parti Kabul Kabul 
Karabük Ünal Mustafa AK Parti Kabul Kabul 
Kilis Devecioğlu Hüseyin AK Parti Kabul Kabul 
Kilis Kara Hasan AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı Katılmadı 
Osmaniye Coşkun Hakan MHP Katılmadı Katılmadı 
Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK Parti Katılmadı Kabul 
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Kabul Kabul 
Düzce Erbay Celal AK Parti Kabul Kabul 
Düzce Kaşıkoğlu Metin AK Parti Katılmadı Katılmadı 
Düzce Yakış Yaşar AK Parti Katılmadı Katılmadı 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İznik Ayasofya Camii'nin restorasyonuna yönelik id

dialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3668) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLieiNA 

Aşağıdo y e r a lan s o r u l a r ı n . T u r i z m ve K ü l t ü r Bakanı Sn . E r t u ğ r u l G Ü N A Y 

t a r a f ı n d a n yazı l ı o l a r a k yanı t lanması i ç in g e r e ğ i n i saygı la r ımla a r z 

e d e r i m . 1 4 . 0 5 . 2 0 0 8 

Ç e t i n SÇ/iSAl ^ 
İstanbİiLMilletVekaK 

Bursa İ z n i k ' t e bu lunan A y a s o f y a Camii 'n in m i n a r e s i n i n ç imen to i le 

kaplandığı bas ında y e r a l m ı ş t ı r . V a k ı f l a r 6 e n e l M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n 15 Kasım 

2 0 0 7 t a r i h i n d e n i t i b a r e n r e s t o r e ed i lmeye baş lonan A y a s o f y a Cami i , r e s t o r a s y o n 

adı a l t ı nda t a r i h i d e ğ e r i g ö z e t i l m e k s i z i n k a t l e d i l m e k t e d i r . 

Bu ç e r ç e v e d e ; 

1 - A y a s o f y a Cami i ' nde yap ı lan r e s t o r a s y o n ça l ışmalar ı k im t a r a f ı n d a n 

y ü r ü t ü l m e k t e d i r ? 

2 - R e s t o r a s y o n ça l ı şma la r ı n ı y ü r ü t e c e k f i r m a l o r d a a r a n a n be l l i k r i t e r l e r va r 

m ı d ı r ? Va rsa bu k r i t e r l e r n e l e r d i r ? 

3 - R e s t o r a s y o n ç a l ı ş m a l a r ı i ç in ay r ı l an b ü t ç e ne k a d a r d ı r ? 

4 - Bu ça l ı şma la rda c a m i n i n t a r i h i ve k ü l t ü r e l m i ras o lma öze l l i ğ i n in korunması 

i ç in t e d b i r a l ınmış m ı d ı r ? A l ınd ıysa bu t e d b i r l e r n e l e r d i r ? 

5 - Caminin m i n a r e s i n i n ç i m e n t o i le kapat ı lmasın ın neden i n e d i r ? 

6 - M i n a r e d e k i b u d e ğ i ş i k l i k cami in in o r j i na l l i ğ i n i nası l e t k i l e y e c e k t i r ? 

7 - A y a s o f y a Cami i 'n in r e s t o r a s y o n ça l ışmalar ı iç in b i r uzman gö rev l end i r i lm i ş 

m i d i r ? Ğ ö r e v l e n d i r i İ d i y s e bu uzmanın ismi n e d i r ? 

8 - T a r i h i e s e r l e r i n r e s t o r a s y o n u n d a gö rev yapacak n i t e l i k l i e leman y e t e r i n c e 

b u l u n m a k t a m ı d ı r ? 

9 - T a r i h i ve k ü l t ü r e l a ç ı d a n o l dukça gen iş b i r m i rasa sah ip o lan ü l kem izde 

r e s t o r a s y o n ça l ı şma la r ı n ın düzgün o l a rak y ü r ü t ü l m e s i i ç in Bakanl ık o la rak 

yen i yasa l d ü z e n l e m e yapı lması i le i lg i l i b i r ça l ışmanız v a r m ıd ı r? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/05/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/6527 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'm 7/3668 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. >̂  

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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Bursa İznik'te bulunan Ayasofya Camii'nin minaresinin çimento ile kaplandığı 
basında yer almıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2007 tarihinden itibaren 
restore edilmeye başlanan Ayasofya Camii, restorasyon adı altında tarihi değeri 
gözetilmeksizin katledilmektedir, 

SORU 1 : Ayasofya Camii'nde yapılan restorasyon çalışmaları kim tarafından 
yürütülmektedir? 

CEVAP 1 : Ayasofya Camii Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
sommluluğunda yapılmakta olup, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve 
müşavir firma Piray Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. kontrolünde Kaya İnş. ve Taah. Koli. 
Şti./İY-KA İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Yüksek 
Restoratör Mimar Prof Dr. Nevzat İLHAN, Sanat Tarihçisi-Bizontolog Yard. Doç. Dr. Özkan 
ERTUĞRUL ve Sanat Tarihçisi Ethem Levent TEKINKAYA bu restorasyonda danışmanlık 
yapmaktadır. 

SORU 2 : Restorasyon çalışmalarını yürütecek firmalarda aranan belli kriterler var 
mıdır? Varsa bu kriterler nelerdir? 

CEVAP 2 : "Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip 
İdari Şartname"nin İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar Başlıklı [I. Bölümünün 7'nci 
maddesinde İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
tanımlanmaktadır. "Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip 
İdari Şartname"nin İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler Yeterlik Kriterleri başlıklı 
7'nci maddesinde ihaleye girecek firmalardan mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin çeşitli 
belgeler istenilmektedir 

Ayrıca, Restorasyon ihalelerine katılacak firmalarda söz konusu işin benzerlerini 
yapmış olma şartı ve benzer iş tutarının teklif edilen bedelin ihale dosyasında belirtilen 
miktarı kadarım "İş deneyim belgesi" ile belgelemesi istenmektedir. 

SORU 3 : Restorasyon çalışmaları için ayrılan bütçe ne kadardır? 

CEVAP 3 : Ayasofya Camii Restorasyonu İşinin Sözleşme Bedeli 375.000,00 
YTL.'dir. 

SORU 4 : Bu çalışmalarda caminin tarihi ve kültürel miras olma özelliğinin 
komnması için tedbir alınmış mıdır? Alındıysa bu tedbirler nelerdir? 

CEVAP 4 : Restorasyon çalışmaları Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kumlunun 30/11/2006 tarihli ve 1942 sayılı karar eki onaylı, restorasyon projesi 
doğmltusunda yapılmaktadır. Restorasyon bir numaralı cevapta isimleri belirtilen uzmanların 
danışmanlığında yürütülmekte olup restorasyon projesinde yapının tarihi ve kültürel miras 
özelliklerinin korunabilmesi için yapıya çok az müdahale öngörülmüş, yapının mevcut haliyle 
yaşatılması amaçlanmıştır. 
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SORU 5 : Caminin minaresinin çimento ile kapatılmasmm nedeni nedir? 

CEVAP 5 : Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kumlunun 30/11/2006 
tarihli ve 1942 sayılı kararında "giriş kısmı ve +7,00 m'ye kadar fiziki yapısı mevcut olan 
yıkık minarenin; özgün şekliyle tamamlanmasına olanak sağlayacak bilgi ve belge 
bulunmadığından; bu nedenle de "bilinmeyen" bir mimarinin yeniden canlandırılmasının 
bilimsellikle çelişeceği dikkate alınarak "işlevi" de minare olacak şekilde tamamlanmasının 
doğm olmadığına; ancak, Türklerin kendilerinden önceki farklı inançlara ait inşa edilmiş 
anıtsal yapıları yıkmadan ve mimari özelliklerini yok etmeden cami işleviyle kullanma 
geleneklerinin de bir dönemin uygarlık anlayışı olarak simgesel anlamda gösterilmesinin, 
kültürel mirasın komnması ilkeleriyle uyumlu olacağı dikkate alınarak; minarenin minare 
işleviyle değil, simgesel bir mimari gösterim olarak tanımlanmasına; bu anlamda şerefesine 
çıkılamayan, içinde merdiveni olmayan ve önceki kararımızdaki tanımlamaya uygun 
tasarianmış (betonarme, düz sıvalı, renklendirilmeden ve yapıyla orantılı) restorasyon 
projesinin uygun olduğuna" denilmektedir. Uygulama karar doğmltusunda yapılmıştır. 

SORU 6 : Minaredeki bu değişiklik camiinin orijinalliğini nasıl etkileyecektir? 

CEVAP 6 : Minarede yukarıda belirtilen karar doğmltusunda tamamlanma 
yapılmıştır. Minare dönem ilavesi olup eserin özgün yapısına dokunulmamıştır. 

SORU 7 : Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmaları için bir uzman 
görevlendirilmiş midir? Görevlendirildiyse bu uzman ismi, nedir? 

CEVAP 7 : İhale şartnamesi ve sözleşmesi doğrultusunda birden fazla uzman 
restorasyonda çalışmakta olup açık isimleri bir numaralı cevapta belirtilmiştir. 

SORU 8: Tarihi eserlerin restorasyonunda görev yapacak nitelikle eleman yeterince 
bulunmakta mıdır? 

CEVAP 8 :Uzun yıllar boyunca tarihi eserierin restorasyonunda görev yapmış, 
konusunda deneyimli, kalifiye teknik personel (Mimar, Restorasyon Uzmanı-Mimar, İnşaat 
Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Peyzaj Miman vb) bulunmaktadır. 

SORU 9 : Tarihi ve kültürel açıdan oldukça geniş bir mirasa sahip olan ülkemizde 
restorasyon çalışmalarının düzgün olarak yürütülmesi için Bakanlık olarak yeni yasal 
düzenleme yapılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 9 : Restorasyon çalışmaları; 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Komma Kanunu, 

5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Variıklarını Komma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kpmma Kanunu Kapsamındaki Yönetmelik 
ve Yönergeler, 
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Tescilli yapıların hizmet ve yapıni işleri ihaleleri 4734 sayılı kanunun 3 (i) bendi 
gereğince Kanundan muaf olup, Bakanlığımızca hazırlanan "Kültür ve Tabiat Variıklarını 
Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Variıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon 
Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet 
Alımlarına Dair Yönetmelik" ve bu yönetmeliğin alt mevzuatı, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Variıklarının 
Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri 
ve Bunlann Uygulamalan ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına 
İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik, 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (i) Bendi Gereğince Yapılacak 
İhalelere İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Yönetmelik ve Alt Mevzuatının 
Açıklanmasına Dair Yönerge, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Komnmasma Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik, 

Toplu Konut İdaresince Taşınmaz Kültür Variıklarının Bakım, Onarımı ve 
Restorasyonu için Kullandırılacak Kredilerin Tahsis, Kullanımı ve Geri Ödemelerine Dair 
Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Ayrıca, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile vakıf kültür varlıklarının onarımları ve 
restorasyonları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında istisna tutulmuştur. Konu ile 
ilgili yönetmelik çalışmaları sürdürülmektedir. 
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S ü l e y m a n Y a ğ ı z 
D S P İstanbul Milletvekili 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z v e y a b a k a n l ı ğ ı n ı z a bağ l ı v e i lgil i k u r u m v e k u r u l u ş l a r 
ş u y a d a b u a d a l t ı n d a h e r h a n g i b i r b a ğ ı ş v e y a p r o m o s y o n k a b u l 
e t m i ş m i d i r ? 

2 - K a b u l e t m i ş s e b u n l a r ı h a n g i k i ş i , k u r u m v e k u r u l u ş l a r d a n a l m ı ş t ı r ? 
B u n l a r ı n k a b u l g e r e k ç e l e r i ne l e rd i r v e m ik ta r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

3 - Y i n e e ğ e r kabu l e d i l m i ş s e b u b a ğ ı ş v e p r o m o s y o n l a r nas ı l 
d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r ? 

4- B a k a n l ı ğ ı n ı z d a b a ş k a k i ş i , k u r u m y a d a k u r u l u ş l a r a h e r h a n g i b i r 
p o r m o s y o n v e r m i ş y a d a h i b e d e b u l u n m u ş m u d u r ? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 _ ^ İ L , ı 2 - ' > - 22n.K>-t/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/06/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 6803 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞİZ'ın 7/3803 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK-1 Cevap 

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve Kül

tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3803) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n , Kültür v e Turizm Bakanı S a y m Ertuğrul 
G ü n a y t a r a f ı n d a n yaz ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı İ s teğ im i b i l g i l e r in i ze 
s u n a n m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 

- 7 8 4 -



TBMM B: 134 23 . 7 . 2008 

- 7 8 5 -

İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N S Ü L E Y M A N Y A Ğ I Z ' I N 7 /3803 E S A S N O ' L U 
S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

S O R U 1 : Bakanlığınız veya Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar şu ya 
da bu ad altında herhangi bir bağış veya promosyon kabul etmiş midir? 

S O R U 2 : Kabul etmişse bunlar hangi kişi, kurum ve kuruluşlardan almıştır? Bunlann 
kabul gerekçeleri nelerdir ve miktarları ne kadardır? 

S O R U 3 : Yine eğer kabul edilmişse bu bağış ve promosyonlar nasıl 
değerlendirilmiştir? 

C E V A P 1-2-3 : Bakanlığım görev, yetki ve sorumluluğum alanma giren hizmetlerde 
kullanılmak üzere şahıs, kurum v e kuruluşlarda birimlerimize arşivlik malzeme, kitap-belge 
ve kültür-sanat eserleri bağış ve hibe şeklinde sunulmakta olup, bu materyaller mevzuata 
uygun şekilde kabul edi lmekte ve değerlendirilmektedir. 

Bakanlığım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Tiyatro 
Müdürlüğüne Karatepe Mobi lya Sanayi Tic. Ltd. Sti. tarafından bağışlanan üç adet Samsung 
C-160 marka cep telefonu ile Seçkin Ev Eşyaları Tic. San. Ltd. Şti. tarafından İzmir Devlet 
Tiyatro Müdürlüğüne bağışlanan bir adet split klima adı geçen Müdürlüğün hizmetlerinde 
kullanılmak üzere hibe edilmiş olup, ayniyat kayıtlarına alınmıştır. 

Bakanlığım Tel i f Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne T.C. Ziraat Bankası Kızılay 
Şubesi tarafından 2 0 0 5 - 2 0 0 6 yıllarında 98 adet masa, 58 adet üç çekmecel i keson, 104 adet 
kapaklı dolap, 21 adet iki yönlü masa, 21 adet sehpa, 83 adet dolaplı etejer, 146 adet koltuk, 
14 adet vestiyer, 28 adet muhtelif eşya ve 13 adet makam için muhtel i f eşya hibe edilmiş 
olup, demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

Bakanlığım Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne çeşitli firma v e kuruluşlarca 75 
adet bilgisayar, 16 adet yazıcı, 1 adet fax cihazı, 2 adet klima, 9 adet dolap, 3 adet sehpa, 9 
adet masa, 5 adet etejer, 34 adet koltuk, 1 adet televizyon v e bir adet çalışma masası Genel 
Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilmiş olup, demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

Bakanlığım Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne Rehberler Odası, Probil Bilgi 
İşlem A.Ş. ve Sentim Bilgi Teknolojileri A. Ş. tarafından rehberlik iş ve işlemlerinde 
kullanılmak üzere 7 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar ve 1 adet monitör hibe edilmiş 
olup, demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

Bakanlığını Bilgi İşlem Koordinatörlüğüne Kiraz Teknoloji Ürünleri Ltd Şti'nin 
17/04/2007 tarihli ve 6 7 7 3 6 8 no'lu fatura ile alınan 10 adet D E L L marka Dizüstü 
Bilgisayarın yanında toplam 1.750,00 Y İ L . tutarındaki 10 adet Samsung 6.0 Megapiksel 
Dijital Fotoğraf Makinası hibe edilmiş olup, demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

08 /01 /2008 tarihli ve 3518 sayılı Onay ile Çözüm Yazıl ım Donanım İç ve Dış Ticaret 
A.Ş. 'nin toplam 18 .262 ,77 Y T L tutarındaki 1 adet C B O X Gravity E S 2 0 Notebook, 4 adet 
APPLE Macbook Best Notebook ve 2 adet İMAC Masaüstü Bilgisayar hibe edilmiş olup, 
demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne 2 0 0 7 yılında Türkiye 
Vakıflar Bankası T,A.O. Genel Müdürlüğünce hibe edilen ve 5565 sayılı 2 0 0 7 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de yer alan binek otomobil . Bakanlar Kurulunun 
2007 /11636 sayılı kararma istinaden kurum hizmetlerinde makam aracı olarak kullanılmak 
üzere işlemleri yapılarak, kayıt altına alınmıştır. 

Ayrıca, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğüne 2 2 / 0 4 / 2 0 0 8 tarihinde istanbul Aya Nikolas Kil isesi 'nin restorasyonu 
kapsamında kullanılmak üzere, 10.000€ şartlı bağış yapılmış, ancak işlemleri 
tamamlanmamıştır. 

S O R U 4 : Bakanlığınız da başka kişi, kurum ya da kuruluşlara herhangi bir 
promosyon vermiş yada hibede bulunmuş mudur? 

C E V A P 4 : Bakanlığımca başka kurum ya da kuruluşlara promosyon verilmemiş 
olup, hibede bulunulmamıştır. 
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Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep 
ederim. 

Yılmaz T A N K U T ) 
M H P Adana Milletv/kil i 

Uluslar arası kültür ve sanat içerikli festivallerin ülkemizin tanıtımına katkı yapmasının 
dışında ayrıca içerde bu sektörü canlandırdığı, sanat ve kültür adamlarını isteklendirdiği, teşvik 
ettiği bilinmektedir. Ancak bu tür festivallere sağlanan devlet yardımı konusunda adil 
davramimadığı da bir gerçektir. Bu durum, adalet ve eşitlik ilkesine aykırılık arzetmektedir. O 
nedenle haklı eleştiri ve tepkileri de beraberinde getirmektedir. 

Söz konusu devlet yardımından adil olarak yararlandırılmayan festivallerden biri de 
Adana'da icra edilen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'dir. Bu yıl 2-8 Haziran tarihleri 
arasında 15. si düzenlenmekte olan 3 milyon YTL bütçeli festivale devlet desteğinin sadece 500 
bin YTL olduğu ancak diğer taraftan geçen yıl Antalya'da icra edilen 13 milyon YTL bütçeli 
"Uluslararası Altın Portakal Film Festivali"ne ise 5 milyon YTL devlet desteği sağlandığı 
bildirilmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Adı geçen festivallere yapılan ve aralarında büyük bir uçurum bulunan farklı 
miktarlardaki devlet desteğini adalet ve eşitlik ilkesine uygun buluyor musunuz? 

2- Bu adaletsizliğin sebebi neye dayanmaktadır? 

3- Bütçenin yüksek tutulması, daha çok"devlet yardımı için yeterli bir Ölçü müdür? 

4- Şayet öyle ise, kaynaklan verimli kullanmak isteyenler cezalandırılmış olmuyor mu? 

5- Hükümet, Adana'ya üvey evlat muamelesinden ne zaman vazgeçecektir? 
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3.- Adana Milletvekili Ydmaz Tankut'un, bazı festivallere sağlanan devlet desteğine ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3995) 

03/06/2008 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S Î B A Ş K A N L I Ğ I N A 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/07/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/7081 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT'un 7/3995 Esas No'lu som önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610-1^^)22- 2 ? < . . ^ 2 0 0 8 
Konu : Som Önergesi 
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A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N Y I L M A Z T A N K U T ' U N 7 /3995 E S A S N O ' L U 
S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

Uluslararas ı kü l tü r ve sanat içerikli festivallerin ü lkemiz in t an ı t ımına katkı y a p m a s m m 
dışında ayr ıca , içerde bu sek törü canlandırdığı , sanat ve kü l tü r adamla r ın ı is teklendirdiği , 
teşvik ettiği b i l inmektedi r . Ancak , bu tür fest ivallere sağlanan devle t yard ımı konusunda adil 
davranı lmadığ ı da bir gerçekt i r . B u durum, adalet ve eşitl ik i lkes ine aykır ı l ık arz e tmektedi r . 
O nedenle haklı eleştiri ve tepkileri de beraber inde get i rmektedi r . 

Söz konusu devle t ya rd ımından adil o larak yara r land ı r ı lmayan fest ival lerden biri d e 
A d a n a ' d a icra edilen Ulus lararas ı Altın K o z a Fi lm Fes t iva l i 'd i r . Bu yıl 2-8 Haz i r an tarihleri 
aras ında 15 ' inc is i d ü z e n l e n m e k t e olan 3 mi lyon Y T L bütçel i fes t ivale devlet des teğinin 
sadece 500 bin Y T L o lduğu ancak diğer taraftan geçen yıl A n t a l y a ' d a icra edi len 13 mi lyon 
YTL. bütçel i "Ulus la ra ras ı Altın Por taka l Fi lm Fes t iva l i"ne ise 5 m i l y o n Y T L devlet desteği 
sağlandığı b i ld i r i lmektedir . 

Bu bi lgeler çe rçeves inde ; 

S O R U 1: Adı g e ç e n festivallere yapı lan ve ara lar ında b ü y ü k bir u ç u r u m bulunan 
farklı miktar lardaki devle t desteğini adalet ve eşitl ik i lkesine u y g u n bu luyo r m u s u n u z ? 

S O R U 2: Bu adale ts iz l iğ in sebebi neye dayanmak tad ı r ? 

S O R U 3 : Bü tçen in yüksek tu tulması , daha çok devlet ya rd ımı için yeterli bir ölçü 
müdür? 

S O R U 4 :Şaye t öy le ise, kaynaklar ı verimli k u l l a n m a k is leyenler ceza landı r ı lmış 
o lmuyor m u ? 

S O R U 5 : H ü k ü m e t , A d a n a ' y a üvey evlat muame le s inden ne z a m a n vazgeçecek t i r? 

C E V A P 1-2-3-4-5: Bakan l ığ ım bütçe imkanlar ı dah i l inde bu yıl 15 ' incis i düzen lenen 
A h ı n k o z a F i lm Fes t iva l ine 3 .000 .000 Y T L olan bütçesini değer lend i re rek , 500 .000 Y T L 
destek sağlamışt ı r . 

Geç t iğ imiz yıl i se 4 4 ' ü n c ü s ü düzenlenen Anta lya Alt ın Por t aka l F i lm Fes t iva l i ' ne 
5.000.000 Y T L değil , 3 .000 .000 Y T L destek sağlanmışt ı r . Ancak , bu sağ lanan destek sadece 
Anta lya Altın Por taka l F i lm Fest ival ini değil, bu festivalle bi r l ik te düzen lenen Uluslararas ı 
Avrasya F i lm Fest ival i ve Avrasya Film Marke t adlı u lus lararas ı etkinlikleri de 
kapsamaktad ı r . 

Avrasya F i l m M a r k e t , Tü rk iye ' n in ilk film market idir . T ü r k Sineır ıasınm kapı lar ın ın 
or tak projelere açı lması hedef iyle , özel l ikle Or tadoğu , Kafkasya ve Ör t a A s y a ülkeler ini 
Avrupa ve Amer ika s inemas ı ile bu luş tururken Tü rk iye ' n in doğal p l a t o olanaklar ını da dünya 
s inema sek tö rüne tan ı tmaktadı r . Yapı lan ça l ışmalar sonucu T ü r k firmaları ve 
te levizyonlar ının ürett iği film ve ciiziler yurt dışına pazar lanmaktad ı r . 

Uluslararası A v r a s y a F i lm Fest ival i ise Türk iye ' y i A v r u p a ve Asya kül tür ler inin 
bu luşma noktası hal ine get i rmeyi amaç lamaktad ı r . Türk S inemas ına özel bir b ö l ü m ayırarak 
Türk Sineması arac ı l ığ ıy la Tü rk kül türünü v e s inema için T ü r k i y e ' n i n keş f ed i lmemiş önemin i 
yans ı tmaktadı r . Ayr ıca , Türk i Cumhur iye t l e r l e olan kül tür bağ la r ımız ın ge l i şmesi için de 
o ldukça öneml id i r . 

Bu yıl 45 ' i nc i s i düzen lenecek olan Anta lya Altın Por taka l F i l m Fest ival i , Ulus lararas ı 
Avrasya Fi lm Festivali v e A v r a s y a Fi lm M a r k e t adlı e tkinl ikler için B a k a n l ı ğ ı m a müracaa t 
edi lmiş , t o p l a m bütçesi 3 5 . 5 0 0 . 0 0 0 Y T L olan 3 etkinlik için 3 .000 .000 Y T L . destek 
sağlanması u y g u n görü lmüş tü r . 

Bakan l ığ ım yapı lan başvuru la ra imkanları dah i l inde des tek sağlarken, e l inden 
geldiğince adaletl i d a v r a n m a y a ça l ı şmaktadı r . 
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E m i n H a l u k A Y H A N 
Deniz l i Mi l l e tvek i l i 

Bi l indiği ö z e r e K ü ç ü k v e Or t a ölçekl i Sanayi G e l i ş t i n n e v e Des t ek l eme idaresi 
Başkanl ığ ı ( K O S G E B ) , T ü r k i y e ' d e K O B İ ' l e r e geniş bir ye lpazede des tek kredileri ve ger i 
ö d e m e s i z h ibe ve ren . B a k a n l ı ğ ı n ı z a bağ l ı b i r k a m u ku rumudur . 

Den iz l i Sanay i O d a s m a bağl ı f i rmalar ımız da, p e k çok farklı k o n u d a K O S G E B ' e 
b a ş v u r m u ş ve b u des t ek l e rden faydalanmış t ı r . Ancak son d ö n e m l e r d e , Denizl i Sanayi 
Odas ına bağl ı f î r m a l a n n n z v e K O S G E B a r a s m d a geçmiş t e y a r a r l a m i m ı ş veya ha l en 
ya ra r l an ı lmak ta o l a n b u des t ek le r in u y g u l a n m a s ı k o n u s u n d a c iddi s ıkınt ı lar or taya çıkmışt ır . 
K O S G E B ' i n söz k o n u s u D e n i z l i Sanay i O d a s ı n a b a ğ h f ı rma lanmız ı ka ra l is teye aldığı v e 
o n l a n n b u g ü n v e y a g e l e c e k t e h e r h a n g i b i r des tek ten ya ra r l anmas ına iz in ve rmeyeceğ i idd ia 
ed i lmekted i r . B u b a ğ l a m d a ; 

1. Deniz l i Sanay i O d a s m a bağ l ı f ı r m a l a n n başvurusu s ı ras ında des tek kapsamı y ü z d e 
100 o la rak be l i r t i ld iğ i v e b u doğru l tuda söz leşmele r i m z a l a n a r a k kay ı t alt ına ahnd ığ ı 
be l i r t i lmektedi r . S ö z l e ş m e u y a n n c a des tek le rden ya ra r l anmış firmalara, a radan b i rkaç 
yıl geç t ik ten son ra des t eğ in k a p s a m ı n ı n as l ında yüzde 80 o l d u ğ u y ö n ü n d e u y a n 
yapı ld ığ ı , a radak i fa rk o l a n y ü z d e 20 ' l ik b ö l ü m , yasal faizi i le b i r l ik te Deniz l i Sanayi 
Odas ına bağ l ı t î r m a l a n m ı z d a n geri istendiği söy lenmekted i r . Yı l la rdan sonra 
K O S G E B ta ra f ından yap ı ld ığ ı i dd ia edi len bir ha ta ne t i ces inde is tenen paran ın 
inan ı lmaz ö lçek le re ge ld iğ i , ha t t a ö n c e d e n a l ınan anaparay ı b i l e aştığı firmalar 
taraf indan ısrar la v u r g u l a n m a k t a d ı r . B u ise ç e k i l m e z v e ö d e n e m e z b i r borç yükü 
al t ındaki k ü ç ü k sanay ic iy i e z m e k t e v e üzmek ted i r . Eğe r b i r h a t a yapı lmışsa , bu ha ta , 
n e d e n ha tay ı yapan i d a r e y e deği l d e k ü ç ü k sanayic iye öde t t i r i lmek is tenmektedi r? 

2 . K O S G E B , ver i h a v u z u n d a ye r a lan dan ı şman l ık firmalanndan h i zme t a l ınması 
koşu luy la Den iz l i S a n a y i O d a s ı n a bağl ı firmalarımıza b i lg i , yaz ı l ım ve dan ı şmanl ık 
k o n u s u n d a des tek v e r m e y o l u n a gi tmiş t i r . Söz konu.su h i zme t in bedel in in K O S G E B 
taraf ından k a r ş ı l a n m a s ı ö n g ö r ü l m ü ş t ü r . N e var ki des tek b a ş v u r u s u yapıl ı rken 
h a v u z d a b u l u n a n v e s ö z l e ş m e d e adı geçen d a n ı ş m a n firmalann baz ıs ı , daha sonra 
y ine K O S G E B ta ra f ından h a v u z d a n t ek yanlı o la rak ç ıkan id ığ ı , bu iş lemin ilgili 
taraflara h a b e r ve r i lmed iğ i , y a p ı l a n a k d i n d e bu. n e d e n l e tek taraflı, b o z u l m a s ı n d a n . 
dolayı Deniz l i İ l inde k ü ç ü k sanay ic in in m a ğ d u r edi ldiği idd ia ed i lmektedi r . Böyle b i r 
d u r u m söz k o n u s u m u d u r ? S ö z k o n u s u ise n e d e n ilgili tara t lara haber 
v e r i l m e m e k t e d i r ? E ğ e r b ö y l e b i r d u r u m söz k o n u s u deği l i se ilgili ta raf konumundak i 
Deniz l i Sanay i O d a s ı n a bağl ı firmalanmızdan neden sürekl i b i r b i ç i m d e şikâyetler 
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4.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan 'ın, Denizli Sanayi Odasına bağh firmaların KOSGEB 
destek başvurularına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/4021) 

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 İ Ğ İ N A 

Aşağ ıda yer a lan so ı -u lanmm Sanayi ve Ticare t Bakan ı S a y ı n Zafe r Ç A Ğ L A Y A N 
taraf ından yazıl ı o l a r ak c e v a p l a n d ı n l m a s ı m müsaade le r in i ze a rz e d e r i m . 

http://konu.su
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 00 00 0 2 - 6 ' r 2 1 - 0 7 - 2 0 0 8 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 03.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4021- 7089/14983 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Emin Haluk AYHAN' ın , "Denizli sanayi odasına bağlı f irmaların 
KOSGEB destek başvurularına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırı lmasını istediği (7/4021) 
esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz eder im. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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gelmektedir? 
3. Kalite belgelendirme esnasmda daiiiş;nu;iiık KOSGEB tarafmdan Denizli Sanayi Odasma 
bağlı firmalara resmen tavsiye edilen danışman firmalar tarafindan gerçekleştirilmektedir. 
Daha sonra KOSGEB müfettişleri yaptığı incelemelerde, eğitim sürecini yeterli görmedikleri 
için akdedilen kredi anlaşmasını da feshettiği vc küçük sanayiciden paranın faizi ile birlikte 
istendiği iddia edilmektedir. Böyle bir durum söz konusu mudur? 
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Bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'de KOBİ'lere geniş bir yelpazede destek kredileri ve geri 
ödemesiz hibe veren. Bakanlığınıza bağlı bir kamu kurumudur. 

Denizli Sanayi Odasına bağlı firmalarımız da, pek çok farklı konuda KOSGEB'e 
başvurmuş ve bu desteklerden faydalanmıştır.Ancak son dönemlerde, Denizli Sanayi Odasma 
bağlı fırmalanmız ve KOSGEB arasında geçmişte yararlanılmış veya halen yararlanılmakta 
olan bu desteklerin uygulanması konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır.KOSGEB'in söz 
konusu Denizli Sanayi Odasına bağlı firmalanmızı kara listeye aldığı ve onların bugün veya 
gelecekte herhangi bir destekten yararlanmasına izin vermeyeceği iddia edilmektedir.Bu 
bağlamda; 

Soru 1- Denizli Sanayi Odasına bağlı firmaların başvurusu sırasında destek kapsamı 
yüzde 100 olarak belirtildiği ve bu doğrultuda sözleşmeler imzalanarak kayıt altına alındığı 
belirtilmektedir.Sözleşme uyarınca desteklerden yararlanmış firmalara, aradan birkaç yıl 
geçtikten sonra desteğin kapsamının aslında yüzde 80 olduğu yönünde uyarı yapıldığı, aradaki 
fark olan yüzde 20'lik bölüm, yasal faizi ile birlikte Denizli Sanayi Odasma bağlı 
firmalarımızdan geri istendiği söylenmektedir.Yıllardan sonra KOSGEB tarafindan yapıldığı 
iddia edilen bir hata neticesinde istenen paranın inanılmaz ölçeklere geldiği, hatta önceden 
alınan anaparayı bile aştığı firmalar tarafmdan ısrarla viırgulanmaktadır.Bu ise çekilmez ve 
ödenemez bir borç yükü altındaki küçük sanayiciyi ezmekte ve üzmektedir.Eger bir hata 
yapılmışsa, bu hata, neden hatayı yapan idareyi değil de küçük sanayiciye ödettirilmek 
istenmektedir? 

Cevap 1- Bu kapsamda bahsi geçen destek Bilgi Ağları ve E-İş Desteği olup, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kumlu Başkanlığının 02.11.2006 tarih 9-6 sayılı İnceleme 
Rapom'ndaki tespitler doğrultusunda alınan KOSGEB İcra Komitesi'nin 2007/48 nolu kararı 
gereği; KOSGEB Destekleri Uygulama Usul ve Esasları'nın, KOSGEB Destekleri 
Yönetmeliği'ne aykırı düzenlenmesi sonucu yararlanıcı KOBİ'lere yapılan %30'Iuk fazla 
ödemenin ilgili ve sommlulardan tahsil edilmesine yönelik hukuki işlemlerin başlatılmasına 
karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden bu destekten yararlanan KOBİ'ler, KOSGEB 
Veri Tabanı'nda pasif hale getirilerek; bu işletmelerin KOSGEB Destekleri'nden 
yararlanmaları engellenmiştir. KOBİ'lerden ve meslek kumluşlarından alınan başvurular 
sonucu durum KOSGEB İcra Komitesi'nin 27.06.2008 tarihli otummunda tekrar 
görüşülmüştür. İdare Başkanlığımız tarafından konunun çözülmesine yönelik değerlendirme 
ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 2- KOSGEB veri havuzunda yer alan danışmanlık firmalarmdan hizmet alınması 
koşuluyla Denizli Sanayi Odasına bağh firmalanmıza bilgi, yazılım ve danışmanlık 
konusunda destek verme yoluna gitmiştir.Söz konusu hizmetin bedelinin KOSGEB tarafmdan 
karşılanması öngörülmüştür. Ne var ki destek başvurusu yapılırken havuzda bulunan ve 
sözleşmede adı geçen danışman firmaların bazısı, daha sonra yine KOSGEB tarafından 
havuzdan tek yanlı olarak çıkarıldığı, bu işlemin ilgili taraflara haber verilmediği, yapılan 
akdin de bu nedenle tek taraflı bozulmasından dolayı Denizli İlinde küçük sanayicinin mağdur 
edildiği iddia edilmektedir.Böyle bir durum söz konusu mudur? Söz konusu ise neden ilgili 
taraflara haber verilmemektedir? Eğer böyle bir durum söz konusu değil ise ilgili taraf 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN HALUK AYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 
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konumundaki Denizli Sanayi Odasına bağlı firmalarımızdan neden sürekli bir biçimde 
şikayetler gelmektedir? 

Cevap 2- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 02.07.2007 tarih 38/07-21 sayılı 
Soruşturma Raporu'ndaki tespitler doğrultusunda alınan KOSGEB İcra Komitesi'nin 
2007/48 nolu karan gereği; teknik açıdan yetersiz olan yazılımların KOSGEB Desteği ile 
alındığından bahisle bu tutarların ilgili ve sorumlulardan tahsil edilmesine karar verilmiştir. 
KOBİ'lerden ve meslek kuruluşlarından alınan başvurular sonucu durum KOSGEB İcra 
Komitesi'nin 27.06.2008 tarihli oturumunda tekrar ele alınmış olup, konunun Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan görüş alınarak İdare Başkanlığımız tarafından çözülmesine 
yönelik değerlendirme ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 3- Kalite belgelendirme esnasında danışmanlık KOSGEB tarafından Denizli 
Sanayi Odasma bağlı firmalara resmen tavsiye edilen danışman firmalar tarafından 
gerçekleştirilmektedir.Daha sonra KOSGEB müfettişleri yaptığı incelemelerde, eğitim 
sürecini yeterli görmedikleri için akdedilen kredi anlaşmasını da feshettiği ve küçük 
sanayiciden paranın faizi ile bidikte istendiği iddia edilmektedir.Böyle bir durum söz konusu 
mudur? 

Cevap 3- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn 02.07.2007 tarih 38/07-21 sayılı 
Soruşturma Raporu'ndaki tespitler, ve bu tespitler doğrultusunda alınan KOSGEB İcra 
Komitesi'nin 2007/48 nolu karan gereği; belgelendirmeye yönelik Danışmanlık 
Destekleri'nde çeşitli gerekçelerle belgelendirme ile sonuçlanmamış olan, danışmanlık devam 
etmekte iken belgelendirme için başvuruda bulunulan veya belge bulunduğu halde 
Danışmanlık Desteği'ne başvuruda bulunulan durumlar'için ödenen destek tutariarının ilgili 
ve sorumlulardan tahsil edilmesine karar verilmiştir. KOBİ'lerden ve meslek kuruluşlarından 
alman başvurular sonucu konu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tekrar sorulmuş 
olup, alınan cevap KOSGEB İcra Komitesi'nin 27.06.2008 tarihli oturumunda görüşülmüştür. 
İdare Başkanlığımız tarafından konunun çözülmesine yönelik değerlendirme ve çalışmalar 
sürdürülmektedir. 



TBMM B:134 2 3 . 7 . 2 0 0 8 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saym 
Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 04.06.2008 

Süleyman«f uran ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Türkiye'de yıllık ortalama 1 milyon 650 bin ton likit ve margarin türü yağ 
tüketilmekte ve tüketimin yaklaşık yüzde 60'ı ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. 

08.04.2008 tarihli Resmi Gazetede İthalat Rejimi Kararma Ek Karar 
yayınlanmış ve 15 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girecek gümrük vergisi 
oranlarının yüzde 21.2'den, yüzde 31.2'ye çıkanlacağı duyurulmuştur. . 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki somlarıma cevap verilmesini arz 
ederim: 

Sorular: 

1- Fikonornimiz son aylarda stok nedeniyle yaşanan yüksek fiyat artışlarıyla 
sarsılırken, 15 Temmuz 'da yürürlüğe girecek gümrük vergisi artışları, 
neden nisan ayında açıklanmıştır? 

2- Bu durum manipülasyon yoluyla stokçuluğun önünü açmamakta mıdır? 
Gümrük vergisi oranlanndaki artışın 3 ay önceden açıklanması karşısında, 
stokçuluğun önüne nasıl geçilecektir? Bu konuda alınan önlemler 
nelerdir? 

3- Gebze ve Mersin'deki depolarda bulunan likit yağın tespiti yapılmış 
mıdır? 
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5.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, yağda gümrük vergilerinin artırdmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/4022) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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SAYI :B.02.0.002- İ^^S" 
KONU : Soru Önergesi 7/4022 

İ2. . IO;^. /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 03.07.2008 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10. 
00.02-7/4022-7108/15010 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 18.07.2008 tarih ve B.02.1.DTM. 
0.09.00.00/469-28880 sayılı yazısı. 

c) Gümrük Müsteşarlığının 14,07.2008 tarih vc B.02.1.GÜM.0.06.00.01/10-69-
17566 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Saym Süleyman Turan ÇİRKİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/4022 sayılı yazılı som önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) ve (c) yazılar 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.0o/ UL'^ 
Î8.07.2008 . 2 8 8 8 0 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

ÎIgi:09/07/2008 tarihli ve B.02.0.002-1451 sayılı yazılan. 

llgi'de kayıtlı yazıları eki Hatay Milletvekili Sn. Süleyman Turan ÇİRKİN tarafından 
verilen 7/4022 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı görüşü aşağıda yer 
almaktadır. 

Türkiye İstatistik Kunımu'nun üretim tahminlerine göre 2007 - 2008 sezonunda yağlı 
tohumlar içerisinde ülkemizde en fazla üretimi yapılan ayçiçeği tohumu üretimi bir önceki üretim 
dönemine göre %23,6 oramnda azalarak 1.118.000 tondan 854.407 tona düşmüştür. Üretim 
düşüşünün yanı sıra, dünyada özellikle biyoyakıt üretiminin giderek artması, petrol fiyatlarındaki 
artış, navlun maliyetlerindeki artış ile fmans piyasalannda yaşanan gelişmeler sonucunda 
uluslararası emtia fiyatlannda yaşanan artışa paralel olarak yağlı tohum ve bitkisel yağların dünya 
fiyatlarında da önemli ölçüde artış yaşanmıştır. 

İç piyasadaki üretim düşüşü ile beraber uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler 
sonucunda ise, bir önceki yıl 500-540 YTL/Ton seviyesinde oluşan iç piyasa yerli ayçiçeği tohumu 
fiyatı hasat döneminde 800-850 YTL/Ton seviyelerine kadar yükselmiştir. Diğer taraftan, 2007 
Nisan ayında 675 $/Ton seviyelerinde bulunan dış piyasa ham ayçiçek yağı fiyatı sürekli artış 
göstererek 2007 Ekim ayında 1.335 $/Ton'a yükselmiş, 2008 Ocak ayına kadar yatay bir seyir 
izledikten sonra tekrar artış trendine girerek Ocakta 1.600$/ron, Şubatta 1.770 S/Ton'a yükselmiş, 
Mayıs ayı sonunda ise 1.920 $/Ton seviyesine ulaşmıştır. Bu kapsamda, dış piyasa fıyadarının bir 
yıllık bir dönemde yaklaşık 3 katına çıkması nedeniyle iç piyasadaki yağ fiyatlannda da önemli 
ölçüde artış yaşanmıştır. 

Üretimde yaşanan gerileme ile dış piyasadaki fiyat artışlarına bağh olarak yağlı tohum ve 
bitkisel yağlarda spekülatif fiyat artışlanna meydan verilmemesi, temel besin kaynaklarından biri 
dummunda olan yağ fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve bitkisel yağlarda iç piyasada 
yaşanabilecek muhtemel arz açıklarının yerli üretime zarar vermeyecek maliyeder üe ithalat yoluyla 
karşılanabilmesini teminen; 

- 25/09/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12596 sayılı 
Kararname ile ayçiçeği tohumunda uygulanan %27 oranındaki gümrük vergisi 
%12'ye, ham ayçiçeği yağında uygulanan %36 oranındaki gümrük vergisi ile diğer 
bitkisel ham yağlarda uygulanan %31,2 oranındaki gümrük vergileri ise %22'ye 
düşürülmüş, 

- 28/11/2007 tarihli ve 26714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12811 sayılı 
Kararname ile soya fasulyesi ithalatında uygulanan %10 oranındaki gümrük vergisi 
%8'e düşürülmüş, 

- 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 yılı 
İthalat Rejimi Kararı ile 31/05/2008 tarihinde ayçiçeği tohumunda uygulanan 
gümrük vergisinin %27"ye, ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisinin 
%36'ya ve diğer bitkisel ham yağlarda uygulanan gümrük vergilerinin %31,2'ye 
yükseleceği hüküm altına alınmış. 
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Bilgilerine arz ederim. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

TARİH : ^ • l -OT .Sûûg 
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Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

- 08/04/2008 tarihli ve 26841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13450 sayılı 
Kararname ile de ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergisinin %27'ye, ham 
ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisinin %36'ya ve diğer bitkisel ham 
yağlarda uygulanan gümrük vergilerinin %31,2'ye yükseleceği tarih, 31/05/2008'den 
15/07/2008 tarihine uzatılmıştır. 

Bu gelişmeler çerçevesinde, 2005/06 üretim sezonunda 405.465 ton olarak gerçekleşen 
ayçiçeği tohumu ithalatı 2006/07 sezonunda 490.771 tona yükselmiş, 2007/08 sezonunda ise Nisan 
ayına kadar olan dönemde 336.641 ton olarak gerçekleşmiştir Diğer taraftan, 2005/06 üretim 
sezonunda 448.116 ton olarak gerçekleşen ham ayçiçeği yağı ithalatı ise 2006/07 sezonunda 
144.626 tona gerilemiş, 2007/08 sezonunda ise Mayıs ayma kadar olan dönemde de 115.889 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bunımla birlikte 2005/06 sezonunda yapılan ham ayçiçeği yağı ithalatımn 
%59'u, 2006/07 sezonunda %53'û ve 2007/08 sezonunda da %50'si mamul ürün ihracatı amacıyla 
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde temel besin kaynaklanndan biri konumunda bulunan yağ fıyatlannın gerek yerli 
ayçiçeği üretimini cazip kılacak bir seviyede tutulması, gerekse tüketici aleyhine fıyatlann çok 
yükselmesine meydan verilmemesi amacıyla, iç ve dış piyasa fıyatlan günlük olarak takip 
edilmekte olup ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergisinin %27'ye, ham ayçiçeği yağında 
uygulanan gümrük vergisinin %36'ya ve diğer bitkisel ham yağlarda uygulanan gümrük 
vergilerinin %31,2'ye yükseleceği 15/07/2008 tarihinin değiştirilmesi veya gerekli görülmesi 
halinde gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yerli üretimi korumak amacıyla, buğday, arpa, yulaf ve çavdar ithalatında uygulanan 
gümrük vergilerinin yerli üretimin başlayacağı tarihten önce 15/05/2008 tarihinde, mısırda ise 
31/07/2008 tarihinden itibaren %50 oranına yükseleceği hususu da İthalat Rejimi Kararı ile hüküm 
altına alınmıştır 

Diğer taraftan, yağlı tohumlar ile bitkisel yağlarda uygulanan gümrük vergisi oranının bahse 
konu tarihten kısa bir süre sonra gerek iç piyasada gerekse ayçiçeği tohumu ve yağı ithalatının 
yapıldığı komşu ve çevre ülkelerde ürün hasadının başlamasından dolayı anılan dönemde bol 
miktarda ürün arzı yaşanacağı ve bunun iç ve dış piyasa fıyatlannı düşürücü etki yapabileceği göz 
önüne alındığında, gümrük vergilerinin önceden ilan edilmiş olmasının iç piyasa fıyatlan üzerine 
spekülasyon yapılarak şu anda stok yapılmasına neden olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Mayıs ayı sonunda dünya piyasalarında tonu 1920 ABD Dolan seviyesine çıkan ayçiçeği 
fiyatları, yedi üretimin de başlaması nedeniyle 1600 ABD Dolan seviyesine inmiş bulunmaktadır 
Dış pazar fiyatlannda yaşanacak gevşeme nedeniyle, 15/07/2008 tarihinden itibaren ayçiçeğinin ve 
diğer yağlann gümrük vergisinin yükseltilmesiyle yerii üretimin düşük fiyatlı ithalata karşı komnmuş 
olmasının yanında, yüksek fiyattan alman yağlan stoklamanın ekonomik bir gerekçesinin de 
kalmayacağı düşünülmektedir. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük MOsteşarlığı 

Sayı : B.02.LGOM.0.06.00.0L1/10-69 

Konu : 7/4022 Saydı Soru Önergesi 
017566 14.07.2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 09.07.2008 tarihli ve B.02.0.002-1451 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazı eki, Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in 7/4022 sayılı yazılı 
soru önergesinde yer alan ve Müsteşarlığımızı ilgilendiren 3 üncü somya ilişkin cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

11.07.2008 tarihi itibanyla, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri bağlantısı Gümrük 
Müdürlükleri denetimi altında bulunan antrepolarda 101.561.805 kg.; Mersin Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlükleri bağlantısı Gümrük Müdürlükleri denetimi altında bulunan 
antrepolarda ise 34.847.334 kg. sıvı yağ bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

TC 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN VARDIMCILIĞI 
TARİH: K . ^ . O ^ ^ 
SAY! ^ , 
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Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 10.06.2008 

İzzftja'ııT YıHçaz 

fatay Milletvekili 

Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan Esnaf ve Sanatkârların en önemli sorunlarından 

biri olan Hiper ve Grosmarketlerle ilgili olarak; 

1- 80 Meslek dalını olumsuz yönde etkileyen Hiper ve Grosmarketlerin yerleşim 

merkezlerinden uzak yerlere kurularak ve mevcutların şehir dışına taşınarak Küçük 

Esnafın korunması mümkün değil midir? 

2- Hiper ve Grosmarketlerin taşımnası ile ilgili bir projeniz var mıdır? Varsa nedir? 

Bunun için öngördüğünüz tarih ne zamandır? 

3- Bu haksız rekabette esnafı korumak için prim affı, vergi indirimi ve doğrudan destek 

sağlanması mümkün değil midir? 
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6.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz 'ın, büyük marketlerin şehir dışına taşınmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/4030) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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Sayı : B 1 4 0 B H İ 0 0 0 0 0 0 2 - 5 r V 2 1 -07-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a)03.07.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4030-7218/15229 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlığın 11.07.2008 tarih ve B.02.0.KKG. 0.12/106-76-10/3071 sayılı 

yazısı. 

Hatay Milletvekili İzzettin YILMAZ'ın, Sayın Başbakanımi2a yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/4030) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: önerge cevabı 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
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Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan esnaf ve sanatkârlarm en önemli 
sorunlarmdan bir olan Hiper ve Grosmarketlerle ilgili olarak; 

1-80 Meslek dalını olumsuz yönde etkileyen Hiper ve Grosmarketlerin yerleşim 
merkezlerinden uzak yerlere kurularak ve mevcutlann şehir dışma taşmarak Küçük 
Esnafm korunması mümkün değil midir? 

2-Hiper ve Grosmarketlerin taşmması ile ilgili bir projeniz var mıdır? Varsa 
nedir? Bunun için öngördüğünüz tarih ne zamandır? 

3-Bu haksız rekabette esnafı korumak için prim affı, vergi indirimi ve doğrudan 
destek sağlanması mümkün değil midir? 

CEVAP 1-2-3 

Ülkemizde 1990'lı yılların başlarında ivme kazanan marketleşme süreci, zaman 
içerisinde büyük bir gelişim göstermiştir. Her türlü tüketim maddesi ve ihtiyaç malzemesinin 
perakende ticareünin yapıldığı ve büyük mağaza diye adlandırılan bu alış/veriş merkezlerinin 
sayılarındaki 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 Tasarısı 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 yararını ön planda tutan ve serbest piyasa şartları ile uyumlu düzenlemeler yapılmaya 
özen gösterilmiştir. 

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı 
ile bu çeşit işyerlerinin çalışma usul ve esaslarına getirilen düzenlemeler ile haksız rekabete 
yol açan uygulamalannın da önüne geçilmesi amaçlaımuştır. 

Kanun Tasansımn yasalaşması halinde çıkarılacak ikincil mevzuat çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

Ancak; burada önemli olan esnaf ve sanatkârlarımızın dünyadaki değişim ve 
dönüşüme intibaklarının sağlanarak, olumsuzluklardan etkilenmelerinin önüne geçilmesidir. 

Bu maksatla; 60. Cumhuriyet Hükümeti Eylem Planında Bakanlığımız sommluluğuna 
verilen "Yapısal Dönüşüm Yönetimi" başhklı 12 nci faaliyet (YDY-12) olan; "Yapısal 
dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkarların azami ölçüde yararlanmalarının 
sağlanması ve dönüşümün olumsuz etkilerinin azaltılmasını" teminen, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının tespit ediknesi ile izlenecek politikalann belirienmesi amacıyla, "Esnaf ve 
Sanatkârlar Strateji, Değişim, Dönüşüm ve Destek Eylem Planı" hazırianmaktadır. 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZETTİN YILMAZ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 
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Esnaf ve sanatkârların sorunları ve yapısal dönüşüm ve değişim için gerekli olan 
destek mekanizmalarının geliştirildiği "Esnaf ve Sanatkârlar Strateji, Değişim, Dönüşüm ve 
Destek Eylem Planı"nda; 

-Kredi ve Finansman Şartlarının İyileştirilmesi, 
-Vergi İstihdam ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Azaltılması, 
-Mesleki Eğitim ve İstihdamın Desteklenmesi, 
-Yenilikçilik ve Girişimciliğin Geliştirilmesi, 
-Kümelenme ve Ortaklık Faaliyetlerinin Desteklenmesi, 
-Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlann Giderilmesi, 
-Avmpa Birliği (AB) Kaynaklarının Esnaf ve Sanatkarlarca Kullanımının Sağlanması, 
konulannda 7 stratejik amaç belirlenmiştir. 

Stratejik amaçlar çerçevesinde esnaf ve sanatkârlara; ucuz ve uzun vadeli kredi temini, 
vergi indirimi, ortak hareket etmeleri halinde teşvik edilmeleri, alternatif kredi 
uygulamalarının belirlenmesi, esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimi, ihtiyaç duyulan 
alanlarda mesleki dönüşüm eğitimi, tüketici tercihlerini dikkate alan işyeri iyileştirmeleri, bazı 
mesleklerde yeni iş alanları yaratılması gibi hususlar değerlendirilmektedir. Yapısal değişim 
ve dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârlar azami ölçüde yararlandınlacak, aynı 
zamanda değişim ve dönüşümün bu kesim üzerindeki olumsuz etkileri belirlenen hedeflerle 
azaltılacaktır. 

Yine; esnaf ve sanatkârlann 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, fınans, sosyal güvenlik, vergi vb. sorunların çözüm yollarımn, alınması 
gerekli yasal ve idari önlemlerin tespiti, ülke düzeyinde izlenecek politikaların oluşturulması 
ve esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni açılımlar geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Diğer taraftan; 15.5.2008 günü kabul edilen 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İstihdam Paketi) ile esnaf ve sanatkârların Bağ-Kur 
prim borçları yeniden yapılandınimıştır. 

Buna göre; 

1) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuranların, prim 
borçlarını 24 aya kadar eşit taksitlerle ödenmesi kolaylığı getirilmiştir. 

2) Bir ay içinde yapılacak ödemelerde ise gecikme faizlerinde %85 indirim yapılması 
imkânı sağlanmıştır. 
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TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. A 

''Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bütçe Kanunlarıyla yapılan düzenlemelere göre; "...herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumundan emekli olanlar, başka kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. 657 
sayılı Kanunun 59 ve 92. maddeleri uyannca yapılacak açıktan atamalar için ise Devlet 
Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur...." 

Benzer düzenleme 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de belirtilmiştir. 
Aynca 5335 sayılı - 21.04.2005 tarihli Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrası ilk cümlesinde 
"diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanamaz" denilerek; 657 sayılı DMK 
ve 5434 sayılı ESK ile ilgili mevzuaün , bu kanuna aykın hükümleri geçersiz kılınmıştır. 

Ancak Hükümet'in 5335 sayılı Yasanın 30. maddesi hükümlerine aykırı olarak, 
emekli olmuş personeli 21.04.2005 tarihinden sonra açıktan atadıkları ve Başbakanlık ile 
Devlet Personel Başkanlığının söz konusu maddeyi dikkate almadan izin verdikleri veya 
bazı kurum ve kuruluşların (Üst Kurullar dahil) Başbakanlık ile Devlet Personel 
Başkanlığından izin almadan emekli olmuş personeli açıktan atadıkları tespit edilmiştir. 

En son söz konusu mevzuata aykın bir şekilde RTÜK Savunma Sekreterliğine 
Mayıs 2008 tarihinde emekli kurmay jan.albay atanmıştır. Ne Başbakanlık'tan ne de 
Devlet Personel Başkanlığından izin alınmamıştır. Benzer şekilde (TMSF, Botaş, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Denizcilik 
Müsteşarlığı gibi) kurumların Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmaiılıgı kadrolarına 
emekli subaylar atanmıştır. Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı kadrolannın 657 
sayılı Kanunun 59 ve 92. maddeleri kapsamında olmadığını hemen belirtiyoruz. 

Gelişmeler, Hükümet'in kamu yönetiminin diğer birimlerinde olduğu gibi 
bu konuda da emekli subaylar-askerler arasında partizan uygulamalarla ayrımcılık 
yaptığını göstermektedir. Yukanda sözü edilen kurumlar ve bakanlıklar ise açık olan 
mevzuatı ihlâl etmek suretiyle, görev ve yetkilerini kötüye kullanmaktadırlar. 
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7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı kurumlara açıktan atamaların yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4032) 

09.06.2008 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 11.07.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-76-12/3041 sayılı yazınız, 
b) 21.07.2008 tarih ve B.02.l.DPB.0.10.02.157/14079 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Konya Milletvekili Atilla KART' m Saym Başbakanımıza tevcih 
ettiği Saym Başbakanımızın kendileri adına Bakanhğım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettiği yazılı Soru Önergesine Bakanlığım baglj kuruluş olan Devlet Personel 
Başkanlığı'nin ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: î l g i ( b ) y a z ı 
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U ü k ü m e t ' i n , e m e k l i a s k e r l e r a r a s ı n d a d a , a ç ı k o l a n m e v z u a t 
h ü k ü m l e r i n i ç i ğ n e m e k p a h a s ı n a a y r ı m c ı l ı k y a p t ı ğ ı v e k a d r o l a ş t ı ğ ı n ı 
g ö s t e r e n b i r t a b l o s ö z k o n u s u d u r . 

B u n a g ö r e ; 

( 1 ) 2 1 . 0 4 . 2 0 0 5 t a r i h i n d e n s o n r a , e m e k l i o l a n a s k e r l e r d e n ( s u b a y — 
a s t s u b a y ) B a ş b a k a n l ı k i l e D e v l e t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı i z n i a l ı n m a d a n k a m u 
k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n a a ç ı k t a n a t a m a s ı y a p ı l a n p e r s o n e l s a y ı s ı n e d i r ? 

B u k i ş i l e r h a n g i g ö r e v l e r e a ç ı k t a n a t a n m ı ş l a r d ı r ? 

Y u k a r ı d a s ö z ü e d i l e n m e v z u a t ı n a ç ı k h ü k ü m l e r i n e r a ğ m e n b u 
a t a m a l a r h a n g i y a s a l v e t a k d i r i g e r e k ç e y l e y a p ı l m a k t a d ı r ? 

( 2 ) S i y a s i i k t i d a r ı n , s ü b j e k t i f v e s i y a s i y a k l a ş ı m l a r l a k e n d i l e r i n e 
y a k ı n g ö r m e d i k l e r i v e y a b e l l i r e f e r a n s l a r l a k e n d i l e r i n e u l a ş m a y a n s u b a y l a r a 
" e m e k l i o l a n p e r s o n e l t e k r a r k a m u y a a t a n m a z " d i y e c e v a p v e r d i k l e r i ; 
y u k a r ı d a s ö z ü e d i l d i ğ i g i b i b a z ı s u b a y l a r ı n i s e a ç ı k t a n a t a m a l a r ı n ı y a p t ı k l a r ı 
b i l i n m e k t e o l d u ğ u n d a n ; 

b ö y l e s i n e h a k s ı z v e k e y f i b i r u y g u l a m a a y r ı m c ı l ı k v e g ö r e v i k ö t ü y e 
k u l l a n m a a n l a m ı n a g e l m e z m i ? 

B u ş e k i l d e g ö r e v l e n d i r m e y a p ı l a n s u b a y l a r h a n g i ö l ç ü v e t a k d i r i l e 
t e s p i t o l u n m a k t a d ı r ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ( U ^ 

Konu : Soru Önergesi i2j/07/2008 
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DEVLEl BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESCİİOCLD) 

İl-i: a ) 1 l'()7/2()()S iıırihli ve n .02.0.KK(J.(). 12/1 ()6-7(ı-l 2/3041 ynzı . 
h) lO'oyZOOS t a r i h l i v c B.02.0.005/14(W . s a > ı l ı y a z ı . 

Maisaınlaı ını / ı ı ı ilgi (b) ya / ı s ı ek inde Başkan l ığ ımı / a intikal eden . Konya Mil le tveki l i 
\ i i l l a KAKI" lara l indan Sayın Başbakanınıı / .a icvcih edilen ve Ba.şbakanıını/ . tarar ından. 

Bakanl ığ ın ız koord ina tö r lüğünde cevap verilmesi tens ip edilen ilgi (a) yazı eki .soru önergesi 
iııcetenıni^lir. 

S ( i / konusu .soru önergesi ile. emekli ler in kamuda yeniden is t ihdam ed i lmes ine 
v o i k ' l i k s ı n ı r l a m a l a r o lmas ına rağmen Ba.şbakanlık ile İDevlet Personel Ba.'jkaniığııım hu 
' ı ınrlaınaian dikkale a lmaks ız ın a t ama izni verdiği \ e b a / ı k ı ınmı ve kurıılu.şların ( l l s l 

I - . n n ı l l c i r dahi l ) B a . ş b a k a n l ı k ile Devlet Personel Başkanl ığ ından izin a l n ı a k . s ı z ı n emekl i o l m u ş 
ı - e ı s o ı ı e l i açıklan a tachklanndan bahis le . 21/4 /2005 lar ihinden sonra emekl i olan asker lerden 
(s ı ıha \ -as ls ı ıbay) Başbakanl ık ile Devle t Per.sonel Başkanlığı izni a l ı nmadan kamu kurum ve 
kuıuİM . ş l a r ı na açıktan a taması yapı lan personel sayısı , bu kimilerin atandığı görevler ve 
a i a n ı a l a n n ı n yasal dayanağ ı ile a tanacak kişilerin hangi ölçü ve takdir ile tespit o lunduğu 
iııisuslaıına cevap ver i lmesi talep edi lmekledir . 

Bilindiği üzere . 21 /4 /2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddes in in birinci 
. i k i n c i i ıkralarında ise. "Cumhurbaşkanı taralından atananlar. Bakanlar Kurulu 

iviııan vc\ii nıii.şterck kıırarnameyle atanan veya «iörevlendirilcnk'r, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince yapılan seçimler sunucunda };örcv verilenler ile yükseköğretim 
iiiıruınlannın öğretim üyeliklerine yapılacak atanıahır hariç olmak üzere, herhangi bir 
sosyal <i;üvcnlik kurumundan emeklilik veya ya.şlılık aylı< ı̂ alanlar, genel bütçeye dahil 
dııirclcrin, katına bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet .sandıklarının, sosyal 
giİM'iı l ik kurumlarının vc bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan 
a!aııaıııa/!ar. Dijicr kanunların bu fıkraya aykırı lıükiimlcri uygulanmaz. 

Herhangi bir so.syal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar 
!>u aylıkları kcsilmcksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sırmay eler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il ö/.cl idareleri tarafından 
kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan 
kuruluşlar ile ö/el kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul >e 
l-.ıırıılıışhırı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese •̂e 
işiclııukrinde >e sermayesinin "î̂ ıSO'sindcn fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda 
lu-ılıan»i bir kadro, pozisyon veya görevde çalı.ştınlamaz vc görev yapamazlar.'" 
!iiıkünıleri \ e r a lmaktadı r . 
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T.( . 
BAŞUAKANMK 

Devlet i'crsoiıel |{a.şkiinlı<>ı 

S;ıyı :B.()2.1.I)PB.() .10.02.157/ /CjO^^İ 2 ' / / ' ' ^ y 2 ( K ) S 

Konu :Soru Oneı t ies i 
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Oevle't Personel Ba.şIVafiı 

- 8 0 5 -

^' ı ıkil ı•K^;ı y e r n h ı n h ü k ü m l e r d e n , b e l i r l e n e n i . s l i . snalar d ı ş ı n d a h e r h a n g i b i r . sosya l 
L M İ \ e n l i k U u ı u m ı ı n d a n e m e k l i l i k v e y a y a ş l ı l ı k a y l ı ğ ı a h ı n l n r m g e n e l b ü t ç e y e d a h i l d a i r e l e r i n , 
k a n n a l ı i i l çc l i i d a r e l e r i n , d ö n e r s e r m a y e l e r i n , kef ' a le l . s a n d ı k l a r ı n ı n , s o s y a l g ü v e n l i k 
k u r u m l a r ı n ı n \ e h ü l ç e d e n y a r d ı m a l a n k u r u l u ş l a r ı n k a i i r o l a r ı n a a ç ı k l a n a t a n m a l a r ı m ü m k ü n 
i M i l u n m a m a k l a d ı r . . A n c a k , y u k a r ı d a y e r \ e i i l e n .10 u n e n m a d t l o n i n i k i n c i l ' ı k r a s ı h ü k ı ı u i n d c n . 
:ı ı h a n ; _ ' i b i r s o s n u I g i i N c n l i k k u r u m u n d a n e m e k l i l i k \ e \ a \ a . ş l ı l ı k a v l ı ğ ı a l a n l a r ı n b u a y l ı k l a r ı 
i L S i l n ı e k s u r e l i y l e üs t k ı ı r u l l a r v e k a m u i k t i s a d i t e ş e b b ü s l e r i i le b i r i n c i f ı k r a d a s a y ı l m a y a n 
ı l i g e ı k u r u m \ e k u r u l u ş l a ı - d a ç a l ı ş a b i l e c e ğ i j ı n l a ş ı l m a k t a t l ı r . 

D j ğ e r t a r a f t a n , k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r m m a t a m a i z i n p r o s e d ü r l e r i b u k u r u m v e 
k u ı u l u ş l a r m s t a t ü s ü n e j zö re f a r k l ı m e v z u a t l a d ü z e n l e n m i ş t i r . Y ü r ü r l ü k t e t ) l a n ı n e v z u a l 
l ı ü k ü n ı l e r i n e g ö r e . 1.T/l 2 / 1 9 8 3 t a r i h l i v e 1 9 0 s a y ı l ı K a n u n I l ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n 2 ııei 
1 i iati<.lesiıule b e l i r t i l e n k a n u ı k u r u m v e k u r ı ı k ı ş l a n s e r l ı e s t m e m u r k a d r o l a r ı n a 2 0 0 7 y ı l ı n t k ı 
e m e k l i l i k , ö l ü m . i s t i f a \ e y a n a k i l s ı>ı ıueu a y r ı l a n m e m u r s a y ı s ı n ı n y ü / . d e e l l i s i n i g e ç m e y e c e k 
ş e k i k l e a ç ı k l a n v e y a d i ğ e r k a m u i d a r e , k u r u m v e k L i r u l u ş l a r m d a n n a k i l s u r e t i y l e a t a m a 
s a p a b i l e c e k o l u p . b u s ı n ı r l a r i ç i n d e m e m u r i h t i y a c ı m k a r . ş ı l a y a m a y a c a k s ö z k o n u s u i d a r e , 
k u r u m v e k u r u l u ş l a r i ç i n i l a v e 2 3 . 0 0 0 a d e t a l a m a i z n i v e r i l m i ş t i r . S ö z k o n u s u k u r u m \ e 
k u r u l u i j l a i c a i lg i l i m e v z u a t ı n a u y u l m a k s u r e t i y l e b e l i r t i l e n o r a n v e .sayı d a h i l i n d e a l a m a 
\ a p ı l a h i l e c e k o l u p . 6.S7 s a y ı l ı K a n u n u n 5 9 v e 9 2 nc i m a d d e l e r i u y a n n c a y a p ı l a c a k a ç ı k t a n 
u l a m a l a r i ç in D e v l e t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı n d a n a l ı n a c a k i z in d ı ş ı n d a , b u a t a m a l a r iç in a y n c a 
h e r h a n g i b i r m e r c i d e n a t a m a i z n i a l ı n m a m a k t a d ı r . lUı k u r u m v e k u r u l u ş l a r d a e m e k l i 
perscMK'l i s l i h d a m ı i s e . 6 5 7 .sayıl ı K a n u n u n 5 9 v e 9 2 nc i m a d d e l e r i k a p s a m ı n a g i r m e m e k l e d i r , 

üiuı i k l i s a t l i l e ş e b b ü s l e r i v e b a ğ l ı o r t a k l ı k l a r ı i s e . p e r s o n e l a t a m a l a r ı k o n u s u n d a i lgi l i y ı l 
l e n e l ^ a ^ u ı m \ e l ' i n a n s m a n P r o g r a m ı n ı n f e s p i t i n e İ l i ş k i n B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı e k i 

K a r a i k ı ı d a > e r a l a n s ı n ı r l a m a l a r a u y m a k z o r u n d a o l u p . ;200<S y ı l ı m l a b u k u r ı t l ı ı ş l a ı d a b i r 
ı . ı i c ek i \ ı l a y r ı l a n p e r s o n e l s a _ M s m m y ü z d e o n u k a d a r n i t e l i k l i p e r s o n e l i n a l ı m ı k o n u s u n t l a 
k u r u l u ş y ö n e l i m k u r u l l a r ı y e t k i l i o l d u ğ u n d a n b u o r a n ( . l ah i l inde y a p ı l a c a k a t a m a l a r i ç in i z n e 
g e r e k b u l u n m a m a k l a d ı r . Y ü z d e o n o r a n ı m a ş a n t a l e p l e r l e i l g i l i o l a r a k i s e 1 l a z i n e 
M ü s i e ş a r l ı ğ ı m n u y g u n g ö r ü ş ü ü z e r i n e D e v l e t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı n c a a ç ı k t a n a l a m a i z n i 

e r i l m e k l e t l i r . 2()()A/9 s a y ı l ı B a ş b a k a n l ı k ( i e n e l g e s i n d e i s e . 5 0 1 8 s a y ı l ı K a m u M a l i Y ö n e l i m i 
\ e K o n t r o l K a n u n u n a e k l i (111) .sayıl ı c e t v e l d e y e r a l a n D ü z e n l e y i c i v e D e n e t l e y i c i 
K ı ı n ı n ı l a r m h e r Ui r lü a ç ı k t a n \ ' e n a k l e n a l a m a i ş l e m l e r i i ç i n D e v l e t Pe r . s t ı ne l B a ş k a n l ı ğ ı i l e 
i l ; ; i . - - i n e g i H v B a ş b a k a n l ı k v e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n d a n i z i n a l a c a k l a r ı h ü k m e b a ğ l a n m ı ş t ı r . 

. A y r ı c a . 1 0 8 s a y ı l ı S a v u n m a S e k r e t e r l i k l e r i K u r u l m a s ı n a D a i r K a n u n u n 3 ü n c ü 
n u ı d d e s i n d e . "Savunınsı Sekreter l ik ler i tcşkihıtıntla. S a v u n m a Sekre ter i ve S a v u n m a 
Uzmanı o larak H a r b O k u l u , üniver.sitc ve yüksek okul lar m e z u n u emek l i , nıii.stafi ve 
(M-ıhKİaı ı izinli subaylar la Milli S a v u n m a Akademis i mezunlar ı i s t ihdam olunurlar . 

Bııı ı ların tayini Milli Cüvc ı i l ik Kurulu C i c n c I Sekreterl iğ inin teklifi üzerine ilyili 
• l a i ı ı - \ e kı ırı ını larca >apıi ır ." h ü k m ü y e r a l m a k l a d ı r . 

^ L i k a r u l a k i a ç ı k l a m a \ e h ü k ü m l e r ç e r ç e v e s i n d e : 
I ) 5 3 3 5 s a y ı l ı K a n u n u n 3 0 u n c u m a d d e s i n i n i lk f ı k r a s ı n d a b e l i r t i l e n i s t i s n a l a r d ı ş ı ı u l a 

h e r h a n g i b i r s o s y a l g ü v e n l i k k u r u m u n d a n e m e k l i l i k v e y a y a ş l ı l ı k a y l ı ğ ı a l a n l a r ı n g e n e l 
b ü l ç e y e d a h i l d a i r e l e r i n , k a t m a b ü t ç e l i i d a r e l e r i n , d ö n e r s e r m a y e l e r i n , k e f a l e t s a n d ı k l a r ı n ı n . 
. sos>al g ü v e n l i k k u r u m l a r ı n ı n v e b ü t ç e d e n y a r d ı m a l a n k u r u l u ş l a r ı n k a d r o l a r ı n a a ç ı k t i i n 
al a n m a l a r ı m ü m k ü n b u l u n m a m a k l a d ı r . 

2 ) I leı h a n g i b i r s o s y a l g ü v e n l i k k u r u m u n d a n e m e k l i l i k \ e > a y a ş l ı l ı k a y l ı ğ ı a l a n k ı r m b u 
a \ l ı k l a r ı k e s i l m e k s u r e t i y l e ü s t k u r u l l a r v e k a m u i k t i s a t l ı t e ş e b b ü s l e r i i le 5 3 3 5 s a y ı l ı K a n u n u n 

u n c u m a d d e s i n i n b i r i n c i f ı k r a s ı n d a s a y ı l m a > a n d i ğ e r k u r u m v e k u r u l u ş l a r d a ç a l ı ş a b i l e c e ğ i 
d e ğ e r l e n d i r i l m e k l e d i r . 

3 ) l ü ı ı ı k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a i lg i l i m e v z u a t l a b e l i r l e n e n o r a n . s a y ı v e a l ı n a n 
a ç ı k l a n a t a m a i z i n l e r i d a h i l i n d e y a p ı l a c a k a t a m a l a r d a i l g i l i l e r i n m e v c u t m e v z u a t t a y e r a l a n 
ı ı i i e l i k l e r i ı a ş ı \ ı p t a ş ı m a d ı ğ ı h u s u s l a r ı y ö n ü n d e n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i k t ) n ı ı s u n d a y e t k i v e 
M i r u m l u l u k a t a m a y ı \ a p a e a k k u r u m v e k u r u l u ş l a r a a i t t i r . 

4 ) S a \ u n m a s e k r e t e r i v e s a v u n m a u z m a n ı k a t i r o l a r m a y a p ı l a c a k a t a m a l a r 1 0 8 s a y ı l ı 
İ N . ı ı ı u ı u l a b e l i r t i l e n n i t e l i k l e r i t a ş ı y a n l a r a r a s ı n d a n M i l l i ( i ü v e n l i k K u r u l u ( i e n e l 
S ı k i ı - i e r l i ğ i n i ı ı l e k l i H ü z e r i n e i lg i l i t l a i r e v e k u r u m l a r c a > a p ı l m a k l a t l ı r . 

5 ) B a ş k a n l ı ğ ı m ı z c a v e r i l e n a ç ı k l a n a l a m a i z i n l e r i n d e k o n u y a i l i ş k i n m e v z u a t 
h ü k ü m l e r i i l e > u k a n d a b e l i r t i l e n h u s u s l a r a a z a m i d e r e c e d e r i a y e t e d i l m e k t e d i r . 

B i l ü i l e r i n i z . e a r z e d e r i m . 

file:///eiilen
file:///apaeak
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A ş a ğ ı d a k i sorular ımın Sanay i v e Ticaret Bakanı S a y ı n Zafer Ç A Ğ L A Y A N taraf ından 

yazı l ı olarak y a n ı t l a n m a s ı n ı arz eder im. 

Sayg ı l a r ım la . 

Ali Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Bilindiği ü z e r e Küçük ve Orta ö lçek l i Sanay i Gel işt i rme v e D e s t e k l e m e idaresi 
Başkanl ığı ( K O S G E B ) , Türk iye 'de KOBİ ' lere geniş bir y e l p a z e d e destek kredileri veren , S a n a y i 
Bakanl ığ ı 'na bağlı bir k a m u kurumdur. 

K O S G E B ' i n des tek başvuru prosedürler i o ldukça geniştir ve bir o kadar da çeşitlidir. 
Denizl i i l imizde faal iyet gös teren f i r m a l a n m ı z d a n bazıları da farklı konularda K O S G E B ' e 
başvurmuş ve bu des tek le r d en faydalanmışt ı r . 

A n c a k son d ö n e m l e r d e , f i rmalar ımız ile K O S G E B aras ında , destekler in 
u y g u l a n m a s ı n d a ortaya ç ıkan sorunlar nedeniy le ciddi sıkıntı lar y a ş a n d ı ğ ı n a dair çok say ıda 
şikâyet a l m a k t a y ı m . Bu sorunlar nedeniyle K O S G E B ' i n bazı f i rmalan kara l isteye aldığı v e bu 
f irmaların herhangi bir d e s t e k t e n ya ra r l anmas ına izin vermediği iddia edi lmektedi r? 

K o n u y l a ilgili o l a r a k ; 

1. 59 ve 60 . Hükümetler döneminde Denizli ilimizde faaliyet gösteren kaç firma KOSGEB' in 
desteklemelerinden yarar lanmak üzere başvuruda bulunmuştur? Kaç firma bu desteklemelerden 
faydalanmıştır? Toplam firma sayısı ve destekleme miktan nedir? 

2. Firmaların başvurusu sırasında destek kapsamının % 100 olarak belirtilmiş olduğu ve 
sözleşmelerin bu şekilde imzalandığı , aradan birkaç yıl geçtikten sonra desteğin kapsamının aslında 
% 8 0 olduğunu yönünde firmalara uyan yapıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu durum 
K O S G E B ile firmalar arasında yapılan sözleşmelere aykırı değil midir? Bir aykınlık söz konusu ise 
bunun düzelti lmesi için ne tür bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3. Kapsam dışında olduğu belirtilen % 2 0 dilimin geri. ödemesi için kaç firmaya yazı 
yazılmıştır? Firmalar neden zamanında bilgilendirilmemiş ve uyarılmamıştır? Destek dışında olduğu 
belirtilen %20'lik bölüme işletilen faiz hangi tarihleri kapsamaktadır? İddia edilen bu borcun toplamı 
ne kadardır? Ne kadan anapara ne kadarı faizdir? 

4. KOSGEB' in borcu nedeniyle bazı firmaları kara listeye aldığı iddiası doğru mudur? 
Doğru ise bu kaç firma kara listeye alınmıştır? Bu uygulamanın AKP iktidannın sanayiciye ve yerli 
üreticiye bakış açısının bir yansıması olduğu iddiaların nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5. Sanayicilerimizin ekonomideki durgunluk nedeniyle yaşamakta olduğu sorunlar 
bilinmektedir. Bu durumda göz önünde bulundurularak, söz konusu borcun tamamının veya 
faizinin silinmesi ya da taksitler halinde ödenmesi konusunda yapılan bir çal ışma var mıdır? 
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8.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de KOSGEB desteklemelerine başvuran 
firmalara diskin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/4078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IVİECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
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SAYI : B 1 4 0 B H Î 0 0 0 0 0 0 2 - ' 5 c ^ 2 1 -07-
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 0 3 . 0 7 . 2 0 0 8 t a r i h v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 4 0 7 8 - 7 2 0 4 / 1 5 1 9 5 sayılı yazınız. 

D e n i z l i M i l l e t v e k i l i A l i Rıza ERTEMÜR'ün, " D e n i z l i ' d e K O S G E B d e s t e k l e r i n e başvuran 
f i n n a l a r a " ilişkin o l a r a k tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ( 7 / 4 0 7 8 ) e s a s n o l u yazılı s o r u 
önergesi i l e i lg i l i cevabımız e k t e t a k d i m edilmiştir. 

B i l g i l e r i n i z i v e gereğini a r z e d e r i m . 

O. 
Zafer ÇAĞLAYAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

E k : önerge cevabı 
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S A N A Y I VE T I C A R E T B A K A N L ı Ğ ı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
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D E N İ Z L İ M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A L İ R I Z A * E R T E M M " Ü 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 

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'de KOBİ'lere geniş bir yelpazede destek kredileri veren. 
Sanayi Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumdur. 

KOSGEB'in destek başvuru prosedürleri oldukça geniştir ve bir o kadar da 
çeşitlidir.Denizli ilimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan bazıları da farklı konularda 
KOSGEB'e başvurmuş ve bu desteklerden faydalanmıştır. 

Ancak son dönemlerde, firmalarımız ile KOSGEB arasında, desteklerin 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığına dair çok sayıda 
şikayet almaktayım.Bu sorunlar nedeniyle KOSGEB'in bazı firmaları kara listeye aldığı ve bu 
firmaların herhangi bir destekten yararlanmasına izin vermediği iddia edilmektedir? 

Konuyla ilgili olarak; 

Soru 1- 59 vc 60. Hükümetler döneminde Denizli ilimizde faaliyet gösteren kaç firma 
KOSGEB'in desteklemelerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmuştur? Kaç firma bu 
desteklemelerden faydalanmıştır? Toplam firma sayısı ve destekleme miktan nedir? 

Cevap 1- KOSGEB Denizli İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü tarafından 
sanayicilere sağlanmış olan destekler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. 

KOSGEB Destekleri: 

Yıllar İşletme Sayısı Destek Tutan (YTL.) 
2003 943 1.009.446,38 
2004 1.116 4.440.737,00 
2005 201 1.989.328,00 
2006 68 502.334,00 
2007 200 344.735,00 
2008 59 16.897.805,00 

KOSGEB Kredi Faiz Destekleri: 

Yıllar işletme Sayısı Destek Tutarı (YTL.) 
2003 33 2.810.000,00 
2004 186 20.985.520,00 
2005 286 34.093.293,00 
2006 196 21.111.820,00 
2007 903 87.658.140,00 
2008 
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Soru 2- Firmaların'başvuru sırasında destek kapsamının % 100 olaı'ak belirtilmiş 
olduğu ve sözleşmelerin bu şekilde imzalandığı, aradan birkaç yıl geçtikten sonra desteğin 
kapsamının aslında %80 olduğımu yönünde firmalara uyarı yapıldığı iddiası doğru mudur? 
Doğru ise, bu durum KOSGEB ile firmalar arasmda yapılan sözleşmelere aykırı değil midir? 
Bir ayrılık söz konusu ise bunun düzeltilmesi için ne tür bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2- Bu kapsamda bahsi geçen destek Bilgi Ağları ve E-îş Desteği olup. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 02.11.2006 tarih 9-6 sayılı İnceleme 
Raporu'ndaki tespitler doğrultusunda alınan KOSGEB İcra Komitesi'nin 2007/48 nolu 
karan gereği; KOSGEB Destekleri Uygulama Usul ve Esaslan'nın, KOSGEB Destekleri 
Yönetmeliği'ne aykın düzenlenmesi sonucu yararlanıcı KOBİ'lere yapılan %30'luk fazla 
ödemenin ilgili ve sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik hukuki işlemlerin başlatılmasına 
karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden bu destekten yararlanan KOBİ'ler, KOSGEB 
Veri Tabam'nda pasif hale getirilerek; bu işletmelerin KOSGEB Destekleri'nden 
yararlanmaları engellenmiştir. KOBİ'lerden ve meslek kuruluşlarından alınan tepkiler sonucu 
durum KOSGEB İcra Komitesi'nin 27.06.2008 tarihli oturumunda tekrar görüşülmüştür. 
İdare Başkanlığımız tarafından konunun KOBİ'ler lehine çözülmesine yönelik değerlendinne 
ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 3- Kapsam dışında olduğu belirtilen %20 dilimin geri ödemesi için kaç firmaya 
yazı yazılmıştır? Firmalar neden zamanında bilgilendirilmemiş ve uyarılmamıştır? Destek 
dışında olduğu belirtilen %20'lik bölüme işletilen faiz hangi tarihleri kapsamaktadır? İddia 
edilen bu borcun toplamı ne kadardır? Ne kadan anapara ne kadan faizdir? 

Cevap 3- 2. maddede ifade edilen konuyla ilgili olarak konunun çözümüne yönelik 
çalışmalar devam ettirildiğinden. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorulan soruların 
cevaplanması hariç olmak üzere hiçbir KOBİ'ye İhtarname gönderilmemiştir. Konuyla ilgili 
geri ödenmesi talep edilen tutar; destek tutarını ve bu tutara 6183 sayılı kanun hükümlerine 
göre destek ödeme tarihinden bugüne işleyen gecikme zammını içermektedir. Borcun toplan 
tutan 462.904 Avro olup, destekler çok çeşitli tarihlerde yararlanıcılara ödendiğinden net bir 
gecikme zammı hesabı yapmak mümkün değildir. 

Soru 4- KOSGEB'in borcu nedeniyle bazı firmaları kara listeye aldığı iddiası doğru 
mudur? Doğru ise bu kaç firma kara listeye alınmıştır? Bu uygulamanın AKP iktidannm 
sanayiciye ve yerli üreticiye bakış açısının bir yansıması olduğu iddialarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap 4-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 02.11.2006 tarih 9-6 
sayılı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 02.07.2007 tarih 38/07-21 sayılı İnceleme 
ve Soruşturma Raporlan'nda yapılan tespitler gereği 2003-2004-2005 yıllarında 
kullandırılmış olan KOSGEB Destekleri'nde bazı desteklerin usulsüz kullandırıldığı bazı 
desteklerin ise fazla ödendiği anlaşıldığından belirtilen kapsamlara giren KOBİ'ler, KOSGEB 
Veri Tabam'nda pasif hale getirilerek, KOSGEB Destekleri'nden yararlanmaları 
engelleruniştir. 

Soru 5- Sanayicilerimizin ekonomideki durgunluk nedeniyle yaşamakta olduğu 
sorunlar bilinmektedirBu durumda göz önünde bulundurularak, söz konusu borcun 
tamamının veya faizinin silinmesi ya da taksitler halinde ödenmesi konusunda yapılan bir 
çalışma var mıdır? 

Cevap 5-Yukanda belirtilen tüm konularla ilgili olarak İdare Başkanlığımız tarafindan 
konunun KOBİ'ler lehine çözülmesine yönelik değerlendirme ve çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Behiç Ç E L İ K 
Mers in Mi l letveki l i 

T . C . Başbakan l ı k T O K İ Başkan l ığ ınca Anka r a A l t ındağ Doğan tepe 'de inşa 
ed i len v e T O K İ aracı l ığ ı i le sat ışa s u n u l a n Ak taş konu t lan yaklaşık iki yı l s o n r a 
tes l im edi lmiş t i r . S ö z k o n u s u konu t lann y a p ı m ı ( Doğan tepe+Ak taş T O K İ Konut la r ı 
yak laş ık 8 0 0 konu t ) T O K İ ta ra f ından Yük len ic i f i rmalara iha leye ver i ld ik ten son ra 
konu t sah ib ine a n a h t a r tes l imi o la rak ver i lmes i taahhü t alt ına a l ınmışt ı r . 
Va tandaş la r l a yap ı lan s ö z l e ş m e l e r d e konut la r ı yük lenic i f i rma olarak "Kuzu T o p l u 
Konu t İnşaa t L td . Ş t i . " n in yapt ığ ı an laş ı lmaktadı r . Konut lar 2008 yılı ocak a y ı n d a 
geç ic i o la rak tes l im ed i lmes ine r a ğ m e n , s u bağ lanab i lmes i için A S K İ ' y e ö d e n m e s i 
g e r e k e n katk ı pay ın ın yük len ic i f i rma ta ra f ından ödenmed iğ i va tandaş lar t a ra f ından 
bel i r t i lmişt i r . V a t a n d a ş l a r ı n bu eksik l ik ler i tes l im tu tanak lannda b e y a n e tm iş 
o l m a s ı n a r a ğ m e n k o n u n u n Kom isyonca değer lend i r i le rek g ider i lmes i ge rek i r ken b u 
K o m i s y o n da beş aydır top lanmamış t ı r . Katk ı payı adı a l t ında konut sah ip le r inden 
6 0 0 - 1 2 0 0 Y T L a ras ında A S K İ ta ra f ından para is tenmekted i r . Buna göre ; 

1 - T O K İ ' n i n hazı r lad ığ ı söz leşme le re g ö r e anahta r tes l iminden m a k s a d ı n her 
tür lü ka tk ı pay ın ın yük len ic i f i rma ta ra f ı ndan ödenmes i an lamına ge ld iğ i ha lde 
yük len ic i f i rma n e d e n s o r u m l u l u ğ u n u ye r i ne ge t i rmemek ted i r? 

2 - Yük len i c i F i rma h a n g i akrabal ık y a da İlişkiler ağ ın ın parçası o l duğu için 
kay ı r ı lmak ta ve ö d e m e k l e müke l le f o l duğu abone l ik ücret ler in i ö d e m e m e k t e d i r ? 

3- Yak laş ı k 8 0 0 ai ley i i lg i lendiren bu d u r u m münasebet i y le Yük len ic i f i rma " K u z u 
T o p l u K o n u t İnşaat L td . Ş t i . " haks ız k a z a n ç peş inde mid i r? Bu konuy la ilgili o la rak 
T O K İ yük len i c i f i rma ile İlgili ne g ib i iş lem yapmış t ı r? 

- 8 1 0 -

9.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir TOKİ projesinde yüklenici firmanın bazı yükümlülükle
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/4102) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ım ın Başbakan Say ın R e c e p Tayy ip E R D O Ğ A N ta ra f ından 
yazı l ı o la rak cevap land ı r ı lmas ın ı saygı la r ımla arz e d e r i m . 10 .06 .2008 
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Sayı :B.02.0 .001/6*o 
_Konu :Soru Önergesi 

T.C 
D E V L E T B A K A N I VE . 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

2 3 07- 20 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ -.04.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .0 .GNS.0.10.00.02-7/4102-7327/15420 sayılı 
yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELİK' in Saym Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4102 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇIÇI 
Devlet Bal< 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Toplu Konut İdaresi Başkanl ığ ı 

Sayı : B .02 . I .KNT.0 .65 .02 /2008-
K o n u : Soru Önergesi Hk. 

2 2.07.2008. 3 7 G 7 1 

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 N A 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs ı Sayın Cemil Ç İ Ç E K ) 

İlgi : 14.07.2008 t a n h ve B.02.0.001/575 sayılı yazınız. 

Mers in Milletvekili Sayın Behiç Ç E L t K ' i n Sayın Başbakan ımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımız ın da kendileri adına Bakanlıkları koord ina tör lüğünde 
cevaplandır ı lmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/4102 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazır lanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır . 

Takdi r ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru Önergesi Cevabı, 

DevİGi c v s 
B a ş b a k a n a r d m ı c ı l ı ğ ı 

- 8 1 1 -
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, T .C. 
B A Ş B A K A N L I K 

T o p l u K o n u t İdaresi Başkan l ığ ı 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/4102 sayılı yazılı soru Önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Altındağ 
Doğantepe'de inşa edilen ve TOKİ aracılığıyla satışa sunulan Aktaş 
konutları yaklaşık 2 yıl sonra teslim edilmiştir. Söz konusu konutların 
yapımı (Doğantepe+Aktaş TOKİ Konutları yaklaşık 800 konut) TOKİ 
tarafmdan yüklenici firmalara ihaleye verildikten sonra konut sahibine 
anahtar teslimi olarak verilmesi taahhüt altına alınmıştır. Vatandaşlarla 
yapılan sözleşmelerde konutları yüklenici firma olarak "Kuzu Toplu Konut 
İnşaat Ltd.Şti."nin yaptığı anlaşılmaktadır. Konutlar 2008 yılı Ocak ayında 
geçici olarak teslim edilmesine rağmen, su bağlanabilmesi için ASKİ'ye 
ödenmesi gereken katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmediği 
vatandaşlar tarafından belirtilmiştir. Vatandaşların bu eksiklikleri teslim 
tutanaklarında beyan etmiş olmasına rağmen konunun Komisyonca 
değerlendirilerek giderilmesi gerekirken, bu Komisyon da 5 aydır 
toplanamamıştır. Katkı payı adı altında konut sahiplerinden 600-1.200 YTL 
arasında ASKİ tarafından para istenmektedir. Buna göre: 

• TOKİ'nin hazırladığı sözleşmelere göre anahtar tesliminden maksadın 
her türlü katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmesi anlamına 
geldiği halde yüklenici firma neden sorumluluğunu yerine 
getirmemektedir? 

• Yüklenici firma hangi akrabalık ya da ilişkiler ağının parçası olduğu 
için kayırılmakta ve ödemekle mükellef olduğu abonelik ücretlerini 
ödememektedir? 

• Yaklaşık 800 aileyi ilgilendiren bu durum münasebetiyle yüklenici firma 
"Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti." haksız kazanç peşinde midir? Bu 
konuyla ilgili olarak TOKİ yüklenici firma ile ilgili ne gibi işlem 
yapmıştır? 

CEVAP : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafmdan ihalesi yapılan "Ankara Ahındağ 
Aktaş ve Doğantepe 718 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, camii, kütüphane ile 
ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi" işi. Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti.'nin 
uhdesinde kalmış ve 01.03.2006 tarihinde adı geçen yüklenici firmaya yer 
teslimi yapılarak, işe başlanılmıştır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Altındağ Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm Protokolüne 
göre yapılan ihaleyi Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti almış olup, sözleşme 
hükümlerine göre işin geçici kabulü yapılmış ve konutların iskan ruhsatlan 
alınarak, hak sahiplerine teslimleri gerçekleşmiştir. 

- 8 1 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandın imasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

etSevMİhjLI Dr. Mdhmet Şevki KULKULOĞLU 
İKayscri Mületjii 

T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)tarafından Kayseri İlinde 

yaptırılan ve 1 yıl önce teslim edilen TOKİ Demokrasi Mahallesi konutlarında, inşaat 

firmasından kaynaklanan yapısal anlamda problemlerin olduğu, yapılmış olan konutların 

tavamndan düşen sıva kalıplan nedeniyle can güvenliğinin tehlikede olduğu iddiaları yerel 

basına yansımıştır. Bu bağlamda; 

1. TOKÎ'nin yüklenici firmalara yaptırdığı konutların denetimi hangi yöntemlerle 

yapılmaktadır? 

2. Söz konusu TOKİ konutlarında vatandaşların iddia ettikleri bu mağduriyet, hangi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır? 

3. Söz konusu TOKİ konutlarında oluşan olası olumsuzluklann giderilmesi için neler 

yapılması düşünülmektedir? 

4. TOKİ'den konut alan bu vatandaşlanmızın mağduriyetleri giderilecek raidir? 

- 8 1 3 -

10- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, TOKİ konutlarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4103) 
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Sayı :B.02.0.001 /^05 
. Konu :Soru Önergesi 

T.C 
D E V L E T B A K A N I V E , 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

23 07-

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :04.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4103-7347/15458 sayılı 
yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sn. Mehmet Şevki KULKUL OĞLU'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 7/4103 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

lil ÇtÇEI 
Devlet Bakanv 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.O2.1.KNT.0.65.O2/20O8- - Gl'V 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

2ZÖ7.2008* 37 8 7 0 

T.C. 
. DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ) 

ligi : 17.07.2008 tarih ve B.02.0.001/574 sayüı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Saym Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/4103 sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin olarak hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru önergesi Cevabı. 

D e v i a : - - •• 
B a ş b a k a n Varr l i r r ıc ı tu l , 

Tarih ? 9 n7- 20Üİ. 
S a y . 

- 8 1 4 -
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4103 sayıh yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kayseri ilinde 
yaptırılan ve 1 yıl önce teslim edilen TOKİ Demokrasi Mahallesi 
konutlarında, inşaat firmasından kaynaklanan yapısal anlamda 
problemlerin olduğu, yapılmış olan konutların tavanından düşen sıva 
kalıpları nedniyle can güvenliğinin tehlikede olduğu iddiaları yerel basma 
yansımıştır. Bu bağlamda; 

• TOKİ'nin yüklenici firmalara yaptırdığı konutların denetimi hangi 
yöntemlerle yapılmaktadır? 

• Söz konusu TOKİ konutlarında vatandaşların iddia ettikleri bu 
mağduriyet, hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır? 

• Söz konusu TOKİ konutlarında oluşan olası olumsuzlukların giderilmesi 
için neler yapılması düşünülmektedir? 

• TOKİ'den konut alan bu vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek 
midir? 

CEVAP : 58. ve 59. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlannda deklare ettiği 
önemli hedefleri doğrultusunda konut üretimi ve planlı kentleşme birlikte ele 
alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama programı 
hazırlanmıştır. 

Bu program uyannca, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut seferberliği 
başlatılmıştır. Konut seferberliği çerçevesinde, bu işin uygulama sorumluluğu da 
devletin konut politikalarının uygulanmasında sektörde görevli tek kamu 
kuruluşu olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilmiştir. 

Nitelikli ve erişilebilir konut üretiminin desteklenmesi, konutu olmayan dar ve 
orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin geliştirilmesi amacıyla TOKİ 
tarafından yürütülen uygulamalarla ilgili olarak konutlann denetimi ve teslim 
sonrası eksik ve kusurlu imalatlara yönelik şikayetlerin değerlendirilerek, 
giderilmesi hususu TOKİ ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme 
hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, TOKİ tarafından yüklenici firmalara yapîınlan konutlann 
denetimi, müşavir fumalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri aracılığı ile 
sağlanmaktadır. 

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye 
uygunluğunu, inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testler 
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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 uygulamalanni sürekli olarak denetlenmektedir. 

• Ayrıca, İdarenin teknik personeli tarafından da 15, 20 veya 30 günlük 
periyotlar halinde inşaat uygulamaları denetlenmektedir. 

• Diğer taraftan, İdare bünyesinde bulunan İzleme ve Kabul Daire Başkanlığı 
da inşaatları izlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve konut 
sahiplerinden gelen şikayetleri değerlendirerek, sonuçlandırmakla görevli 
bulunmaktadır. 

İşin Geçici Kabul işlemi tamamlandıktan sonra konutlar hak sahiplerine teslim 
edilmektedir. Bahse konu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin 43. ve 44. maddeleri gereğince teminat süresi içerisinde ortaya 
çıkan eksik ve kusurlu imalatlara yönelik şikayetlerin giderilmesi tamamen 
yüklenciye aittir. 

Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, hak 
sahiplerinin gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutlann tesliminden sonra 
muhtelif nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri, İdarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, İdare talimatı doğrultusunda sözleşme 
hükümleri çerçevesinde yüklenici firmalarca giderilmektedir. 

Bu çerçevede, Geçici Kabulü sonuçlandırılmış toplu konut uygulamalannda, 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından 
kaynaklanan ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar 
sebebiyle, hak sahiplerince gerek e-mail, gerek telefon, gerekse de evrak yolu ile 
İdareye iletilen şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak; şikayetler yerinde 
tespit edilmekte vc proje ve sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin, 
müşavirlik elemanları gözetiminde ivedi olarak işin yüklenicisine yapımı 
sağlanmakta ve sorunlann giderilmesi ve giderildiğine dair bir tutanak 
hazırlanarak, hak sahibine imzalattırılmaktadır. Ayrıca, söz konusu şikayetlerin 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması amacıyla 
İdare bünyesinde konuya ilişkin bir veri tabanı oluşturulmuş ve tüm şikayetler 
kayıt altına alınarak, takibi sağlanmıştır. 

İşin Kesin Kabul aşamasında ise bölgeye gidecek Kesin Kabul Heyeti tarafından 
hak sahipleri ile tek tek irtibata geçilmekte, şikayetler değerlendirilerek, proje ve 
sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin giderilmesi ve sorunlann 
çözümlenmesi sağlanmaktadır. 

TOKİ'nin tüm uygulamalannda olduğu gibi Kayseri ilinde yürütülen toplu konut 
uygulamasında da yukarıda detayı verilen çalışmalar halihazırda devam etmekte 
olup, mevcut eksiklikler en kısa sürede giderilecektir. Aynca, işin Kesin Kabulü 
aşamasına gelindiğinde, farklı şikayetlerin ortaya çıkması durumunda da, 
şikayetler Kesin Kabul Heyetince tekrar değerlendirilerek^ çözümü sağlanacaktır. 
Sonuç olarak, TOKİ'nin Kayseri Toplu Konut Uygulaması kapsamında, konut 
teslimi yapılan hak sahiplerinden gelen başvurular, İdarenin Şikayet 
Değerlendirme Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere 
ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Söz konusu şikayetlere neden olan eksik ve 
kusurlu işler, teknik personel tarafından değerlendirilmekte ve sözleşme 
hükümleri doğrultusunda yüklenici firmaya yaptırılmaktadır. Aynca, yüklenici 
firmalar, Kesin Kabul aşamasına kadar şantiye alanında sürekli personel 
bulundurarak, hak sahiplerinden gelen şikayetler doğrultusunda gerekli iş ve 
işldmleri yapmakla yükümlü bulunmaktadırlar. 
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Ali İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Son yıllarda İlimiz Zonguldak'ta işsizlik ve ekonomik bunalım büyük boyutlara 
ulaşmıştu:. İlgisizlik, Uygulanan eksik ve yanlış politikalar, bölgemiz halkmı baskı altma 
almış, büyük kentlere göç artmıştır. 

İlimizin en büyük geçim kaynağı olan madencilik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kahnış, TTK' da 20 yıllık süreçte çalışan sayısı 65 binden 9 binlere düşürülmüştür. 

Sadece Zonğuldak'm değil, tüm Batı Karadeniz'in kurtuluş projesi olan Filyos 
Vadisi'ne büyük yatırım yapılacağı ve çalışmalann son aşamaya geldiği yetkililer ve iktidar 
temsilcileri tarafindan sık sık dile getirilmesine karşm, bu konuda hiçbir somut adın 
aühnamıştır. 

Tüm bu sorunlara ek olarak, son yıllarda Zonguldak İlhnizde bulunan Kamu kurumlan 
kapatılmakta ya da başka bölgelere taşınmak istenmektedir. Devlet Malzeme Ofİsi ve KEDAŞ 
örnekleri hafızalardan silinmeden, PTT'nm Sakarya Bölge Müdürlüğüne bağlanma girişimleri 
unutulmadan, şimdi de, Vataflar İl MüdürlûğO'ntln kapatılacağı ve Kastamonu'ya 
nakledileceği haberleri yerel basımınıza yansımıştır 

Buna göre; 

1. Zonguldak Merkezde 750, İlçelerde ise 500 fakir vatandaşa sıcak yemek yardımı 
yapan, 100 kiracısı bulunan, 100 öğrenciye burs sağlayan, 30 yetime eğitim yardımı 
yapan Vakıflar tl Müdürlüğünün kapatılması karan aimmış m.ıdır? Almdıysa bunun 
gerekçesi nedir? 

2. Zonguldak Vakıflar İl Müdürlüğünün kapatılması Vakıf hizmetlerinin aksamasına yol 
açmayacak mıdır? 

3. Vabflar tl Müdürlüğümüzün kapatıhnasıyla bölgemizde gittikçe daralan istihdam 
alanlarım daha da daralmayacak mıdır? 

4. Vakıflar tl Müdürltiğümüzün kapatılmasıyla ilimizde vakıflarla ilgili en küçük bir işi 
olan yurttaşlarımızın Kastamonu'ya gidecek olması zaten maddi sıkıntı çeken 
yurttaşlanmıza yeni ekonomik sıkmülar yüklemeyecek midir? 

5. Pek çok kamu kurumunun il ve genel müdürlüğünün Zonguldak'tan uzaklaşünlması 
olgusunu bu yeni gelişmeyle biriikte dcğalendirdiğimizde; siyasal iküdanmzın 
**ZonguIdak tliııe** olumsuz bakışmm özel bir nedeni var mıdır? 
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11.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak Vakıflar İl Müdürlüğünün kapatı
lacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı 
(7/4216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın H^t î -Yaz ıc ı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002-
KONU : Soru Önergesi 7/4216 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 04.07.2008 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10. 
00.02-7/4216-7457/15691 sayılı yazısı, 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 18.07.2008 tarih ve B.02.l.VGM.0.71.00.02.914-
02-2844-10091 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün, Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/4216 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayatr\ ^ZTCI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: îlgi (b) yazı ve eki soru önergesi cevabı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.71.00.02.914-02^^l^Ulö091 
Konu : Soru Önergesi 

/ ^ / '^/2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 09.07.2008 tarih ve B.02.0.002/1452 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu som önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

EK: 
Som Önergesine verilen cevap 

Y u ^ B E m Z I T 
Müdür 

D t V , ; c.Ai<ANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

İS il 
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1- Zonguldak merkezde 750, İlçelerde ise 500 fakir vatandaşa sıcak yemek yardımı yapan, 100 
kiracısı bulunan, 100 öğrenciye burs sağlayan, 30 yetime eğitim yardımı yapan Vakıflar İl 
Müdürlüğünün kapatılması karan aimmış mıdır? Ahndıysa bunun gerekçesi nedir? 
2- 2k>nguldak Vakıflar İl Mödürlüpnün kapatılması Vakıf hizmetlerinin aksamasına yol 
açmayacak mıdır? 
3- Vakıflar İl Müdürlüğümüzün kapatılmasıyla bölgemizde gittikçe daralan istifadam alanlarmı 
daha da daralmayacak mıdır? 
4- Vakıflar İl Müdürlüğümüzün kapatılmasıyla ilimizde vakıflarla ilgili en küçük bir işi olan 
yurttaşlarımızın Kastamonu'ya gidecek olması zaten maddi sıkıntı çeken yurttaşlarımıza yeni 
ekonomik sıkıntılar yûklemeyecek midir? 
5- Pek çok kamu kurumunun il ve genel müdürlüğünün Zonguldak'tan uzaklaştıniması 
olpsunu bu yeni gelişmeyle birlikte değerlendirdiğimizde, siyasal iktidannmn '^Zonguldak 
İline*' olumsuz bakışmın özel bir nedeni var mıdır? 

CEVAP: 

20.2.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı 
Bölge Müdürlükleri bazında yeniden yapılanmış olup, il şube müdürlükleri kaldırılmıştır. 

Zonguldak îl Şube Müdürlüğünün kaldınlması, bu ilde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yürütülen hizmetlerde bir aksamaya sebep olmayacaktır. Bu ildeki hizmetler Kastamonu Vabflar 
Bölge Müdürlüğünce eticin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülecektir. 

Kiracılarla kira sözleşmeleri yerinde yapılacak, kira tahsilatları banka aracılığı ile 
gerçekleştirilecektir. 

İmaret hizmetleri, öğrenci bursu ve muhtaç maaşıyla ilgili işlemler, aynı duyarlılıkla 
sürdürülecektir. 
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SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 
ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK TARAFINDAN VERİLEN 

SORU ÖNERGESİ ÎLE İLGİLİ SORULAR VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
CEVABI 
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Fevzi TOPUZ 
Muğla Milletvekili 

2872 sayılı çevre yasasına göre (5491/8 s. Y.), Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık 
bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. 

5491 s. Çevre Yasasının Geçici 4. maddesine göre; "Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf 
tesisini kurmamış belediyeler ile, halihazırda faaliyette olup, atıksu antma tesisini kurmamış 
organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına 
ilişkin iş termin planlarmı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa 
sunmak ve yasada belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır." 

Bilindiği üzere. Anayasamızın 56. maddesi, "herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğunu" vurgularken, bunun yanı sıra, çevrenin kirlenmesinin önlenmesi konusunda 
başta devleti ve vatandaşlan da görevli kılmaktadır. 

Bu anlamda, çevre ve yaşam hakkını güvence altına almakla sorumlu devletin; çöplerini ve atıklarını 
istedikleri yere dökerek, fabrika atıklarını denizlerimize, derelere atarak, fosseptiklerini denizlere ve 
derelere vererek, ciddi ve telafisi olmayan çevre kirliliğine neden olan belediye ve sanayicilere karşı 
yasal önlemlerini alma zorunluluğu vardır. 

Ancak, AKP hükümeti döneminde yasalaşan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 344'üncü maddesi 
ile, "Çevrenin kasten kirletilmesi" başlıklı 181. maddesi ve "Çevrenin taksirle kirletilmesi" 
başlıklı 182. maddesinin birinci fıkralarının yürürlüğü iki yıl ertelenmiştir Bu erteleme, kamuoyunda, 
çevreyi kirletenlere 2 yıl daha çevreyi kirletmelerine devam hakkı olarak görülmüş ve tepkilere neden 
olmuştur. Söz konusu maddelerinin yürürlük sürelerinin 2 yıl ertelenmesi, hükümet temsilcilerince ise, 
"belediyelere ve sanayicilere altyapı tesisi yapımı için gerekli süreyi tanımak" olarak 
savunulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- 5237 sayılı TCK' nin yürürlüğe girmesinden bu yana, kaç belediye atık su arıtma ve evsel 
nitelikli katı atık bertaraf tesisi kurmuştur? Bugün itibarı ile, kaç belediyede atık su arıtma ve 
evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi bulunmaktadır? 

2- İçme ve kullanma suyu antma tesisine sahip belediye sayısı nedir? 
3- Kaç il, ilçe vc belde belediyesinde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır? 
4- Katı ank bertaraf tesisleri ile hizmet veren belediye sayısı nedir? Bu belediyelerde kaç nüfus 

yaşamaktadır? Bu nüfusun toplam ülke nüfusuna oranı nedir? 
5- Kaç belediyemiz kanalizasyon şebekesine sahiptir? Bu belediyelerde toplam kaç milyon nüfus 

yaşamaktadır? Bu nüfusun toplam ülke nüfusuna oranı nedir? 
6- Ülkemizde kaç milyon insan içme ve kullanma suyu şebekesine sahip değildir? 
7- 5237 sayılı TCK' nin yürürlüğe ginnesinden bu yana, organize sanayi bölgeleri ve diğer 

sanayi kuruluşlarında endüstriyel tipte kaç aUk su arıtma tesisi kurulrfıuştür? Bugün itiban ile 
bu bölgelerimizdeki endüstriyel atık su arıtma tesisi sayısı nedir? 

8- Ülkemizde katı atık bertaraf tesisi sayısı nedir? 
9- Tehlikeli atıkların yüzde kaçı kuralına uygun yok edilmektedir? 
10- Son beş yılda doğaya verilen tehlikeli atık miktarı hakkında. Bakanlığınız bilimsel bilgi ve 

istatistiklere sahip midir? Sahipse, bu atık miktarını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor 
musunuz? 

12.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, belediyelerin katı atık ve arıtma tesislerine ilişkin so
rusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4237) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanj sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 11.07.2008 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02 - 7523 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Muğla Milletvekili Saym Fevzi TOPUZ'un 7/4237 esas 
numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir., 

Arz ederim. 

Prof.Dr\çxşeljJ*6ĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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T.C. 
• ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-?^'^ :' 2.1/07/2008 
Konu : Saym Fevzi TOPUZ'un 

7/4237 esas no.lu yazılı soru önergesi 
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MUĞLA'MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ tOPUZ'İlN 
7/4237 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

SORU 1. 5237 sayılı TCK' nin yürürlüğe girmesinden bu yana, kaç belediye atık su 
arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi kurmuştur? Bugün itibarı ile, kaç belediyede 
atık su arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisi bulunmaktadır? 

CEVAP 1. 5237 sayılı TCK' nm yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana 22 atıksu 
antma tesisi ve 15 katı atık bertaraf tesisi kurulmuştur. Bugün itiban ile ülke genelinde 194 
atıksu arıtma tesisi ve 32 kaü aük bertaraf tesisi bulunmaktadır. 

SORU 3. Kaç il, ilçe ve belde belediyesinde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır? 

CEVAP 3. Mevcut 194 atıksu arıüna tesisi ile 408 belediyeye atıksu antma hizmeti 
verilmektedir. 

SORU 4. Katı atık bertaraf tesisleri ile hizmet veren belediye sayısı nedir? Bu 
belediyelerde kaç nüfus yaşamaktadır? Bu nüfusun toplam ülke nüfusuna oranı nedir? 

CEVAP 4. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli depolama tesis kurulması 
çalışmalarında ülkemizde yaşanan katı atık sorununun çözümünde Belediyelerin katı aük 
tesislerini hayat geçirilmesi ana unsur olarak değerlendirilmiş, kısıtlı imkânlardan maksimum 
faydanın sağlanması gayesiyle; belediye birlikleri oluşturularak, mümkün olan en geniş alana 
hizmet verecek katı aük bertaraf tesislerinin kurulması çalışmalan sürdürülmüştür. 

Bu kapsamda yürüttilen çalışmalar ile 28.75 milyon nüfusun faydalandığı 32 adet 
düzenli depolama tesisi hizmet vermektedir. Ancak, devam eden çalışmalar tamamlandığında 
toplam 50 milyon nüftısım faydalanacağı 108 düzenli depolama tesisi 1.128 belediyenin 
hizmet almasını sağlayacaktır. 

TESİS 
SAYISI 

BELEDİYE 
SAYISI 

HİZMET 
ALAN 

NÜFUS 
2003/8 genelgesi kapsamında 
yürütülen çalışmalar 

66 595 17.707.130 

AB projeleri 10 111 3.500.000 

Dtizenli Depolama Yapan 
Belediyeier 

32 422 28.747.033 

TOPLAM 108 1.128 49.954.163 

2007 yılı nüfus sayımı sonucuna göre 70.586.256 olan nüftısun 28.75 milyonu, düzenli 
depolama tesislerinden hizmet almaktadır. Söz konusu 108 adet düzenli depolama tesisi 
işletmeye açıldığında ülke nüfusunun %70'i bu hizmetten yararlanacakür. 

SORU 5. Kaç belediyemiz kanalizasyon şebekesine sahiptir? Bu belediyelerde toplam 
kaç milyon nüfus yaşamaktadır? Bu nüfusun toplam ülke nüfusuna oram nedir? 

CEVAP 5. Ülkemizde bulunan 2.321 belediyede kanalizasyon sistemi bulunmakta 
olup, bu belediyelerde toplam 50.586.943 kişi yaşamaktadır. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet 
edilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı %72'dir. 

- 8 2 3 -
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SORU 6. Ülkemizde: kaç milyon insan içme ve kullanma suyu şl^hekesine sahip 
değildir? 

CEVAP 6. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) verilerine göre; Türkiye'de 
sağlıklı suya erişen nüfusun toplam nüfusa oranı %93'tür, dünya ortalaması %82 olup, 
ortalamanın üstündedir. 

SORU 7. 5237 sayılı TCK' nin yürürlüğe girmesinden bu yana, organize sanayi 
bölgeleri ve diğer sanayi kuruluşlarında endüstriyel tipte kaç atık su arıtma tesisi 
kurulmuştur? Bugün itibari ile bu bölgelerimizdeki endüstriyel atık su arıtma tesisi saym 
nedir? 

CEVAP 7, 5237 sayılı TCK' nin yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana 17 organize 
sanayi bölgesinde atıksu antma tesisi kurulmuş olup, bugün itibanyla 36 adet organize sanayi 
bölgesinin atıksu antma tesisi bulunmaktadır. Türkiye genelinde 3.000 civannda sanayi 
tesisinin atıksu antma tesisi mevcuttur. 

SORU 8. Ülkemizde katı atık bertaraf tesisi sayısı nedir? 

CEVAP 8. Ülkemizde katı atık bertaraf tesisi olarak 32 adet düzenli depolama tesisi 
işletilmektedir. Aynca 4 adet kompost tesis de İstanbul, Antalya-Kemer, Denizli ve İzmir 
illerinde faaliyettedir. 

SORU 9. Tehlikeli alıkların yüzde kaçı kuralına uygun yok edilmektedir? 

CEVAP 9. Türkiye'de imalat sanayi için TÜİK tarafından 2004 yılında yapılan aük 
envanteri kuUamlmaktadır. Söz konusu envantere ilişkin olarak, sektörel atık türü ve bu 
atıklan üreten sektörlere göre dağılımı, atık üretim ve bertaraf edilen miktarlara ilişkin verileri 
değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır: 

Türkiye'de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon ton'un üzerinde atık 
üretilmektedir, Bu miktann yaklaşık 1.12 milyon ton'u tehlikeli atıktu". Bu miktann % 8'i geri 
kazamimakta, % 47'si bertaraf edilmekte ve % 45'lik kısım ise yeniden kuUamlmaktadır. 
Lisans almış tesislerimizin sayısı aşağıdaki gibidir: 

2006 yılı içinde toplam 21.917 ton atığın yurt dışına ihracatı içm TAKY ve ülkemizin 
de taraf olduğu Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımı ve Bertarafinın Kontrolüne ilişkin 
Basel Sözleşmesi kapsamında 1 yıllık izin veren Notifikasyon (Bildirim) prosedürü 
tamamlanmış ve ihracat işlemleri yapıhnıştır. 2007 yılı içinde 115.000 ton atığın ihracatına 
ilişkin olarak 59 adet Notifikasyon belgesi düzenlenmiştir ve ihracat işlemlerine başlanmıştır. 
2008 yılı Haziran'ayına kadar olan süreçte toplara 64.000 ton atığın ihracaUna ilişkin olarak 
16 adet Notifikasyon belgesi düzenlenmiştir. 

SORU 10. Son beş yılda doğaya verilen tehlikeli atık miktarı hakkmda. Bakanlığınız 
bilimsel bilgi ve istatistiklere sahip midir? Sahipse bu atık miktarım kamuoyuna açıklamayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 10. Tuzlada 876.580 kg varil+kırpıntı toprak ve plastik malzeme doğaya 
verilmiş olarak bulunmuş; ancak bunlar toplanarak, bertaraf edilmek üzere Nisan 2006 da 
İzaydaş'a sevk edilmiştir 2007 yılında Tekirdağ'da Deva Holding bahçesinde bulunan 
96 adet varil tehlikeli atık, doğadan tasfiye edilmiş ve yine İzaydaş'ta bertaraf edilmek 
amacıyla gönderilmiştir. 

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan tehlikeli atıklar 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetmeliği 
hükümlerine göre geri kazamm/bertarafının sağlanması gerekmektedir. Bakanlığımız tüm 
çalışmalannı, tehlikeli atıklann doğaya zarar vermeden yönetilmesi yönünde sürdürmektedir 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.16.06.2008 

1-Su Kirliliği kontrol yönetmeliğinin 17. ve 18. maddesinde belirtilen mutlaf; ve kısa 
mesafeli koruma alanları içerisinde kalan bölgelerde sanayi turizm ve iskâna izin verilemez 
denilmektedir. Dolayısıyla Eğirdir ve Beyşehir gölü havzasında 12 adet yerleşim biriminde iskân 
yasaklanmıştır. Eğirdir de Mahmatlar, Gelendost da Hacılar köyü gibi bazı köylerimiz daha 
önceleri devlet eli ile bu bölgelere indirilmelerine rağmen şu anda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
gerekçe gösterilerek iskâna İzin verilmemekte, bu nedenle köylülerimiz mağdur olmaktadırlar, 
Bu bölgede yeni konutlar yapılamadığından, nüfus artışına bağlı olarak. Aileler hep bir arada 
yaşadığından sosyal problemlerde ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalarda ki aksaklıkları nasıl 
gidemieyi düşünüyorsunuz? 

2- Su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının c bendine 13 Şubat 
2008' tarihinde eklenen madde ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki köylerin 1/1OOO 
ölçekli imar planları yapılıncaya kadar, köy yerieşik alan sınırları içerisinde yapılaşmaya izin 
verilemez denilmektedir.imar planlarının ne kadar süre içerisinde ve hangi Bakanlık tarafından 
yapılacağı belirsiz olduğundan İmar planları yapılıp uygulama aşamasına gelene kadar bu 
alanlarda yaşayan vatandaşların konut ihtiyaçları nasıl karşılanacak? 

3-Bölgede 2007' yılında meydana gelen depremde hasar gören köylerde tamir edilmesi 
mümkün olmayan konutlar bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede bulunan, Gelendost hacılar 
köyünde geçen hafta içerisinde bir ev yanarak oturulamaz hale gelmiş. Kaymakamlık ev yapımı 
için yardım yapacağını belirtmiş, fakat İl Özel idaresi buraya Su Kidiliği Kontrol Yönetmeliğinin 
ilgili maddelerine istinaden inşaat izni veremediğinden vatandaşımız zor durumda kalmıştır. 
İmar planları bitinceye kadar vatandaşlar yıkılma tehlikesi olan hasarii evlerde mi 
oturacaklardır? Bu vatandaşımızın evinin yapılabilmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

4-Bakanlığınızın çıkarmış olduğu bu yönetmelik hem Çevre Bakanlığını, hem Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığını, hem de İçişleri Bakanlığını ilgilendirmekte olduğundan ilgili Bakanlıklar 
arası koordinasyonu nasıl sağlayarak bu konuyu düzelteceksiniz? 

- 8 2 5 -

13.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'm, Eğridir ve Beyşehir Gölleri havzasın
daki iskân sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4239) 
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T.C. 
• ÇEVRE VE ORMAN BAKAÎ^LIĞI 

Basm ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-7T?ir . Xi:/07/2008 
Konu : Sayın S. Nevzat KORKMAZ'ın 

7/4239 esas no.lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ligi : TBMM'riin 11.07.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 7523 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İsparta Milletvekili Sayın S. Nevzat KORKMAZ'ın 7/4239 
esas numaralı yazılı sora önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DrSieysePEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 

- 8 2 6 -
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN S. NEVZAT KORKMAZ'IN 
7/4239 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

SORU 1. Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17. ve 18. maddesinde belirtilen mutlak 
ve kısa mesafeli koruma alanları içerisinde kalan bölgelerde sanayi turizm ve iskâna izin 
verilemez denilmektedir. Dolayısıyla Eğirdir ve Beyşehir gölü havzasında 12 adet yerleşim 
biriminde iskân yasaklanmıştır. Eğirdir de Mahmatlar, Gelendost da Hacılar köyü gibi bazı 
köylerimiz daha önceleri devlet eli ile bu bölgelere indirilmelerine rağmen şu anda Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gerekçe gösterilerek iskâna izin verilmemekte, bu nedenle 
köylülerimiz mağdur olmaktadırlar Bu bölgede yeni konutlar yapılamadığından, nüfus 
artışına bağlı olarak, Aileler hep bir arada yaşadığından sosyal problemlerde ortaya 
çıkmaktadır. Bu uygulamalarda ki aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1. 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak ytlrürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", yeraltı ve 
yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması 
için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esaslan belirlemektedir. Bu çerçevede 
içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarmın havzalannda uyulması 
gereken esaslar. Yönetmeliğin 16-20 inci maddelerinde belirlenmiş olup, yurt genelinde 
uygulanan çerçeve niteliğinde htikümler içermektedir. 

Söz konusu Yönetmeliğin; 
• "Mutlak Koruma Alanı" olarak tanımlanan 17 inci'maddesinin (b) bendinde "İçme ve 

kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik 
tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda kalan mevcut 
yapılar dondurulmuştur." hükmü yer almaktadır. 

• "Kısa Mesafeli Koruma Alam" olarak tanımlanan! 8 inci maddesinin (d) bendinde "Bu 
alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma 
alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve dış cephede mimari 
değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir." hükmü yer almaktadır. 

• "Orta Mesafefi Koruma Alanı" olarak tanımlanan 19 uncu maddesinde "...yerleşik alan 
sınırları dışında 5000 m^ den küçük olmayan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur 
bulunmadığı takdirde; parsel sathının %5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat 
alanları toplamı 2 katta 250 m^ yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 
h=6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak 
şartı ile, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına izin 
verilebilir." Ayrıca yerleşik alan sınırlan içerisinde "Bu alandaki köylerin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planları yapılıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde yapılaşmaya 
izin verilmez.' Ancak, l/l000 ölçekli uygulama imar planları yapımından sonra köy 
yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat 
alanı 200 metre kare, yükseklik 6.50 metreden fazla olmamak koşuluyla, ilgili idarece izin 
verilebilir. Bu alanlarda minimum ifraz 300 metre kare olup, ifraz suretiyle sokak ihdas 
edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yeni yol oluşturacak ifraza izin verilmez" 

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede içme ve kullanma suyu temin edilen 
kıta içi yüzeysel su kaynaklannın havzalarında yapılacak yapılaşmalara yukanda belirtilen 
şartlar getirilerek havza bazında koruma-kullaruna çalışmaları yapılmaktadır. 13.02.2008 
tarihinde Yönetmelikte yapılan revizyonla havzada yerleşik olarak yaşayan halkın 
yapılaşmayla ilgili sıkıntılan ortadan kaldırılmıştır. 
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, S O R U 2. Su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının c bendine 13 
Şubat 2008 tarihinde eklenen madde ile orta v.e uzun mesafeli koruma alanlarındaki köylerin 
1^1000 ölçekli imar planları yapılıncaya .kadar, köy yerleşik alan sınırlan içerisinde 
yapılaşmaya izin verilemez denilmektedir. İmar planlarının ne kadar süre içerisinde ve hangi 
Bakanlık tarafından yapılacağı belirsiz olduğundan imar planları yapılıp uygulama 
aşamasına gelene kadar bu alanlarda yaşayan vatandaşların konut ihtiyaçları nasıl 
karşılanacak? 

CEVAP 2. İmar uygulamaları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve ilgili birimleri 
tarafmdan yürütülmektedir. 

S O R U 3. Bölgede 2007 yılında meydana gelen depremde hasar gören köylerde tamir 
edilmesi mümkün olmayan konutlar bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede bulunan, Gelendost 
hacılar köyünde geçen hafta içerisinde bir ev yanarak oturulamaz hale gelmiş, Kaymakamlık 
ev yapımı için yardım yapacağım belirtmiş, fakat İl Özel İdaresi buraya Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden inşaat izni veremediğinden vatandaşımız zor 
durumda kalmıştır. İmar planları bitinceye kadar vatandaşlar yıkılma tehlikesi olan hasarlı 
evlerde mi oturacaklardır? Bu vatandaşımızın evinin yapılabilmesi için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3. "Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlanmn 
mutlak koruma alanı smırmdan itibaren 700 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan 
sımrımn, su toplama havzası sımnnı aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza 
sımrmda son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı \çindc;"Sıvı ve katı yakıt depolarına izin 
verilemez. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut 
yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanın} mabadını değiştirmemek şartıyla 
gerekli tadilat ve bakım yapılabilir." hükmü doğrultusunda tadilat ve bakım yapılabilmekte 
olup, uygulamaya ilişkin bir sıkmtı bulunmamaktadır. 

S O R U 4. Bakanlığınızın çıkarmış olduğu bu yönetmelik hem Çevre Bakanlığını hem 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığını, hem de İçişleri Bakanlığını ilgilendirmekte olduğundan 
ilgili Bakanlıklar arası koordinasyonu nasıl sağlayarak bu konuyu düzelteceksiniz? 

CEVAP 4. Bahse konu Yönetmelik, ilgili tüm bakanlıkların görüşü alınarak 
çıkartılmış olup, bakanlıklar arası koordinasyonda bir sorun bulunmamaktadır. 
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Aşağıdaki somlarımın Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI tarafından yazdı 
olarak ccvaplandırdmasma müsaadelerinizi arz ederim. 25/06/2008 

ehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

Anamur, güneyinde Akdeniz'in mavi sulan, yem yeşil bahçeleri, kuzeyinde palmiye 
ağaçlan ve çam ormanlarıyla kaplı Toros Dağlarının yer aldığı güzel bir coğrafyadadır. 
Zengin folkloru, temiz denizi, ince kumlu plajlanyla, deniz kaplumbağalarınm banndığı uzun 
ıssız kıyı şeridi ve Anemuriura antik ören yeri ile önemli bir turizm bölgesidir. Yaz 
gecelerinde yıldızların en güzel göründüğü yerdir. ^ 

Yüz ölçümü 138.000 hektar olan ilçede 23.634 hektar tarım alam, 81.356, hektar 
orman ve fundalık alan, 33.010 hektarı tarım dışı arazidir. Mersin ve Antalya il merkezine 
250'şer km. mesafede bulunmaktadır. 

M.Ö. 4. yüzyılda var olduğu bilinmekte olan Anamur'un adının "rüzgârii yer" 
anlamında kullanıldığı da antik kaynaklarca ifade edilir. 1. yüzyılda kentin çevresine ilk 
surların yapıldığı, bir süre Kommagene Kralı Antiockhos'un (38-72) yönetiminde bırakıldığı 
tarihi bilgiler arasındadır. Kıbrıs'a yakın olması nedeniyle, Özellikle Romalılar zamanında bir 
ara istasyon konumunda olan Anemurium, aynı zamanda kara yoluyla Toroslar'daki en 
önemli Roma Kentlerinden biri olan Germanikopolu ile bağlantılıydı. Böylece bölgedeki 
doğal kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret kenti olmuştur. Anamur, M.Ö.'sinde bile 
bölgenin kaynaklarının ihraç edildiği bir merkez iken, bu gün gümrük müdürlüğünün 
olmaması yöre halkı tarafından kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak algılanmaktadır. 

Anamur'da gümrük müdüriüğü'nü sürekli aktif hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 
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]4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur Gümrük Müdürlüğünün aktif hale getiril
mesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/4360) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 



TBMM B: 134 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002. ^'S^i 
KONU : Soru Önergesi 7/4360 

23 . 7 . 2008 

a2../û^/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 11.07.2008 tarih ve A.Ol .O.GNS. 
0.10.00.02-7/4360-7638/15984 sayılı yazısı, 

b) Gümrük Müsteşarlığmm 18.07.2008 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01.1/10-71-
17992 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Saym Mehmet ŞANDIR'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/4360 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı soru önergesi cevabı 
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TBMM B: 134 23 . 7 . 20O8 

DEVLET BAKANUĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Ssyın Hayati YAZICI) 

ilgi: 15.07.2008 tarihü ve B.02.0.002- 1505 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yaa eki, Mersin Milletvekili Saym Mehmet ŞANDIR'ın 7/4360 sayılı yaah soru 
önergesi ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Gürarûk Müsteşarlığı merkez ve taşra tcşküaüannı çağdaş bir yapıya kavuştunnak amacıyla 
geliştirilen Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi <GİMOP) ile, dış ticaret ile uğraşanlara 
daha İyi hizmet verilmesi, selektif olmakla biriikte daha etkin gümrük denetimlerinin 
yapılmasuun Sağlanması, gümrük mcvzuatımn yeknesak uygulanması, daha etkin vergi tahsilatı, 
personel istİhdanu ve dış ticaret istatistiklerinin daha etkin hazırlanması amaçlannuştu-. 

Anılan Proje çerçevesinde gümrük idareleri TOıkiye genelinde otomasyona geçtiğinde, 
otomasyon kapsanu dışmda kalan vc dolayısıyla risk analizi uygulanamayan gümrük idarelerinin 
kapatilması bir zorunluhdc olarak ortaya çıknuş ve sfiz konusu proje çerçevesinde daha iyi 
hizmet verebiknek« daha etkin kontrol sağlayabilmek ve daha hızlı ve sağlıklı istatistik 
Oretebilmdc amacıyla gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak gümrük idaresi sayısınm 
azaltılmasına yönelik ilk çalışma tamamlanarak, mevcut günuOk idarelerinin yaklaşık 1/3 ü, 
17.09.1999 tarihli, 23819 sayıh Resmi Gazetede yayımlanan 10.09.1999 tarihli, 13314 sayıh 
Bakanlar Kurulu Karan vc 18.09.1999 tarihli, 23820 sayıh Resmi Gazetede yayrnılaoan 
yönetmelik değişikliği ile kapatıhnıştır. 

İşlem hacmi yok denecek kadar az olan Ananuır Gümrük Müdûriağü'r:lâ smırh kaynaklann 
(teknik donamm, personel v.b.) etkin olarak kullanılması bakumndm^ " i - JLnası gereği ortaya 
çıkmıştu:. 

Anamur GOmriîk MüdOrhigü de dahil, işlem hacmi olmayan diğer gUmrûk idarelerinin 
k^jaöbnası suretiyle faaliyetteki gümrük idarelerinin eldeki sımrlı kaynaklarla daha efektif 
çalışabilmesine imkan tamnznıştır. Had safhada olan personel sıkmtısı kısmen de olsa 
azalühnaya çalışıldığı gibi bu tasarrofla gümrük hizmetlerinde herilıangi bir azalma ohnamış, 
aksine hizmet kalitesi daha da artmıştır. 

Kapatılan gümrük idarelerinin bulunduğu yerleşim merkezlerinde sınırlı da olsa gûrarök 
hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, bu ihtiyacm mobil gümrük ve gümrük muhafaza 
ekiplerince karşılanması uygun bulunmuş ve bu çerçevede yapılacak işlemler 05.09.2001 tarihli, 
2001/21 sayıh Genelge ile belirlenmiştir. 
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T.C. 

GnınrakMiıteşariıl^ 

Sayı : B . 0 2 . I . G O M . 0 . 0 6 . 0 0 . 0 1 . 1 /10-71 

Konu : 7/4360 Sayılı Son» Önergesi 0 1 7 9 9 2 1 8 07 2008 



TBMM B: 134 23 . 7 . 2008 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

B/>jŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: S.ü-O'^, 2ûÛ^ 
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Mezkur Genelge uyannca, kapatılait gOmrük idaresinin iç gümrük olması durumunda sadece 
ihracat işlemleri, liman gümrüğü olması halinde ise sadece deniz yoluyla gelen eşyamn iüıalat ve 
ihracat işlemleri mobil gümrük ekiplerince yürittûlmektc, bunun için de talep sahibinin istemi, 
bulunduğu yer mülki idare amiıliği, bağb İHtlunduğu ihracatçı btrÜkleri, ticaret ve/veya sanayi 
odalan gibi kişi vc kunanlar tarafindan işlemin yapılmasından l gün önce yazılı olarak (faks 
dahil) ilgili Başmüdürlüğe üctilraekte, Başmüdürlükçe de en yakın gümrük idaresinden yeterli 
sayıda personel tefriki suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilmektedir. 

Bu itibarla; mevcut personel sıkmtısı ile yukanda belirtilen kriterler dikkate ahndığında Anamur 
Gümrük Mûdüriûgû'nûn sürekli aktif hale getirilmesi bu aşamada dûşOnûlmemcklc t;-"ikte 
Mersin Gümrük ve Muhafiaza Başmüdürlüğüne* nobil gümrük hizmeti verilen Anamur'dî 
gümrok mtIdüriüğO kurulıııasım gerektirecek yeterli potansiyele ulaşılmasa halinde Anamur 
Gümrük Müdürlüğü yeniden açılabilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

G Ü N D E M İ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

134 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
23 TEMMUZ 2008 ÇARŞAMBA 

SAAT: 13.00 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

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 

S E Ç İ M 

OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTLEIMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

EGEMENLIK KAYITSIZ ŞARTSIZ MILLETINDıR 



D A N I Ş M A K U R U L U ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konulanna (Anayasanın süreye bağ
ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sü
re ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

G R U P ÖNERİLERİ 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasansımn; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görü
şülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak 
üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalara devam etmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 
60 mcı maddelerden, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu 
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kurulun; 29.7.2008 Salı günkü birleşiminde 1 saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim 
konularının görüşülmeyerek bu birleşimde Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 23.7.2008 ve 30.7.2008 Çarşamba günlerinde
ki birleşimlerinde Sözlü Sorulann görüşülmemesi. 

Genel Kurulun 29 Temmuz 2008 Salı günü 15.00 - 20.00; 23 ve 30 Temmuz 2008 Çarşamba gün
lerinde 13.00 - 20.00; 24 ve 31 Temmuz 2008 Perşembe günlerinde 13.00 - 20.00 saatleri arasında çalış
malannı sürdürmesi, 

96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasansımn İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihU 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir) 

4.- 269 Sıra Sayılı Kanun Tasansımn İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşül
mesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 28 inci maddelerden, ikinci bölümünün 29 uncu maddedeki geçici 7, 8, 9 
ve 10 uncu maddeler ve 39 uncu maddedeki geçici 18 ve 19 uncu maddeler ile geçici 1, 2 ve 3 üncü mad
deler dahil olmak üzere 29 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir 
(Genel Kurulun 15.7.2008 tarihli 130 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (10/6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) Esas Numaralı 
23.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı) Meclis 

Araştırması Komisyonu 
* Anayasa Komisyonu 23.7.2008 Çarşamba - Saat: 14.00 

23.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 24.7.2008 Perşembe - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
23.7.2008 Çarşamba - Saat: 11.00 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ G Ü N D E M İ 

1 3 4 ÜNCÜ B İ R L E Ş İ M 2 3 T E M M U Z 2 0 0 8 Ç A R Ş A M B A S A A T : 1 3 . 0 0 

1 _ B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

0 
6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

^ 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

(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. 

1. X - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/589) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 15.7.2008) (**) (*) 

2. - 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) 

3. - Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma 

tarihi: 16.7.2008) 

4. 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) 

5. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasardan ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 
10.7.2008) 

6. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/617) (S. Sayısı: 270) 

(Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 

7. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 

(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

8. - Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği 

Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Tarım, Orman ve Köyişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları 

(2/297) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi: 18.7.2008) 

9. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 

Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Karamamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) 

(S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 
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8 - K A N U N TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

I L X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne Katılmamızm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Çevre ve Avrupa Birliği 

Uyum ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

12. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 

Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 

(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

13. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalan Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 

(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

14. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 

tarihi: 16.5.2008) 

15. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

16. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda 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 Komisyonlan Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 

(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

17. - 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) 

18. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (**) 

19. - 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) 

20. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve II 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) 
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21. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm 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 Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

22. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

23. 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) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

25. 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 
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33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41 . 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) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuştumcu 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 
Rapom (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. 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) 

44. 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) 
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45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EÎT) 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) 

55. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştmimış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayıh 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) 
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56. 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) 

57. 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) 

58. - 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) 

59. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

60. - 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) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim ICredi 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) 

62. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

63. 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. 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) 

67. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

68. - 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) 

69. 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) 
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70. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasmda Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasmm Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

71. 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) 

72. 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) 

73. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

74. - 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) 

75. 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) 

76. - 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) 

77. X - 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) 

78. X - 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 Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

79. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 

ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

80. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 

Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 

Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 

(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

81. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 

Komma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 
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82. X- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

83. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

84. X- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

85. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

89. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

90. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkmda 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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9L - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'm Yasama Dokunulmazlığmm 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

92. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

93. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147 'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

94. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

95. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

97. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 15re 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

98. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 
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99. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

100.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

101 . - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

102.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 

20.6.2008) 

104. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 

20.6.2008) 

105. - İstanbul Milletvekih İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 

20.6.2008) 
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106.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 

20.6.2008) 

107.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

108. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

110.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 

20.6.2008) 

111. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

112.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazhğının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN G E L E N D İ Ğ E R İŞLER 

- 1 5 - 134 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

113. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 

Dokunulmazlıklarmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 

4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 

ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

114. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 

Mehmet Mustafa Açıkalm ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 

4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 

ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

115. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

22.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

22.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

118. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 

23.6.2008) 
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119.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

121 . - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhğımn 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

123.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'mn Yasama Dokunul

mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 

Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 

Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Rapom ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtü-azı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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126.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 

Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

127.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

128. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığmm 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

129.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008, 23.6.2008) 

130.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

131 . - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

132. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 

ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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133 .x - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasmm Onaylanmasmm Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasansı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

134.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 

(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

135.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

136. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 

Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 

Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/543) 

(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

137. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 

Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 

Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) 

(Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

138.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

139.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldıniması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 

Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

140. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldıniması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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141. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

142. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

143. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Kanna 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması.Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşmrmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovuşmrmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

147. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovuşmrmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

148. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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149. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığmm Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

151 . - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldıniması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 2 0 r e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşmrmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

153.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Kanna 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

155.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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157.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

158.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 

Komisyonun Kovuşmrmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

159.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

160. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

161 . - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfaünın Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

162. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 

Komisyonun Kovuşmrmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

163. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu 

Karma Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLIFLERI İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

- 22 - 134 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

164. X - Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-

2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyet'nin Katılımı Konusunda 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 271) 

(Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 

Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 

Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 

Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 

2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

TBMM (S. Sayısı: 225)

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)

T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 4/4/2008
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1469
Konu: Yenileme

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi

uyarınca hükümsüz sayılan 1/1198 Esas Numaralı “Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş-
leyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Tasarısı”nın yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 21/4/2006
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-918/2113

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20/2/2006

tarihinde kararlaştırılan “Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan



GENEL GEREKÇE

Anayasada; adli, idari ve askeri olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı yargı düzeni kabul
edilmiştir. Birbirinden bağımsız yargı düzenleri arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarının doğ-
ması kaçınılmazdır.

1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununda sözü edilen üç yargı düzeni arasında doğacak görev ve
hüküm uyuşmazlıklarını çözecek bir mercie yer verilmemiş ise de, "yargı ayrılığı" ilkesinin zorunlu
bir sonucu olarak ve kişilerin hak arama hürriyetlerinin güvence altına alınması için 9/7/1945 tarih-
li ve 4788 sayılı Kanunla, yalnızca hukuk alanında doğan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere Uyuş-
mazlık Mahkemesi kurulmuştur.

1961 Anayasasının 142 nci maddesinde ise Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkeme olarak
düzenlenmiştir. Anayasanın bu hükmü gereğince 12/6/1979 tarihinde kabul edilen 2247 sayılı Uyuş-
mazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde de, Anayasanın bu
hükmüne paralel şekilde bağımsız bir yüksek mahkeme olduğu açıkça belirtilmiştir. Mahkemenin
bu konumu 1982 Anayasasının 158 inci maddesiyle aynen korunmuştur.

13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun kabulü ile
Danıştay ve Yargıtaydan seçilen iki kat aday arasından Uyuşmazlık Mahkemesine üye seçme göre-
vi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiş; 2247 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren
21/1/1982 tarihli ve 2592 sayılı Kanun ile de, 2461 sayılı Kanunun getirdiği değişikliğin yanı sıra
Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen iki kat aday arasından Devlet
Başkanınca (Cumhurbaşkanınca) üye seçileceği yolunda düzenlemeye gidilmiştir. Halbuki, ilgili
yüksek mahkemelerin üyelerince yargısal faaliyete ilişkin ek bir görev olarak yürütülen Uyuşmazlık
Mahkemesi üyeliğine seçilme, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilmekten farklıdır. Bu itibarla,
Uyuşmazlık Mahkemesinin karma nitelikli kurullarına, ilgili yüksek mahkemelerin görüşünü yansı-
tacak ve uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulunabilecek üyelerin seçiminin en iyi yolu, bu kişilerin
asıl görev yaptıkları yüksek mahkeme tarafından seçilmesidir. Anayasanın 104 üncü maddesinde,
Cumhurbaşkanının üye seçeceği yüksek yargı organları sayma yoluyla belirtilmiş olmasına karşılık
Uyuşmazlık Mahkemesi bunlar arasında yer almadığından, 2247 sayılı Kanunda bu yönde değişik-
lik yapılması için Anayasa değişikliği yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, yirmibeş yıl önce kabul edilmiş olan 2247 sayılı Kanunda bugüne kadar kısmi
değişiklikler yapılmışsa da uygulamada yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi için söz konusu Ka-
nunun bir bütün olarak ele alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yukarıda yazılı nedenler ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanan Kanun Tasarısıyla;
2247 sayılı Kanunun, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi usulü ve görev süreleri ile Mahke-
meye başvuru şekli konularındaki hükümlerinde değişiklik yapılmakta; mali ihtiyaçları Adalet Bakan-
lığı bütçesinden karşılanan bir yüksek mahkeme olması ve ülkemizdeki diğer yüksek mahkemelerin
bağımsız bütçelerinin bulunması da göz önüne alınarak Uyuşmazlık Mahkemesinin bağımsız bir
bütçeye kavuşturulması yönünde yeni hükümler getirilmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, Uyuşmazlık Mahkemesinin kurullarında görev yapacak üyelerin, yüksek

mahkemelerin ilgili genel kurullarınca doğrudan seçilmeleri esası getirilmektedir.
Madde 2- Maddeyle, Uyuşmazlık Mahkemesinin yönetim ve temsili ile Başkana vekalete ilişkin

hükümler düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemeyle, Başkanın dönem başında seçilmesi kuralı
kaldırılmaktadır.

Madde 3- Yürürlükteki düzenlemeye göre Mahkeme Başkanı Anayasa Mahkemesi üyeleri
arasından seçilmekte ve görev süresi iki dönemle sınırlı bulunmaktadır. Bu durum içtihat birliği ve
istikrarın sağlanması amacıyla bağdaşmamaktadır. Öte yandan, Mahkeme Başkanı, Başkanvekili ve
üyelerinin görev sürelerinin dönem esasına göre belirlenmesi hususu pratik yarar da sağlamamaktadır.
Yeniden seçilmelerine sınırlama getirilmeyen üyelerin, üyelikte herhangi bir nedenle boşalma ol-
ması durumunda, dönem esasına göre önce süre tamamlaması ve dönem sonunda yeniden seçim
prosedürünün işletilmesi yerine, her üyenin dönem esasına bağlı olmaksızın dört yıl için seçilmesi
halinde kurulların dönemler itibarıyla tamamen yenilenmesi ihtimali de ortadan kalkacak ve bu
sayede Mahkeme kurulları süreklilik arz eden bir görünüme kavuşacaktır ve istikrar sağlanacaktır.
Başkan ve Başkanvekilinin seçiminin de aynı nedenlerle dönem esası yerine dört yıl için seçilmeleri
hizmet gereklerine daha uygun düşecektir. Bu nedenlerle, maddeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi
Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri yeniden düzenlenmektedir.

Madde 4- Maddeyle, görev itirazını reddeden yargı merciince yetkili makama gönderilmesi
gereken evrakın neler olduğu sayılmak suretiyle yeniden düzenlenmektedir.

2247 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, yargı merciince bakılmakta olan dava
hakkında temin edilmiş tüm bilgi ve belgeler ile yapılan usuli işlemler ve tebligatların, uyuşmazlık
çıkarılmasını istemeye yetkili makama ve onun tarafından da Uyuşmazlık Mahkemesine noksansız
olarak sunulabilmesi ve davanın daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından incelemenin sıhhatli
ve süratli bir şekilde yapılabilmesi için yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5- Maddeyle, ilgili başsavcıya uyuşmazlık çıkarılması için yapılan başvuruyu bu husus-
taki sürenin geçirilmiş olduğunu tespit etmesi halinde reddetme imkanı tanınmaktadır.

2247 sayılı Kanunun 13 üncü maddenin birinci fıkrasında, ilgili başsavcı tarafından uyuşmazlık
çıkarmaya yer olmadığı sonucuna varılırsa talebin reddedileceği ve bu karara karşı hiçbir yargı mer-
ciine başvurulamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, işin esası hakkında kesin olarak talebi reddet-
me yetkisi tanınan bu makamın, kendisine Kanunun öngördüğü süre geçirildikten sonra başvuruda
bulunulması halinde ne yapılacağının belirtilmemiş olması eksik bir düzenlemedir. Sürenin kamu
düzenine ilişkin olması ve görülmekte olan bir davada gecikmelere yer verilmemesi için, ilgili
başsavcıların süresi içinde ileri sürülmemiş talepleri de reddedebileceği hususu açıkça belirtilmek
suretiyle, uygulamada doğabilecek tereddütler giderilmek istenmiştir.

Madde 6- Maddeyle, olumsuz görev uyuşmazlığında son görevsizlik kararını veren yargı merci-
ince yapılacak işlemler, uygulamada doğan aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenmektedir.

2247 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen "dava dosyası" ibaresi, hukuk alanında
doğan uyuşmazlıklarda son görevsizlik kararını veren yargı merciine ait dava dosyası olarak
algılandığından, taraflardan birinin istemesi üzerine bu yargı merciince yalnızca kendisine ait dava
dosyası gönderilmektedir. Son görevsizlik kararını veren yargı merciince, birinci savunma alınma-
dan ve dava ile ilgili belge ve bilgiler istenilmeden karar verilmesi durumunda ilk görevsizlik kararı
veren yargı merciine ait dava dosyasının incelenmesine ihtiyaç bulunması ya da ilk görevsizlik ka-
rarının kesinleşme durumunu da gösteren örneğinin gönderilmemesi nedeniyle, anılan madde hük-
mü bu aksaklıkları ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 7- Maddeyle, olumlu görev uyuşmazlığı doğması halinde, ilgili yargı mercilerince
yapılacak işlemler ile uyulması gereken usul kuralları açıkça belirtilmek suretiyle bu husustaki ek-
sik düzenleme giderilmektedir.

2247 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sadece uyuşmazlık türünün tanımı yapılmakla
yetinilmiştir. Uygulamada, ilgililer ve yargı mercilerince ne yapılacağı hususunun düzenlenmesi
gereği ortaya çıkmış bulunduğundan, maddeye eklenen yeni iki fıkra ile konuya ilişkin tereddütlerin
giderilmesi amaçlanmıştır.
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Madde 8- Maddeyle, 2247 sayılı Kanunun 12, 13 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sürelerin
çalışmaya ara verme (adli tatil) dönemine rastlaması halinde bu sürelerin çalışmaya ara vermenin
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamasını sağlamak üzere hüküm eklenmektedir.

2247 sayılı Kanunun 12 nci, 13 üncü ve 17 nci maddelerinde, ilgililerin başvurmaları veya
başsavcılık işlemleri ile yapılan tebligatlar üzerine verilecek cevaplar için süreler öngörülmekle birlik-
te, bu sürelerin çalışmaya ara verme dönemine rastlaması halinin Kanunda düzenlenmemiş olması ne-
deniyle, ilgili yargı mercilerinin uyguladığı usul kanunlarında da yer verildiği gibi, bu sürelerin çalış-
maya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzatılmasını sağlamak
üzere maddeye istisna hükmü eklenmek suretiyle, bu konuda hukuki birliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 9- 2247 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, maddeyle,
aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki, Uyuşmazlık Mahkemesine başvuran yargı
merciince yapılacak işlemlere ilişkin hükmü, uygulamada doğan aksaklıkları giderecek şekilde
yeniden düzenlenmektedir.

Madde 10- Maddeyle, 2247 sayılı Kanunun 32 nci maddesi değiştirilmek suretiyle, Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanlığına bağlı olarak Genel Sekreterlik Birimi kurulmaktadır.

Tasarıyla, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına bağlı olarak Genel Sekreterlik Birimi bünyesinde
memur kadroları ihdas edilmek suretiyle Mahkeme asli ve sürekli personele sahip kılınmakla birlik-
te, kadrolu personele ilaveten ayrıca iş yükünde geçici olarak artış meydana gelmesi halinde ihtiyaç
duyulacak idari personel için yeni kadro ihdası yerine, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay kadro-
larından geçici olarak görevlendirme yapılabilmesine ilişkin hüküm de muhafaza edilmektedir.

Madde 11- 2247 sayılı Kanunun yürürlükteki hükümleri uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesinin
bütçesi Adalet Bakanlığı bütçesi içerisinde mütalaa edildiğinden, mali yönden bağımsız kılınması ve
diğer yüksek mahkemelerin sahip olduğu olanaklara kavuşturulması ve genel bütçe içinde kendi
bütçesiyle idare olunması amacıyla, Uyuşmazlık Mahkemesinin bütçesinin bağımsız hale getirilme-
si yönünde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri de
dikkate alınarak, 39 uncu maddede değişiklik yapılmaktadır .

Madde 12- Uyuşmazlık Mahkemesi, bağımsız bir yüksek mahkeme olmasına karşın, genel
kadro usulüne tabi personel kadroları bulunmamaktadır. Yürürlükteki Kanuna göre Mahkemenin
yazı işleri ile diğer idari hizmetleri, Danıştaydan bir yazı işleri müdürü ve bir zabıt katibi; Yargıtay-
dan bir zabıt katibi; Ankara Adliyesinden bir yazı işleri müdürü ve bir hizmetli; Adalet Bakanlığın-
dan bir sekreter, bir memur, iki şoför ve iki hizmetli olmak üzere geçici olarak görevlendirilen 11 per-
sonel eliyle yürütülmektedir. Mahkemenin idari hizmetlerinin başka kurumlardan görevlendirme
yoluyla yürütülmesi, bir takım aksaklıkları da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; personel bakımın-
dan başka kurumlara olan bağımlılık; personelin maaş almak, tedavi kurumlarına sevk yaptırmak
gibi özlük ve sosyal haklara ilişkin işlemlerinin kadrolarının bulunduğu kurumlarca yürütülmesi
sırasında zaman ve emek kaybına ve buna bağlı olarak Uyuşmazlık Mahkemesinde bu şekilde
görevlendirilen personelin, özlük ve mali hakları yönünden bazı kayıplara uğramasına neden ol-
maktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, ek 2 nci maddeyle ekli (1) sayılı listede gösterilen kadro-
lar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (1)
sayılı cetvele Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreterliği bölümü olarak eklenmektedir.

Ayrıca, Uyuşmazlık Mahkemesinin verimli ve düzenli çalışmasını, idari hizmetlerin belirli
esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, hukuksal hayattaki işlevleri hakkında eğitim, tanıtım
ve yayın politikasını belirlemek amacıyla İçtüzükle düzenleme yapılmasını mümkün kılmak üzere,
ek 3 üncü madde eklenmektedir.

Madde 13- Tasarıyla, Genel Sekreterlik Birimi kurulduğundan ve buna bağlı olarak kadro ihdas
edildiğinden, 2247 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddeyle Mahkemede fiilen görev yapan per-
sonelin yeni ihdas edilen kadrolara atamalarının yapılmasını sağlayan geçiş hükmü düzenlenmektedir.

Madde 14- 2247 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak
maddeyle, 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddelerinde
gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Madde 15- Yürürlük maddesidir.
Madde 16- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Adalet Komisyonu 9/5/2008
Esas No.: 1/561
Karar No.: 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunun, 4/4/2008 tarih ve B.02.0.KKG/196/279/1469 sayılı yazısıyla, İçtüzüğün
77 nci maddesi uyarınca yenilenen ve Başkanlığınızca 14/4/2008 tarihinde Komisyonumuza havale
edilmiş olan “Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/561)”,
Komisyonumuzun 7/5/2008 tarihli 18 inci toplantısında Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN, Adalet
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Danıştay
Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür. Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri tamam-
lanmış, İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince önceki döneme ait rapor ve metnin Komisyonca
benimsenmesi yolunda görüş ifade edilmesine rağmen maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının görüşmeleri sırasında aşağıda belirtilen görüşler dile getirilmiştir.

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2247 sayılı Kanunun 3 üncü mad-
desindeki Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hallerinde Başkana ait görev ve
yetkilerin Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilip görevlendirilen
Başkan vekili tarafından yerine getirileceğine ve kullanılacağına dair hüküm, Uyuşmazlık Mahkeme-
si Başkanlığını Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından görevlendirilen üyenin yapacağına
dair Anayasanın 158 inci maddesine ve Anayasa Mahkemesinin Anayasa ile verilen diğer görevleri
de yerine getireceğine dair 148 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği dile getirilmiştir. Anayasanın
158 inci maddesinde Anayasa Mahkemesine yalnızca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını
görevlendirme yetkisi verildiği, Anayasanın 148 inci maddesinde Anayasa Mahkemesinin görev-
lerinin Anayasa tarafından belirleneceği ve Anayasada Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan vekilinin
Anayasa Mahkemesince görevlendirileceğine dair herhangi bir düzenlemenin yer almadığı
gerekçeleriyle söz konusu değişikliğin Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, Uyuşmazlık Mahkemesine seçilen üyelerin tekrar seçilebilmesi konusunda bir üst sınırın
öngörülmüş olmamasının neden olabileceği muhtemel sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla en
fazla bir dönem daha seçilebilmeleri konusunda sınırlama getirilmesinin uygun olacağı ifade
edilmiştir.

Değişiklik, yargı kolları arasında yaşanan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin şekilde karara
bağlama yargısal tekeli kendisine tanınan Uyuşmazlık Mahkemesine üye seçiminde yargı bağım-
sızlığını öne alan bir yaklaşıma dayalıdır. Yapılması öngörülen bu değişiklik ile Yüksek Mahkemeye
diğer yüksek mahkemelerin bildirdikleri adaylardan Cumhurbaşkanınca üye seçimi veya atanması
yasal modelinden, yüksek mahkemelerin kendi üyeleri arasından doğrudan üye seçme modeline
geçilmesi amaçlanmaktadır. 1982 Anayasasının 104 üncü maddesinin son fıkrasında Cumhur-
başkanına tanınabilecek yetkiler kapsamında yürürlüğe konmuş ve değiştirilmekte olan bu yapı,
Cumhurbaşkanı ile yargı erki ilişkisi bağlamında yargı bağımsızlığı açısından sorunlu bir yapıdır.
Değişiklik, kanun bünyesinde mevcut bu sistem ve inşa kusurunu ortadan kaldırmaktadır.
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Öte yandan, Komisyonda ileri sürülen bir değerli görüşün aksine Başkan vekilinin dahi Anayasa
Mahkemesi üyeleri arasından belirlenmesinin Anayasanın anlam ve amaç değerleriyle çatışan bir
yönü bulunmamaktadır. Anayasamızın 158 inci maddesinin ikinci fıkrası, Başkana ait görev ve
yetkileri geçici de olsa kullanacak üyenin Anayasa Mahkemesi üyesi olmasını zorunlu kılacak bir an-
lam örgüsüne sahiptir. Somut olayın özelliği içinde bu eksende bir yorum, Anayasanın yaşatılması
ve ayakta tutulması yönündeki yorum ilkeleriyle de tam bir uyum içindedir. Kaldı ki, bu yönde bir
çözüm, Başkan dışındaki üyelerin farklı yüksek mahkemelerin üyeleri olması ve asli görevleri bu
mahkemelerde devam ediyor bulunması karşısında yerindelik gereklerine de uygundur.

Tasarının çerçeve 10 ila 13 üncü maddeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına bağlı o-
larak Genel Sekreterlik Teşkilatı kurulması öngörülmekte ise de; Uyuşmazlık Mahkemesinin iş yükü
göz önünde bulundurulduğunda Mahkeme bünyesinde Genel Sekreterlik Teşkilatının kurulmasının
gerekli olmadığı bununla birlikte iş yükünde meydana gelecek arızî artışlara bağlı olarak ihtiyaç
duyulan personelin Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay kadrolarından görevlendirme yapılması
suretiyle karşılanmasının daha uygun olduğu dile getirilmiştir.

Ayrıca, Tasarıya eklenen çerçeve 10 uncu madde ile Kanunun 38 inci maddesinde yapılması
öngörülen değişiklik, maddede kısmen mevcut olan modelin mali sisteme uyarlanması ve güncel-
lenmesi niteliğindedir.

Komisyonumuzda görüşmeleri sonrasında;
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle, 2247 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasından

sonra gelmek üzere iki fıkra eklenmesi öngörülmekte ise de, amaçlanan değişiklikle, Kanunun anılan
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve maddeye yeni bir fıkra eklenmesi olduğundan, çerçeve
madde bu doğrultuda değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının 8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 10 uncu maddesi, Uyuşmazlık Mahkemesinin iş yükünün fazla olmaması ve iş

yükünde meydana gelecek arızî artışlar karşısında personel ihtiyacının Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve
Danıştay kadrolarından görevlendirme yapılması suretiyle karşılanabilmesi nedeniyle Tasarı met-
ninden çıkarılmış ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesi toplantılarına ek görev olarak katılan savcılara ve yüksek mahkeme
üyelerine de günün koşullarına uygun olarak artırılmış ödenek verilmesi amacıyla 2247 sayılı Ka-
nunun 38 inci maddesini değiştiren yeni bir madde eklenmiş ve yapılan teselsül nedeniyle 10 uncu
madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 11, 12 ve 13 üncü maddeleri 10 uncu madde ile bağlantılı olarak Tasarı metninden
çıkarılmıştır.

Halen görevde bulunan Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin görevlerinin seçildikleri tarihten
itibaren dört yıllık süre bitinceye kadar devam edeceğinin ayrıca ve açıkça belirtilmesi ve dolayısıy-
la intikal hukuku açısından herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla Tasarıya çerçeve 11 inci
madde ile 2247 sayılı Kanuna geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

Tasarının 14 üncü maddesi, yapılan teselsül nedeniyle 12 nci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

Tasarının 15 ve 16 ncı maddeleri yapılan teselsül nedeniyle 13 ve 14 üncü maddeler olarak ay-
nen kabul edilmiştir.
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Tasarıdaki maddeler görüşmeler sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Ahmet İyimaya Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen

Ankara Kastamonu Batman
Kâtip Üye Üye

İlknur İnceöz Ahmet Aydın Halil Ünlütepe
Aksaray Adıyaman Afyonkarahisar

(Karşı oy gerekçesi eklidir)
Üye Üye Üye

Zekeriya Aslan Osman Ertuğrul Yılmaz Tunç
Afyonkarahisar Aksaray Bartın

Üye Üye Üye
Ayla Akat Ata Fatih Metin Mehmet Tunçak

Batman Bolu Bursa
(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Üye Üye Üye
Mehmet Salih Erdoğan Celal Erbay Veysi Kaynak

Denizli Düzce Kahramanmaraş
(Toplantıya katılamadı)

Üye Üye Üye
Metin Çobanoğlu Ali Öztürk İhsan Koca

Kırşehir Konya Malatya
Üye Üye Üye

Ali Rıza Öztürk İsa Gök Mustafa Hamarat
Mersin Mersin Ordu

(Muhalefet şerhim var) (Muhalefet şerhi var)
Üye Üye Üye

Rahmi Güner Rıdvan Yalçın Yahya Akman
Ordu Ordu Şanlıurfa

(Muhalefet şerhi eklidir) (Toplantıya katılamadı)
Üye

Ali İhsan Köktürk
Zonguldak

(Muhalefet şerhimiz eklidir)

– 7 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 225)



ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına Karşı Oy Yazısının
Sunulması:

Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasamızın 158 inci Maddesinde düzenlenmiş olup, bir yüksek mah-
kemedir. Anayasamızın 158 inci maddesinin 2 nci bendinde de bu mahkemenin başkanlığını Anayasa
Mahkemesince kendi üyeleri arasından görevlendirilen üyenin yapacağı, Anayasamızın 153’e son
maddesi uyarınca da kararların yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve
tüzel kişileri bağlayacağı tartışmasızdır.

Anayasamızın 146’ya son maddesinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin, asli görevleri dışında
resmi veya özel görev alamayacakları düzenlenmiştir. Hangi görevlerin asli görev olduğu Anaya-
sa’da yer almaktadır. Anayasamızda gerek Uyuşmazlık Mahkemesinin düzenlendiği 158 inci mad-
dede gerekse diğer maddelerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği şeklinde bir görev öngö-
rülmemiştir. Anayasamızın 148’e son maddesinde Anayasa Mahkemesine sadece Anayasa ile görev
verilebileceği düzenleme altına alınmıştır. Anayasamızda Anayasa Mahkemesine, Uyuşmazlık Mah-
kemesi Başkanını görevlendirme yetkisi tanınmıştır. Anayasanın hiçbir maddesinde Anayasa Mah-
kemesine, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilini görevlendirme yetkisi tanınmamıştır. Anayasada
tanınmayan bir yetkinin yasa ile Anayasa Mahkemesine verilmesi Anayasaya aykırı olacaktır. Bu
nedenlerle başkanvekilliği sözcüğünün yasa tasarısında yer almaması gerekir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi görevlendirmeden bahsettiği halde burada seçim konusunun dü-
zenlenmesi de Anayasaya aykırıdır.

Tasarının 3 üncü maddesinde Uyuşmazlık Mahkemesinin yönetimi ve temsili düzenlenmekte-
dir. Uyuşmazlık Mahkemesi bir yüksek mahkeme olarak öngörüldüğüne göre, bir yüksek mahke-
menin yönetimi tek başına mahkeme başkanına ait olamaz. Yani yüksek mahkemenin sadece başkan
tarafından yönetilmesinin kabulü yüksek mahkeme kavramı ile bağdaşmaz. Mahkemenin yönetimi-
ne ilişkin kararların, mahkeme bünyesinde öngörülecek bir kurul ya da genel kurulca alınması yük-
sek mahkeme kimliğine daha uygundur. Ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununda yer alan bazı
kanun madde ve isimlerinin değişmiş olması nedeniyle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç varken bu tür
bir düzenlemenin yapılmamış olması,

Hukuk Devleti tüm işlem ve eylemleri hukuka uygun olan, hukuku tüm devlet organlarına ege-
men kılan, Anayasamıza aykırı durum ve tutumlardan kaçınan ve yargı denetimine açık olan devlettir.
Komisyonumuzda bu ilkelere aykırı düzenleme yapılması nedeniyle çoğunluk düşüncesine
katılmadığımızı saygıyla arz ederiz.

09.05.2008

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner Ali Rıza Öztürk
Zonguldak Ordu Mersin

Halil Ünlütepe İsa Gök
Afyonkarahisar Mersin
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

UYUŞMAZLIKMAHKEMESİNİNKURULUŞ
VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN İLE
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK
KURULU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 12/6/1979 tarihli ve 2247
sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş-
leyişi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin al-
tıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk
Bölümüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile
Danıştay Genel Kurulunca kendi daire başkan
ve üyeleri arasından; Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Genel Kurulunca da askerî hâkim
sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasın-
dan ikişer asıl, ikişer yedek üye seçilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askeri Yargıtay
Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri
arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir.”

MADDE 2- 2247 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yönetim ve temsil
MADDE 3- Uyuşmazlık Mahkemesinin

yönetimi ve temsili Başkana aittir.
Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya

izinli olması hâllerinde Başkana ait görev ve
yetkiler, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve
yedek üyeleri arasından seçilip görevlendirilen
Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kul-
lanılır.”

MADDE 3- 2247 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Görev süresi, hesaplanması ve seçimlerin
zamanı

MADDE 4- Uyuşmazlık Mahkemesinin
Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için
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ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

UYUŞMAZLIKMAHKEMESİNİNKURULUŞ
VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN İLE
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK
KURULU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sa-
yılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş-
leyişi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin al-
tıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü-
ne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay
Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri
arasından; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Ge-
nel Kurulunca da askerî hâkim sınıfından olan
daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, iki-
şer yedek üye seçilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askerî Yargıtay
Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri
arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir.”

MADDE 2- 2247 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yönetim ve temsil
MADDE 3- Uyuşmazlık Mahkemesinin

yönetimi ve temsili Başkana aittir.
Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü ve-

ya izinli olması hâllerinde Başkana ait görev ve
yetkiler, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve
yedek üyeleri arasından seçilip görevlendirilen
Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kul-
lanılır.”

MADDE 3- 2247 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Görev süresi, hesaplanması ve seçimlerin
zamanı

MADDE 4- Uyuşmazlık Mahkemesinin
Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için se-



seçilir. Dört yılın hesabında göreve başlama
tarihi esas alınır.

Görev süresi dolacak olanların yerine, bu
sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay
içinde; yaş haddi nedeniyle emeklilik halinde il-
gilinin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki ay
içinde; görev süresi dolmadan boşalan yerlere
ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde
seçim yapılır.

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.”
MADDE 4- 2247 sayılı Kanunun 12 nci

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine
verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik
kararı vermediği takdirde; yetkili makama
sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alı-
nan cevabı ve görevsizlik itirazının reddine
ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı
örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarma iste-
minde bulunmaya yetkili makama gönderir."

MADDE 5- 2247 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası-
na aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe
ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam,
gerekirse dilekçedeki veya eklerindeki eksiklik-
leri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkar-
maya yer olmadığı sonucuna varırsa veya
yapılan başvuruda 12 nci maddenin birinci
fıkrasında öngörülen sürenin geçirilmiş
olduğunu tespit ederse, istemin reddine karar
verir."

"Bu takdirde ilgili yargı mercii, 18 inci
maddede öngörüldüğü şekilde davanın
görülmesini geri bırakır."

MADDE 6- 2247 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15- Olumsuz görev uyuşmazlık-
larında dava dosyaları, son görevsizlik kararını
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çilir. Dört yılın hesabında göreve başlama tarihi
esas alınır.

Görev süresi dolacak olanların yerine, bu
sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay için-
de; yaş haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgili-
nin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki ay
içinde; görev süresi dolmadan boşalan yerlere
ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde se-
çim yapılır.

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.”
MADDE 4- 2247 sayılı Kanunun 12 nci

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine ver-
diği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik ka-
rarı vermediği takdirde; yetkili makama sunul-
mak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan
cevabı ve görevsizlik itirazının reddine iliş-
kin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı
örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarma iste-
minde bulunmaya yetkili makama gönderir.”

MADDE 5- 2247 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası-
na aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe
ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, gere-
kirse dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri
tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya
yer olmadığı sonucuna varırsa veya yapılan baş-
vuruda 12 nci maddenin birinci fıkrasında öngö-
rülen sürenin geçirilmiş olduğunu tespit ederse,
istemin reddine karar verir.”

“Bu takdirde ilgili yargı mercii, 18 inci
maddede öngörüldüğü şekilde davanın görül-
mesini geri bırakır.”

MADDE 6- 2247 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Olumsuz görev uyuşmazlık-
larında dava dosyaları, son görevsizlik kararını

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



veren yargı merciince, bu kararın kesin-
leşmesinden sonra, ceza davalarında doğrudan
doğruya diğer davalarda ise taraflardan birinin
istemi üzerine, ilk görevsizlik kararını veren
yargı merciine ait dava dosyası da temin edilerek
Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli
yargı merciinin belirlenmesi istenir."

MADDE 7- 2247 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesi-
ni isteyen taraflardan birinin, ceza davalarında
ise ayrıca ilgili makamların, taraf sayısından iki
fazla düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yargı
mercii;

a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini
yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve da-
va dosyasının kendisine gönderilmesini ister.

b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi
gün içinde cevabını bildirmesi için karşı tarafa
ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan
taraf veya ilgili makam, süresi içinde bu yargı
merciine cevabını bildirmezse, cevap vermek-
ten vazgeçmiş sayılır.

c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ek-
leri ile dava dosyalarını, Uyuşmazlık Mahkeme-
sine gönderir ve görevli yargı merciinin belir-
lenmesini ister.

Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 inci
maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesi-
ni geri bırakır."

MADDE 8- 2247 sayılı Kanunun 18 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"12, 13 ve 17 nci maddelerde yazılı
sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına
rastlarsa bu süreler, çalışmaya ara vermenin
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi
gün uzamış sayılır."

MADDE 9- 2247 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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veren yargı merciince, bu kararın kesinleşme-
sinden sonra, ceza davalarında doğrudan doğru-
ya diğer davalarda ise taraflardan birinin istemi
üzerine, ilk görevsizlik kararını veren yargı mer-
ciine ait dava dosyası da temin edilerek Uyuş-
mazlık Mahkemesine gönderilir ve görevli yar-
gı merciinin belirlenmesi istenir.”

MADDE 7- 2247 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“Olumlu görev uyuşmazlığının giderilme-
sini isteyen taraflardan birinin, ceza davalarında
ise ayrıca ilgili makamların, taraf sayısından iki
fazla düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yar-
gı mercii;

a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini ya-
zı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve dava
dosyasının kendisine gönderilmesini ister.

b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi
gün içinde cevabını bildirmesi için karşı tarafa
ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan
taraf veya ilgili makam, süresi içinde bu yargı
merciine cevabını bildirmezse, cevap vermek-
ten vazgeçmiş sayılır.

c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ek-
leri ile dava dosyalarını, Uyuşmazlık Mahke-
mesine gönderir ve görevli yargı merciinin be-
lirlenmesini ister.”

“Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 in-
ci maddede öngörüldüğü şekilde davanın görül-
mesini geri bırakır.”

MADDE 8- 2247 sayılı Kanunun 18 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“12, 13 ve 17 nci maddelerde yazılı sürele-
rin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rast-
larsa bu süreler, çalışmaya ara vermenin sona er-
diği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uza-
mış sayılır.”

MADDE 9- 2247 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



"Yargı merciince, önceki görevsizlik kararı-
na ilişkin dava dosyası da temin edilerek,
gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava
dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir."

MADDE 10- 2247 sayılı Kanunun 32 nci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"İdari teşkilat, personel ve atama işleri
MADDE 32- Uyuşmazlık Mahkemesi

Başkanlığına bağlı olarak Genel Sekreterlik
Birimi kurulur.

Genel Sekreterlik Biriminde idari ve malî
işler, yazı işleri ve özel kalem müdürlükleri ile
ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler
bulunur.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının uygun
gördüğü bir raportör asli görevine ek olarak,
Genel Sekreterlik görevini de yapar.

Genel idare sınıfı ve yardımcı hizmetler
sınıfına giren personel, Başkan tarafından atanır.
Bu personelin nitelikleri ile hizmet şartları ve
şekillerine ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet
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“Yargı merciince, önceki görevsizlik kara-
rına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, ge-
rekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyala-
rı Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.”

MADDE 10- 2247 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- Başkanın mazereti halinde
yerine başkanlık edene bu sürelerin içinde kal-
dığı her ay itibariyle, toplantıya katılan başsav-
cılar ile asıl ve yedek üyelere, toplantı yapılan
ay itibariyle, aylık ve ödeneklerinden ayrı ola-
rak 6500 gösterge rakamının memur aylıklarına
uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak miktarda ödenek verilir.

Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcı-
lara, toplantı yapılan ay itibariyle; Uyuşmazlık
Mahkemesinin raportörlerine ise her ay olmak
üzere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 2500
gösterge rakamının memur aylıklarına uygula-
nan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu buluna-
cak miktarda ödenek verilir.

Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhan-
gi bir vergiye tabi tutulamaz.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Memurları Kanunu hükümlerine ve ilgili yönet-
meliklere uygun olarak İçtüzükte gösterilir.

Hizmetin gerektirdiği hallerde ihtiyaç duyula-
cak yeteri kadar personel, Uyuşmazlık Mahkeme-
si Başkanının isteği üzerine Adalet Bakanlığı,
Yargıtay ve Danıştay kadrolarından bu kurumlar
tarafından ilgili mevzuat gereğince yapılacak geçi-
ci görevlendirme yoluyla temin edilir.

Beşinci fıkraya göre Uyuşmazlık
Mahkemesi Genel Sekreterlik Birimi emrinde
görevlendirilen personelin, aylık, ödenek, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal
hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Ancak,
bir yıl içinde altı aydan fazla çalışmış olanların
terfilerine esas alınmak üzere yazılı bilgi ver-
mek, bunların hangi işlere bakacaklarını ve
görev sürelerini belli etmek yetkisi Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanına aittir."

MADDE 11- 2247 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Bütçe
MADDE 39- Mahkemenin bütçe ve harca-

ma esas ve usulleri 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine tâbidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile
ilgili görüşmelerde Uyuşmazlık Mahkemesi
Başkanı veya görevlendireceği Uyuşmazlık
Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur."

MADDE 12- 2247 sayılı Kanuna aşağıda-
ki maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele
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MADDE 11- 2247 sayılı Kanuna aşağıda-
ki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Mevcut üyelerin gö-
revleri, seçildikleri tarihten itibaren dört yıllık
süre bitinceye kadar devam eder.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreterliği
bölümü olarak eklenmiştir.

EK MADDE 3- Uyuşmazlık Mahkemesinin
çalışma usullerinin düzenlenmesine, idari işler
ile kalem hizmetlerinin yürütülmesine, eğitim,
tanıtım ve yayın faaliyetlerine, Genel Sekreter-
liğin kuruluş ve görevleri ile bu Kanunda belir-
tilen diğer hususlara ilişkin hükümler, Genel Ku-
rulun yapacağı içtüzükle düzenlenir.

Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayımlanır.”
MADDE 13- 2247 sayılı Kanuna aşağıda-

ki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun yürür-

lüğe girdiği tarihte, görevlendirme yoluyla
Mahkemede çalışmakta olan personelden uygun
görülenler ekli (1) sayılı listedeki durumlarına
uygun kadrolara başka bir işleme gerek olmak-
sızın Başkan tarafından atanırlar ve durum ilgili
kurumlara bildirilir. Bu şekilde atanmayan
görevliler ise bu Kanunla değişik 32 nci mad-
denin beşinci ve altıncı fıkraları hükümlerine
tâbidirler."

MADDE 14- 13/5/1981 tarihli ve 2461
sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka-
nununun 1 inci maddesi ile 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan
“üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askerî
yargı dışından gelen” ibareleri madde metnin-
den çıkartılmıştır.
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MADDE 12- 13/5/1981 tarihli ve 2461 sa-
yılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu-
nunun 1 inci maddesi ile 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan
“üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askerî
yargı dışından gelen” ibareleri madde metnin-
den çıkartılmıştır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 13- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Ba-
kanlar Kurulu yürütür.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

Dýþiþleri Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
A. Gül A. Þener M. A. Þahin

Devlet Bakaný Devlet Bakaný Devlet Bakaný V.
B. Atalay A. Babacan B. Atalay

Devlet Bakaný Devlet Bakaný Adalet Bakaný
N. Çubukçu K. Tüzmen C. Çiçek

Millî Savunma Bakaný Ýçiþleri Bakaný Maliye Bakaný
M. V. Gönül A. Aksu K. Unakýtan

Millî Eðitim Bakaný Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný Saðlýk Bakaný
H. Çelik F. N. Özak R. Akdað

Ulaþtýrma Bakaný Tarým ve Köyiþleri Bakaný Çalýþma ve Sos. Güv. Bakaný
B. Yýldýrým M. M. Eker M. Başesgioğlu

Sanayi ve Ticaret Bakaný En. ve Tab. Kay. Bakaný Kültür ve Turizm Bakaný
A. Coþkun M. H. Güler A. Koç

Çevre ve Orman Bakaný
O. Pepe



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ *

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ

GİH Özel Kalem Müdürü 1 1

GİH Yazı İşleri Müdürü 4 1

GİH İdari ve Mali İşler Müdürü 1 1

GİH Programcı 5 1

GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1

GİH VHKİ 3 1

GİH VHKİ 4 1

GİH VHKİ 5 1

GİH VHKİ 7 1

GİH Zabıt Katibi 5 2

GİH Şoför 8 2

YH Dağıtıcı 7 1

YH Hizmetli 10 2

YH Hizmetli 12 1

TOPLAM 17

* HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ (I) SAYILI LİSTE ADALET KOMİSYONUNCA
KABUL EDİLMEMİŞTİR.
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

TBMM (S. Sayısı: 259)

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557)
Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Dışişleri Komis-
yonuna havale edilmiştir.

T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 3/4/2008
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1516/1460
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2008
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan
GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanan Serbest Ti-
caret Anlaşması, taraflar arasında Dünya Ticaret Örgütü ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
(1994) prensipleri doğrultusunda bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır.

Söz konusu Anlaşma, GATT 1994/DTÖ hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrük
vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, tarım ürünlerinde taviz de-
ğişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri ile hizmetler ve genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal
uyum, damping, korunma önlemleri, devlet tekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları,
fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, vs.) alanlarında düzenlemeler içermektedir.

Anlaşmanın başlıca hedefleri; taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması ve güçlen-
dirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması ve ta-
rafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesidir.

Anlaşma, karşılıklılık esasına dayanan simetrik bir modele sahiptir. Buna göre, Türkiye ve Gürcis-
tan menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kal-
dırılacaktır. Tarım ürünleri ticaretinde ise negatif ve pozitif liste yaklaşımı birlikte benimsenmiş olup,
Gürcistan için hassas olan kümes hayvanları, koyun-keçi etleri, çay ve fındık gibi toplam 15 kalem ürün
hariç Türkiye menşeli tüm tarım ve işlenmiş tarım ürünleri Anlaşmanın yürürlük tarihi itibarıyla Gür-
cistan’a gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecektir. Diğer taraftan, Türkiye ise, Anlaşmanın yü-
rürlük tarihi itibarıyla tarım sektörü için son derece hassas olarak değerlendirilen fasıl veya gümrük ta-
rife pozisyonu bazında 30 kalem ürünü taviz kapsamı dışında bırakmış, daha az hassasiyete sahip 24 ka-
lem üründe ise belirli kota miktarları kapsamında Gürcistan menşeli ürünlerin ülkemize ithalatında güm-
rük vergisi indirimi veya muafiyeti şeklinde taviz sağlamıştır. Gürcistan’ın BDT ülkeleri dışında ilk ser-
best ticaret anlaşmasını ülkemiz ile yaptığı dikkate alındığında, Anlaşmanın Türkiye menşeli ürünler
için Gürcistan pazarında önemli bir rekabet gücü sağlayacağı öngörülmektedir.

Türkiye-Gürcistan dış ticaret hacmi 2006 yılında 753 milyon dolar, 2007 yılı sekiz aylık ra-
kamları itibarıyla 562 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. STA’nın yürürlüğe girmesi sonrasında, söz
konusu rakamın 2008 yılında 1 milyar dolar ve 2009 yılı itibarıyla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaş-
ması beklenmektedir.



Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu 18 Haziran 2008
Esas No.: 1/557
Karar No.: 83

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 3/4/2008 tarihinde Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 11/4/2008 tarihinde tali komisyon ola-
rak Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Türkiye
Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 12/6/2008 tarihli 14 üncü toplantısında Dışişleri
Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile;
- Taraflar arasında Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte karşılıklı olarak ithalat ve ihracata uy-

gulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılması,
- Tarım ürünlerine sağlanan istisnalar,
- Herhangi bir ürünün diğer taraf ülkeye çok fazla miktarda ithal edilmesi halinde bu ülkenin ala-

bileceği korunma önlemleri,
- Anlaşma kapsamında işletmelere ilişkin rekabet kuralları,
- Taraf ülkelerin fikri mülkiyet haklarını korumaları ve koruma için alacağı tedbirler,
- Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olmak üzere bir “Ortak Komite” kurulması ve Komi-

tenin çalışma usulleri,
- Anlaşmanın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm usulü,
- Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi,
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Ülkemiz tarafından 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejimizin uygulamaya konduğu

ve Gürcistan’ın da bu ülkeler içinde yer aldığı,
- Uygulanan strateji çerçevesinde 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkelerle olan ticaretimizin

20 milyar Dolar seviyesinden, %380 artışla 96 milyar Dolara çıktığı,
- Ülkemiz tarafından uygulanmakta olan bölgesel stratejiler ve Avrupa Birliği yükümlülükleri

çerçevesinde, yabancı ülkelerle yapılan ticaretin hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik anlaş-
malar imzalandığı ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) bu anlaşmalar içinde önemli bir yer tuttuğu,

- Ülkemiz ile EFTA ülkeleri, İsrail, Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Mısır, Fas, Tunus,
Filistin, Suriye ve Arnavutluk arasında olmak üzere yürürlükte olan 11 adet Serbest Ticaret Anlaş-
masının bulunduğu,

- Serbest Ticaret Anlaşmalarının yapıldığı ülkelerin pazarlarına girişte büyük kolaylıklar sağla-
dığı ve anlaşma yapılan ülkelerdeki dış ticaret artış oranının genel dış ticaretimizdeki artış oranının
çok üzerinde gerçekleştiği,

- 2000-2007 döneminde toplam dış ticaret hacmimizdeki artış oranının %237 olduğu, ancak, aynı
dönemde STA ülkeleriyle dış ticaretimizin %326 oranında artarak 6,1 milyar Dolardan 26,2 milyar
Dolara çıktığı,
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- Gürcistan ile dış ticaretimizin 2007 yılı itibariyle 936 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu
rakamın 646 milyon Dolarını Ülkemizden Gürcistan’a yapılan ihracatın oluşturduğu,

- Anlaşmanın iç onay sürecinin 28 Aralık 2007 tarihi itibariyle Gürcistan tarafında tamamlandığı,
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye ve Gürcistan menşeli tüm sanayi ürünlerinin itha-

latında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılacağı,
- Anlaşmanın iki ülke arasında dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunacağı gibi turizm, müte-

ahhitlik ve ekonominin diğer alanlarındaki iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağı,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be-

nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Necip

Taylan’ın Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyonumuz tarafından kabul
edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Sözcü Üye Üye
Suat Kınıklıoğlu Necip Taylan Ahmet Deniz Bölükbaşı

Çankırı Tekirdağ Ankara
Bu Raporun Özel Sözcüsü Bu Raporun Özel Sözcüsü

Üye Üye Üye
Metin Yılmaz Fevzi Şanverdi Şükrü Mustafa Elekdağ

Bolu Hatay İstanbul
Üye Üye Üye

Hüseyin Tuğcu Mehmet Şahin Mehmet Çerçi
Kütahya Malatya Manisa

Üye Üye
Gönül Bekin Şahkulubey Metin Ergun

Mardin Muğla
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİS-
TAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TASARISI
MADDE 1- (1) 21 Kasım 2007 tarihinde

Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile
Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş-
ması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Ba-
kanlar Kurulu yürütür.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİS-
TAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TASARISI
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko-

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Ko-
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Ko-
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren

Devlet Bakaný Devlet Bakaný Devlet Bakanı
M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen

Devlet Bakaný Devlet Bakaný Devlet Bakaný
N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakaný Ýçiþleri Bakaný
M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
M. Aydın K. Unakıtan H. Çelik

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V.
F. N. Özak R. Akdağ H. Çelik

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
M. H. Güler E. Günay V. Eroğlu
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Taraflar, bu
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Madde 16 (1) (b)’de atıfta bulunulan fatura beyanı;
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