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B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 milletvekilinin, yerel basın 

ve yayın kuruluşlarının yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/310) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 milletvekilinin, kot taşlama 
atölyelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/311) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 milletvekilinin, çocuklara 
yönelik cinsel taciz ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/312) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kumlu ziyaret eden Umman Sultanlığı Savunma Bakanı Badr 

Bin Saud Bin Harib Al Busaidi'ye Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 
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1.- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, İran'a yaptığı resmî ziyarete iş
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A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 
2.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapom (1/663) (S. Sayısı: 319) 

3.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tokat Milletvekili Reşat Doğm ve 2 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili 
Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serda
roğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; Benzer Ma
hiyetteki Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/664, 2/59, 2 /261 , 2/357, 2/370) 
(S. Sayısı: 320) 

VI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Ergenekon soruşturmasında 

basına bilgi sızdıran kamu görevlisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
somsu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5505) 

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, dinlenme ve izlenme id
dialarına ilişkin Başbakandan somsu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı (7/5509) 

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, işkence iddialarına ilişkin Baş
bakandan somsu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5513) 
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4.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, cezaevlerindeki bazı uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/5522) 

5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, maketten ev satışında 
yaşanan mağduriyetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/5523) 

6.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, yargılama sürecinde yaşanan 
mağduriyetlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/5574) 

7.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Gerger Savcısına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5584) 

8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İstanbul Adlî Tıp Kurumu 
6. İhtisas Dairesinin hazırladığı bir rapora ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5585) 

9.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Adlî Tıp Kurumunun verdiği 
bir rapora ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/5587) 

10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, tasarruf sahiplerini mağdur 
eden bir holdinge ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/5628) 

11.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1937 ve 1938'de Tunce
li'de gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5637) 

12.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adlî Tıp Kurumu yöneti
mine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5641) 

13.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, İstanbul Adlî Tıp Kurumunun bir 
raporuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/5642) 

14.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, tutuklu ve hükümlüle
rin emanete alınan eşyalarının kaybolduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5643) 

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, işkence iddialarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5830) 

16.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, dinlemeye konu telefon kayıt
larına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5852) 

17.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, işsizliğe yönelik önlem
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in cevabı (7/5889) 
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Savfa 
18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kriz sonucu artan iş

sizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan somsu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5896) 539:541 

19.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Araş
tırma Hastanesinin etrafındaki arazilere ilişkin somsu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/6044) 541:542 

20.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, toplu işten çıkarmalara ilişkin 
somsu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 
(7/6047) 543:545 

21.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, kamudaki zomnlu 
özürlü istihdamına ilişkin somsu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in cevabı (7/6048) 546:547 

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sosyal güvenlik prim borçları
nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin somsu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6052) 548:549 

23.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da ölüm ve yaralanmaya yol 
açan bir patlamaya ilişkin somsu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/6086) 549:550 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin ilindeki yatırımlara 
ilişkin somsu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 
(7/6145) 551:552 

- 3 8 8 -



T B M M B: 47 21 . 1 . 2009 

- 3 8 9 -

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, mahallî idareler seçimleri öncesinde seçmen listeleriyle ilgili olarak 

yaşanan tartışmalarda sıkça gündeme getirilen Kimlik Paylaşımı Sistemi, vatandaşlık numarası, Adres 

Kayıt Sistemi gibi Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında gündem dışı bir açıklamada bulundu; 

Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İzmir Milletvekili 

Oktay Vural, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ grupları adına, Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli 

şahsı adına, aynı konuda görüşlerini belirttiler. 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'm mahallî idareler seçimlerine 

ve Adres Kayıt Sistemi hakkındaki konuşmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Siirt Milletvekili M. Yılmaz Helvacıoğlu, Siirt ilinin sorunları ve yapılan yatırımlara, 

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği İcra 

Komitesi'nin olağanüstü toplantısına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi ilçesinde HADEP ilçe Başkam Serdar Tanış ve 

Başkan Yardımcısı Ebubekir Deniz'in kayboluşlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Adalet Bakanı 

Mehmet Ali Şahin cevap verdi. 

Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 milletvekilinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve 

seçmen kütüklerine yönelik iddiaların (10/307), 

Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun (10/308), 

Araştırılarak; 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların 

araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için (10/309); 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön 

görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun, Karadağ'a, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler'in, İran'a, 

Yaptıkları resmî ziyarete iştirak eden milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/271) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan 

gündeme alınmasına ilişkin önergesi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının; 
1 'inci sırasında bulunan (6/316), 
2'nci " " (6/338), 
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Esas numaralı sözlü somlara, Sağlık Bakanı Recep Akdağ cevap verdi; (6/368), (6/522), (6/541), 
(6/577), (6/703), (6/765), esas numaralı somların sahipleri de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 
l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kumlda 
hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Rapom'nun (1/663) (S. Sayısı: 319) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 Ocak 2009 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
20.00'de son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN Canan CANDEMİR ÇELİK 
Giresun Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye • 
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3'üncü sırasında bulunan (6/366), 
4'üncü " " (6/368), 
10'uncu " " (6/400), 
15'inci " " (6/413), 
22'nci " " (6/424), 
26'ncı " " (6/438), 
38'inci " " (6/474), 
4 l 'inci " " (6/480), 
44'üncü " " (6/485), 
58'inci " " (6/518), 
60'ıncı " " (6/522), 
63'üncü " " (6/526), 
64'üncü " " (6/527), 
7 l 'inci " " (6/538), 
73'üncü " " (6/541), 
74'üncü " " (6/542), 
81'inci " " (6/556), 
95'inci " " (6/577), 
145'inci " " (6/653), 
168'inci " " (6/687), 
177'nci " " (6/703), 
212'nci " " (6/764), 
213'üncü " " (6/765), 
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No.:52 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

21 Ocak 2009 Çarşamba 

Tasarı 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu 
Kaçakçılığı, Organize Suçlar ve Terörizmle Mücadele İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı (1/671) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2009) 

Teklifler 

1.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/376) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2009) 

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/377) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2009) 

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; Sivas Madımak Oteli'nin Demokrasi Şehitleri 
Müzesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/378) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009) 

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 17.3.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/379) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009) 

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 2 Milletvekilinin; Milli Eğitim Temel Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/380) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009) 

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin; Yatınmların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/381) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının 
sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2009) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki işçi 
sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2009) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz ve 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2009) 

• 
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21 Ocak 2009 Çarşamba 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Murat ÖZKAN (Giresun), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) • 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47'nci Birleşimini 

açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Çetin Soysal'a aittir. 

Sayın Soysal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, hain kurşun ve bombaların kurbanı olan önemli değerlerimizi, saygın kalemlerimizi ve 
laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin savunucuları ve demokrasi şehitlerini anmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Taylan Özgür, 1977'de 
İstanbul Taksim'de 1 Mayıs mitinginde 34 yurttaşımız, 1978'de İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi önünde 7 gencecik öğrenci ve Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partili yine 7 öğrenci 
faili meçhul cinayetlere kurban gitti. 1979'da gazeteci-yazar Abdi İpekçi hain bir suikast sonucu 
yaşamını kaybetti, 31 Ocak 1990 akşamında Muammer Aksoy Ankara'daki evinin önünde uğradığı 
silahlı saldırıda öldürüldü, 6 Ekim 1990'da Bahriye Üçok evine gönderilen bombalı paket nedeniyle 
yaşamını yitirdi, 7 Mart 1990'da gazeteci Çetin Emeç arabasında öldürüldü, 4 Eylül 1990'da evinin 
yakınlarında vurulan gazeteci-yazar Turan Dursun ne yazık ki yaşamını kaybetti; 1993'ün Temmuz 
ayının 2'sinde Sivas'ta 33 vatandaşımız, yazarımız, sanatçımız çok korkunç bir katliam sonucu 
Madımak'ta can verdi; 30 Aralık 1994'te İstanbul Taksim'de The Marmara Otelinde patlayan bomba 
sonucunda ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te hayatını kaybeden Onat Kutlar; 21 Ekim 1999 yılında 
öğretim üyesi-yazar Ahmet Taner Kışlalı Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı saldın sonucu 
yaşamını kaybetti. Ne yazık ki liste çok uzun ve yine iki gün önce, bir cinayet sonucu yaşamını yitiren 
Hrant Dink'i andık. Üç gün sonra da, Uğur Mumcu'yu, Gaffar Okkan'ı anacağız ve kahpece 
öldürülen bu demokrasi şehitlerinin ölümleri ne yazık ki karanlığın gölgesinde kalmış, 
aydınlatılamamıştır ve hepsini saygıyla anıyor, onların fikirlerinin eksikliğini hissediyoruz. 
Somyomz: Katiller bulunabildi mi, suçlulardan hesap sorulabildi mi? Ne yazık ki hayır. 

Ve Uğur Mumcu.. . Uğur Mumcu on altı yıl önce, 24 Ocak günü hain bir suikast sonucu 
aramızdan ayrıldı. 1993 yılında karlı bir kış gününde hain bir suikasta kurban giden Uğur Mumcu'ya 
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özlemimiz her geçen gün artıyor. O, Türkiye üzerinde oynanan oyunları kaleme aldı, yıllarca savundu. 
Yazılarıyla ve araştırmalarıyla Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına sürüklemek isteyenlerin, ülkeyi 
bölmek isteyenlerin gerçek yüzünü ortaya çıkartmaya çalıştı. Cesaretle, korkusuzca araştırdı 
gerçekleri. Kalemini de düşüncelerini de pazarlık konusu yapmadı. Benimsediği ilkeleri, bilgisi, 
yüreği, yiğitliğiyle cumhuriyet aydınları arasındaki yerini aldı. 

Demokrasi, laiklik ve cumhuriyetin yılmaz savunucusu, araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu, 
dürüstlüğü, ulusal duruşu, devrimci, Atatürkçü kimliğiyle aydınlanmanın öncülerindendi. Mafya-
siyaset ilişkisine, İslami ve ayrılıkçı teröre, yolsuzluğa, radikal kökten dinci akımlara karşı somut 
belgelere dayalı çalışmalan ve yayınladığı eserleri tarihî belgeler arasında yer aldı. Cumhuriyetin 
değerlerini sonuna kadar savunan kitleler de onu son yolculuğuna görkemli bir törenle uğurladı. Ne 
yazık ki kalemi gibi dimdik yaşayan, soyadı gibi etrafını aydınlatan Uğur Mumcu'nun katilleri 
bulunamadı ve onsuz geçen on altı yılda Mumcu'nun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. 

Ve yine bir kış günü, saat üçü altı geçe İstanbul'da Agos gazetesi önünde Hrant Dink hain 
kurşunlara hedef oldu. Hrant Dink, bu zengin coğrafyanın, bu toprakların içinden süzülüp gelen, 
düşüncelerini yılmadan ifade eden biriydi. Hrant Dink, bu ülkede yetişmiş, bu ülkeyi seven, barış ve 
kardeşlikten yana olan, özgürlüğü ve insan haklannı savunan herkesin sesiydi, kalemiydi. Açık sözlü, 
yürekli, sevecen, uzlaştırıcı kişiliğiyle Hrant Dink hayatımızda eksilen renklerden biridir. Bireysel, 
bu kadar tahammülsüz, cani ruhlu yapan, bunu eyleme dökmeye teşvik eden karanlık 
sorgulanmadıkça gerçek çözüme vanlamaz. Birbirinin düşünce ve özgürlüklerine saygılı, barış ve 
kardeşliğin hâkim olduğu bir Türkiye'de yaşamak için kişisel ve toplumsal sorumluluklarımız 
anımsanmalıdır. Karanlığın üzerine kalemlerle, kitaplarla yürünmelidir. Düşün adamlarımız, 
aydınlarımız teröre, faili meçhul cinayetlere feda edilmemelidir ve karanlıklar mutlaka aydınlığa 
kavuşturulmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ÇETİN SOYSAL (Devamla) - Uğur Mumcular, Çetin Emeçler, Muammer Aksoylar, Bahriye 
Üçoklar, Gaffar Okkanlar, Turan Dursunlar, Hrant Dinkler, Ahmet Taner Kışlalılar... Ve biz onları 
unutmadık, unutmayacağız. Bu olaylara yenilerinin eklenmesini istemiyorsak hatırlamak, hatırlatmak 
ve hesap sormak zorundayız, karanlığın sis perdesini ortadan kaldırmak zorundayız. Kalbimizde ve 
yüreğimizde ilelebet onları yaşatacağız. 

Uğur Mumcu'nun anısına, Uğur Mumcu'nun mısralarından bir bölüm okumak istiyorum izin 
verirseniz: 

"Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. 

Göz göre göre öldürüldük ey halkım... 

Batı uygarlığı adına, bizleri, bir şafak vakti ipe çektiler. 

Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi... 

Bir gün mezarlarımızda güller açacak... 

Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak... 

Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi, hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi, unutma bizi..." 

Demokrasi şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hepsinin anıları önünde saygıyla bir kez 
daha eğiliyorum. 
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Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

Gündem dışı ikinci söz, tekstil sektörünün sorunları ve Teşvik Yasası'nın süresinin uzatılması 
hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'a aittir. 

Sayın Paksoy, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tekstil sektörünün sorunları ve Teşvik 
Yasası 'nın süresinin uzatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın 
cevabı 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekstil 
sektörünün somnları ve Teşvik Yasası süresinin uzatılması hakkında gündem dışı söz almış 
bulunuyomm. Bu vesileyle yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Arkadaşlar, ben bu Hükümeti anlayamadım. Tüm dünyayı altüst eden 1929 yılındaki büyük 
buhrandan sonra dünya ekonomisinin yaşadığı en büyük kriz olarak kabul edilen, tüketicilerden 
hükümetlere kadar herkesin kâbusu hâline gelen bu krize karşı Hükümetin bugüne kadar yaptığı tek 
şey seyretmek. Önce krizin bize teğet geçeceği söylendi. Krizin teğet değil de ciğerimizi delip 
geçeceği anlaşılınca -hiçbir doktor hastaya, dummun kötü, gidiyorsun, hazırlıklarını yap demez-
"Böyle bir tedavi yok." denildi. 

Diğer ülkeler birbiri ardına 6 trilyon dolara varan kurtarma paketleri açıklarken AKP 
Hükümetinin bu gayriciddi tutumunu bir an önce terk etmesi gerekir. 

Kıymetli arkadaşlar, bu kriz dolayısıyla, özellikle reel sektör açısından asıl zor dönem yeni 
başladı. İhracatımızın yüzde 60'ını yaptığımız ülkeler bu krizden ciddi anlamda etkilendikleri için 
ekonomileri durgunluğa girdi. Bankaların sağladığı kredilerle iş yapan birçok yurt dışı müşteri, 
fınansal piyasada piyasaların da sıkıntıda olması nedeniyle ya iflas etti veya ödemelerini vadelerinde 
yapamamaya başladı. 

Bir yandan daralan ticaret hacmi diğer taraftan ihracat bedellerinin zamanında tahsil 
edilememesi, yurt içi ve yurt dışı bankaların ticari piyasaya sağladığı kredileri azaltması sonucu 
ülkemiz reel sektörü yoğun bakıma girdi. 

Peki, bu durum karşısında Hükümet ne yapıyor? Medyada her gün bir haber çıkıyor: Hükümet 
krizi böyle çözecekmiş, yok şöyle çözecekmiş. Kriz mağduru işçiye 800 TL maaş verecekmiş. 
Türkiye teşviksiz kalmayacakmış. Bir sürü mış mış. . . Hepsi bu. 

Kıymetli arkadaşlar, bu kriz nedeniyle üretim düşüyor, işsizlik giderek artıyor. Resmî olmayan 
verilere göre ise işsizlik oranı yüzde 20'lere dayanmıştır. Bu da 500-600 bin işçi demektir. Sırf kendi 
ilim Kahramanmaraş'ta bu kriz nedeniyle işten çıkartılanların sayısı 7.500'ü bulmuştur. Bu rakama 
zorunlu olarak izne çıkartılanları dâhil etmiyorum. 

Kırk dokuz ili kapsayan 5084 sayılı Teşvik Yasası 1 Ocak 2009'da sona erdi. Yine Hükümete 
dayanılarak medyada yer alan haberlere göre bu Teşvik Yasası yerine sektörel, bölgesel ve proje bazlı 
teşvikler hazırlanıyormuş. Eğer medyadaki haberler doğruysa, kendi ilim Kahramanmaraş sektörel 
bazda teşvik kapsamına alınarak sadece madenî eşya sanayisinde desteklenecekmiş; bu büyük bir 
haksızlıktır. Kahramanmaraş madenî eşya sanayisinde ülkemizin en önemli üretim merkezidir ancak 
ilimizdeki tekstil sektörü hem üretim hem ihracat hem istihdam bakımından madenî eşya sektörüne 
nazaran çok daha büyüktür. 

Yine medyada yer alan haberlerdeki gibiyse, bu teşvik projesinin gelişigüzel hazırlandığını 
düşünüyoruz. Size bir ömek vereyim: Konya ve Karaman illerimiz, tarım, gıda, kâğıt sektörlerinde 
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desteklenecekmiş. Eğer bu konsepte bakarsak, özellikle dondurma ve kırmızı biberiyle büyük bir 
üretim ve ihracat potansiyeli olan Kahramanmaraş'ın da gıda sektöründe, ayrıca kâğıt sanayisine 
yapılan yatırımlardan dolayı kâğıt sektörünün de desteklenmesi lazım. Diğer illerimiz için de benzer 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Benim söyleyeceğim şu arkadaşlar: Daha ortada bir teşvik paketi falan da yok, IMF ikna edilirse 
açıklanacağı söyleniyor. Hükümet, yukarıda örnek verdiğim şekilde bir teşvik paketi hazırlayacakmış. 
Hazırlık sürecini ve katkıda bulunanları da açıklasın da biz de bu adaletsiz projenin kimin eseri 
olduğunu öğrenelim veya acilen, en azından muhalefetten, sivil toplumdan, TOBB'den öneri ve görüş 
alınsın, yasa bu doğrultuda süratle uygulamaya geçirilsin. 

Netice olarak, üretimi baz alan adil bir teşvik yasasının acilen çıkarılmasını talep ediyoruz veya 
mevcut Teşvik Yasası'nın en az beş yıl, hiç olmazsa üç yıl uzatılmasını istiyoruz. Son yirmi yılda 
yatınm teşviklerinin yarısı tekstil sektörüne verilmiştir. Bu sektör de 25 milyar dolarlık ihracat 
yaparak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Paksoy. 

MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - ...2,5 milyon insanımıza istihdam sağlayarak ülke 
ekonomisinin dinamosu olmuştur. Tekstil sanayicileri pamuktaki KDV'nin yüzde 8'e çıkarılmasından 
dolayı 1 no.lu KDV'de devamlı olarak Maliyeden alacaklı durumunda oluyorlar. Bu ise sanayicimize 
ek bir yük getirmektedir. Bunun nedeni ise enerji ve diğer girdi maliyetlerindeki KDV'nin yüzde 18 
olması, sanayicinin sattığı üründeki KDV'nin ise yüzde 8 olmasıdır. Tekstilcimiz, şu an için ya 
zararına ürününü satıyor veyahut maliyet fiyatına malını sattığı için Maliyeden devamlı olarak 
alacaklı durumunda bulunmaktadır. Bir an önce sanayicimizin üzerindeki bu KDV yükünü alıp 
rahatlatalım. Bunun için, pamuktaki KDV'yi yüzde l ' e çekelim; bu olmuyorsa 1 no.lu KDV'ye 
mahsup imkânı getirerek sanayicimizin Maliyeden alacağı KDV'nin devlete ödeyeceği vergiler ile 
SSK borçlarına mahsubu imkânı getirelim. Bu yapılacak olan düzenleme sanayicimize bir rahatlık 
getirecektir, bu kriz döneminde hiç olmaz ise biraz nefes almasını sağlayacaktır. Maliye Bakanlığının 
KDV'yle ilgili bir an önce düzenleme yapmasını talep ediyoruz. 

Şu an, Kahramanmaraşlı sanayicilerin devletten alacağı KDV tutan 150 milyon TL'yi geçmiştir. 
Bu adaletsizliğin Hükümetinizce en kısa zamanda düzeltilmesini, Kahramanmaraşlı sanayiciler, 
partim ve şahsım adına bir kez daha Hükümetinizden talep ediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy. 

Gündem dışı konuşmaya Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakanım, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Çok Değerli Başkan, değerli 
arkadaşlar; biraz önce Değerli Milletvekilimiz son ekonomik durumlardan bahsetti. Tabii, bütün 
platformlarda hep bu ekonomik durum ve dünyadaki global krizin Türkiye'ye etkileri her zaman 
konuşuluyor, konuşulmaya da devam edecek. 

Tabii, dünyada yüz yılda yaşanan bir krizden bahsediyoruz ve Türkiye de bundan etkileniyor. 
Etkilenme şöyle: Bütün dünyada ticaret daraldı, ticaret yolları tıkandı. Nasıl tıkandı? Kredilerde 
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tıkanma oldu, bankalarda tıkanma oldu. Dünyadan bahsediyorum, dünyada ve büyük ülkelerde birçok 
değerler şimdi tersine döndü. Birçok banka battı. Öyle bankalar ki, bir banka Türkiye'nin bütün 
bankacılık toplamının 5 katı, bir tane bankaları. Böyle bankalar batıyor. Ticaret hacmi daraldı. 
Herkeste bir talep daralması oldu. Dolayısıyla, kimse kimseye eskisi kadar mal satamıyor ve her ülke 
kendine göre de tedbirlerini alıyor. 

Şimdi, ülkeler büyük şekilde bazı paketler açıklıyor veyahut da işte, bir şey açıkladığı zaman "Bir 
paket açıklandı." deniliyor. Bu, ister paket olarak açıklansın, ister tek tek olarak açıklansın, muhakkak 
surette o ülke kendi ekonomisini koruyabilmek için önlemler alıyor. 

Şimdi, ülkelere baktığımız zaman, hangi ülke ne gibi önlemler almış dediğimiz zaman, daha 
ziyade Batı ülkeleri, batan bankaları var, o bankaları kurtarma paketi açıklıyorlar veyahut da zor 
duruma düşmüş bankaları var, onlara birtakım önlemler paketi açıklıyorlar veyahut da bazı büyük 
ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri gibi, reel sektörlerinde çok büyük sektörlere -oranın otomotiv 
sektörü mesela- kredi imkânları getiriliyor. 

Şimdi, bunu duyunca bizdekilerin birçoğu -herkes gazeteleri okuyor ya- "Ya bizde niye bir önlem 
paketi alınmıyor?" diyor. Kardeşim, çok şükür bizde bir batan banka yok, kurtaracak bankamız da 
yok. Bankalarımız sağlam bizim ve bu daha önceki krizlerden çıkardığımız dersler dolayısıyla 
aldığımız önlemlerle bankacılık bizde, Türkiye'de kuvvetli bir duruma geldi. O zamanlar bizde de 
çok bankalar battı. Eski dönemleri hatırlayacak olursanız çok bankalar battı bizde ama onların 
önlemlerini aldık ve bu önlemler dolayısıyla da bu krize bankacılık sektörümüz biraz daha hazırlıklı 
yakalandı ve dolayısıyla, çok şükür ayaklarının üstüne basarak da gidiyorlar. Ee tabii, bankacılık 
sektörü- reel sektör ilişkilerinde biraz bir bozukluk oldu bizde de. Reel sektör kredilerine bankalar 
biraz fren yaptılar ama şimdi o yavaş yavaş daha iyi bir hâle geliyor. Bankalarımız da artık kredi 
paketlerini bir bir açıklıyorlar, işte "Biz şuna veriyoruz, biz buna veriyoruz." diye. Eskinin, o ilk 
günlerin sıkıntıları ortadan kalktı, şimdi daha iyi bir duruma geldiler, bir de faizleri de düşürmeye 
başladılar. Ben bunlara, bizzat birçoğuna şahidim ama hem dışarıdaki talep çok azaldı hem içerideki 
talep azaldı. 

Şimdi bize düşen nedir? Bize düşen, gerçekçi olmamız lazım, iç talebi biz nasıl canlandırabiliriz? 
İç talebi canlandıracaksınız ama bunun, bir enflasyon artışına veyahut da bütçe açıklarına da sebebiyet 
vermemesi lazım. O bakımdan biz, bütçedeki dengelere dikkat ederek, makroekonomik dengelere de 
dikkat ederek iç talebi artırmanın yollarını arıyoruz. Bu arada Merkez Bankası, bankalarımızın 
imkânlarını artırabilecek bir dizi önlemler aldı. "Efendim, Hükümet bir şey almıyor..." Ne demek 
bir şey almıyor? Yani, bu ülkenin Merkez Bankası da efendim BDDK'sı da SPK'sı da Hükümeti de 
bir ekonomik hedef üzerine giderler. Kendileri bağımsızdırlar, para politikalarını bağımsız şekilde 
ortaya koyarlar ama hedef, ekonominin hedefleri üzerinde yürümektir, o hedefler üzerinde 
yürüyeceksiniz. Bunu da Türkiye bugüne kadar çok iyi, çok güzel manage etti, idare etti, götürüyor. 
Bütün dünyada kriz olacak, bütün dünya hem de bizim en çok mal sattığımız yerler, Avrupa Birliği 
ülkeleri, Almanya'sı da Fransa'sı da hepsi toz duman olacaklar, Amerika'sı böyle olacak; biz bu 
arada iyi bir şekilde duracağız. Tabii, bizi hiç etkilemeyecek, mümkün değil. Bütün ticaret, dünya 
ticareti daraldığı için Türkiye'nin ticareti de daralıyor. Dünya ticareti Türkiye'nin ticaretini etkilerse, 
o ticaret... Bir adam daha az üretim yapma mecburiyetinde kalırsa o da işsizliğin artmasına sebep 
oluyor, artacak da yani. Ama Almanya'daki talebi biz nasıl artırabiliriz, Amerika'daki talebi nasıl 
artırabiliriz, Fransa'daki talebi nasıl artırabiliriz? Yapamıyoruz bunları. Ama Türkiye'deki talebi 
artırabilmenin bütün gayretleri içerisindeyiz. Bir taraftan Eximbank kredilerini artırıyoruz, onun 
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kaynaklarını artırıyoruz, diğer bankaların durumlarını daha iyi bir hâle getirebiliyoruz, konumları 
daha iyi, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimiz iyi; bunları bir dengede götürmemiz icap ediyor. O 
bakımdan bu darboğazı, bu sıkıntılı günleri en iyi şekilde atlatabilmenin, en az yara bereyle 
atlatabilmenin gayreti içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Diyoruz ki: Diğer ülkelere gidelim, bu krizden 
daha az etkilenen ülkelere pazarlamalarımızı yapalım. İş adamlarımızı alıp gidiyoruz, kendi 
bakanlarımız gidiyor, konuşuyoruz. Biz, dış pazarlarımızı bir taraftan artırmaya bakarken bir taraftan 
da Ekonomik Koordinasyon Kumlunda sabahtan akşama sektör temsilcilerini dinleyip onlarla birlikte 
karar vermeye gayret ediyoruz. 

Yine bu bağlamda, bizim biliyorsunuz Teşvik Kanunu'muz vardı. Kırk dokuz ilde bizim bölgesel 
teşviklerimiz var. Bu teşviklerimiz de bu sene sonunda bitiyor, ama şimdi yeni, Hükümetimiz kararını 
aldı; Ekonomik Koordinasyon Kumlunda son şekli veriliyor, bu teşvikleri tekrar uzatacağız. Onun 
bilgisini vermek istiyomm. 

Bu duygu ve düşüncelerle de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, sağ olun. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Gündem dışı üçüncü söz, kalkınma ajansları hakkında söz isteyen Van Milletvekili Kayhan 
Türkmenoğlu'na aittir. 

Sayın Türkmenoğlu, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

3.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun, kalkınma ajanslarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Demin burada gerek Sayın Bakanımız gerek sayın konuşmacı arkadaşlarımız teşviklerle ilgili 
duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Ama ben burada şunun altını çizmek istiyomm: Bana göre en 
önemli teşvik ve bugüne kadar yapılabilecek en önemli hadise kalkınma ajanslarının yürürlüğe 
girmesidir, kalkınma ajanslarının bir an önce işlerliğinin sağlanması, harekete geçmesi ve devam 
etmesidir. Niye diyecek olursanız değerli arkadaşlar, bakın kalkınma yerelde başlar. Bugün devlet 
eliyle kalkınan, şu anda, ülkemizde hiçbir şehir yoktur. Gaziantep'e bakın, Kahramanmaraş'a bakın, 
bunların ikisi de tekstil devi şehirlerimiz; Denizli 'ye bakın, Konya'ya bakın, bunlar sanayi 
şehirlerimiz. Acaba hiç sorabildik mi, araştırabildik mi bunların kalkınması ne şekilde 
gerçekleşmiştir? 

Değerli arkadaşlarım, bunların kalkınması, tamamıyla yerel dinamiklerin harekete geçmesiyle 
ve yerel dinamiklerin birlikteliğiyle gerçekleşmiştir. Bugün onun dışındaki gelişmekte olan illerimize, 
özellikle kalkınmada öncelikli yörelerimize baktığımızda, bu kalkınmada öncelikli yörelerimizde, 
ilin belediyesinin elinde kendine göre muhakkak bir projeleri var, ilin üniversitesinin elinde de yeteri 
kadar projesi var, belediyesine baktığınızda belediyede de aynı şeyler var, ticaret sanayi odalarına 
baktığınızda ticaret sanayi odalarında da aynı şeyler var. "Acaba bunlann kalkınamamasının sebebi 
nedir?" diye sorduğunuzda, bunların çok iyi bir şekilde koordinasyonu yok arkadaşlar. Bakın, her ilde 
müteşebbis var, girişimci var, sanayici var, para da var ama bunlar, bir şekilde, organizasyon ve 
inovasyon ortaklığıyla, ortak akıl, ortak fikir doğrultusunda yatırıma dönüşememektedir. 

Kalkınma ajansları 1933 yılında ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış olup bizim 
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ülkemizde ilk bölgesel kalkınma stratejileri 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'yla ortaya 
atılmış. Ama ne hazindir ki, gelin görün, o günden bugüne kadar bu kalkınma stratejileri ve kalkınma 
ajanslarının faaliyete geçmemesi, fiiliyata geçmemesi sonucu bir türlü kalkınma hedefine ulaşamadık 
değerli arkadaşlar. 

Şimdi, biz bu kalkınma hedeflerini... Tabii ki bazı şeyleri kendimizde aramamız lazım. Bakın, 
Avrupa Birliği fonları ülkemize gelmeye başladı. Bunları, bu projeleri yapacak, bu projeleri idare 
edecek, bu projeleri uygulayacak kimlerdir arkadaşlarım? Elbette ki kalkınma ajansları en önemli 
faktörlerden birisidir. Bakın, 2004 yılında dört ile (Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) Avrupa Birliği projeleri 
kaynağı çerçevesi içerisinde 45 milyon euro para verildi. Ben ilimde ilk defa projeyi o dönemde 
gördüm, Doğu Anadolu Kalkınma Programı çerçevesi içerisinde gördüm. Bu projelerle birlikte üç yüz 
dokuza yakın proje yapıldı. Şu anda bu projelerin uygulandığı hangi köye giderseniz, hangi mecraya 
giderseniz gidin, köyün girişinde bir tarafta Avrupa Birliğinin amblemi var, diğer tarafta Devlet 
Planlama Teşkilatının amblemi var: İşte "Bu köyde besicilikle ilgili hibe kredi alınmıştır, hibe kredi 
kullanılmıştır." 

Bakın, 2002 yılında Avrupa Birliği kaynaklarından biz 100 milyon euro alırken, bu son beş yıl 
içerisinde bu rakam 5 kat artmıştır değerli arkadaşlar. 500 milyon euro hibe para veriliyor, bunu 
kullanabiliyor muyuz? Önemli olan işte budur. 

Bakın, Avrupa Katılım Ortaklığı Fonu yardım mekanizması "IPA" dediğimiz projeler... Bu, ilk 
üç yıl için 1,6 milyar euro kaynak aktarılmaktadır. Bu kaynağı kimler kullanacak? İşte, bizim bu 
kalkınma ajanslarımızın burada önemi var. Bu proje üreten insanlarımız, yerelde işin özünde olan 
insanlarımız bu konuda aktif olan insanlarımızdır. Onun için, ben, kalkınma ajansının çok önemli 
olduğunu, özellikle kalkınma ajansının bir an önce işlerliğinin harekete geçirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Kalkınma ajanslarında kimler yer alacaktır? Kalkınma ajanslarında özellikle yerel dinamikler yer 
alacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Türkmenoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 

Bakın, on iki bölgede yirmi altı noktada ajanslar kuruldu mu? Kuruluyor. Tam seksen bir ili bu 
işin içerisine alacak. En büyük teşvik budur. 1,6 milyar euroyu ben kullanabiliyor muyum? Bunu 
kullanmak için gayret gösteriyor muyum? Bana göre en önemli teşviklerden birisi budur. 

Kalkınma ajansı, tamamıyla yerel sivil inisiyatifin, üniversitesi, ticaret, sanayi odası, yerel 
dinamikler, iş adamları, dernekler, vakıflar, odalar, bunlann hepsi kalkınma ajansının birer üyeleridir, 
kurullandır. Onun dışında yönetim kurulu, onun dışında genel sekreteryası var. Kalkınma ajansında 
en önemli konu da icra organı genel sekreterliktir. Bu genel sekreterliği çok iyi tespit etmemiz 
gerekiyor, bu konuda da özellikle genel sekreter işin lokomotifidir, son derece önemlidir. Bu paraların 
kullanılmasında en önemli faktör genel sekreterin üzerinden geçer. 

Bu kalkınma ajanslannm kurulmasında emeği geçen, geçmiş dönemlerde buna engel olanlara bir 
şey demiyorum, yani onu vatandaş biliyor, kim engel oldu, ama bugün fiiliyata geçen kalkınma 
ajanslarıyla ilgili bütün emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten bu kalkınma 
ajanslannın bu şekilde fiiliyata geçmesinde emeği geçen herkese de şükranlarımı, minnetlerimi 
sunuyorum. 

Yüce heyeti saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türkmenoğlu. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kumla sunuşları vardır. 

Sözlü som önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge vardır, okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERGELER 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/982) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi(4/111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü somlar kısmının 382. sırasında yer alan (6/982) esas numaralı sözlü som 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Dr. Reşat Doğm 

Tokat 

2.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın (6/1074) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü somlar kısmının 463. sırasında yer alan (6/1074) esas numaralı sözlü som 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

BAŞKAN - Sözlü som önergeleri geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkemizde 2.381 gazete, 215 
televizyon kanalı ve 951 radyo, yerel bazda yayın yapmaktadır. Ülkemizdeki yerel gazete ve 
televizyonların sayısının bu resmî rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. 

Yerel basın - yayın kuruluşları, kamuoyunda farklı seslerin duyulması ve toplumun yerel 
taleplerinin dile getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Etkinliği artırılmış ve güçlendirilmiş 
yerel medya, demokrasimizin güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanmasında ulusal düzeydeki 
medya kuruluşları kadar potansiyele sahiptir. Ulusal çaplı basın-yayın organları ülkemizdeki 
iletişimin ana damarları ise, yerel medyamız da iletişimimizin kılcal damarlarıdır. 

Taşıdıkları bu öneme ve potansiyele karşın, yerel gazetelerin ve televizyonların büyük çoğunluğu 
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maddi zorluklar içinde yayınını devam ettirmeye çalışmakta, var olma savaşı vermektedirler. 

Bu olgular dikkate alınarak, yerel basın-yayın kuruluşlarımızın yaşadığı sorunların araştırılması 
ve mevcut sorunların çözümünün sağlanması amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 
104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz 

1) Yılmaz Ateş (Ankara) 

2) Ahmet Ersin (İzmir) 

3) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

4) Akif Ekici (Gaziantep) 

5) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

6) Atila Emek (Antalya) 

7) Bülent Baratalı (İzmir) 

8) Erol Tınastepe (Erzincan) 

9) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

10) Hulusi Güvel (Adana) 

11) Hüseyin Unsal (Amasya) 

12) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

13) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

14) Nesrin Baytok (Ankara) 

15) Nevingaye Erbatur (Adana) 

16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

17) Sacid Yıldız (İstanbul) 

18) Selçuk Ayhan (İzmir) 

19) Şevket Köse (Adıyaman) 

20) Tansel Barış (Kırklareli) 

21) Tekin Bingöl (Ankara) 

22) Turgut Dibek (Kırklareli) 

Gerekçe 

Ulusal basın kadar geniş çaplı olmayan, günlük, haftalık veya aylık olarak çıkan; bulunduğu 
bölgenin haberlerini ve sorunlarını ön planda tutan yerel basınımız, bölgesel iletişimin sağlanması ve 
ulusal ölçekte duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde 2.381 yerel gazete, 215 
televizyon kanalı ve 951 radyo yerel çapta yayın yapmaktadır. Bu rakamlardan daha fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. Yerel basının gelişmesi, gazete sayısı ve tirajının artması, yerel iletişimi 
güçlendirmekte ve bu iletişim başta yerel yönetimler olmak üzere bölgeyi kültürel, sosyal ve 
ekonomik açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

Bunun yanında, yerel gazeteler yayımlandıkları kentlerin, ilçelerin insanlarıyla iç içedir ve 
onlardan bir parçadır. Yayımlandıkları kentin bütün sorunları içinde yoğmlan bu yerel gazetelerde, 
okur-gazete ilişkisi çoğu kez aile yakınlığı ve ilişkileri boyutlarına kadar inmektedir. 

Genel haberlerin yanı sıra, yaşanılan dar bölgeye ilişkin haberlerin yayınlanması, o bölgenin 
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kültürel, sosyal ve ekonomik yapısının gelişimine katkıda bulunmakla birlikte aynı zamanda yerel 
demokrasinin yerleşmesine, güçlendirilmesine ve devamlılığının sürmesinde de rol oynamaktadır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında da dönemin yerel gazetelerinin, mücadelenin başarıya 
ulaşmasında önemli bir görev üstlendiği tarihi bir gerçektir. Mustafa Kemal Atatürk yerel basınımızı 
"Fazilet Adaları" olarak nitelemiştir. 

Ekonomik zorluklar içinde görev yapmaya çalışan bazı yerel gazeteler, içerik ve görünüş 
bakımından okuyucuyu tatmin etmeyen bir görünüm arz etmektedir. 

Bunun başlıca nedenleri; ekonomik sıkıntı içerisinde olan gazetelerin resmi ilan pastasından 
yeterince pay alamaması, ticari ilan ve reklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin 
etme zorluğu, tiraj sorunu ve devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklememesi olarak 
gösterilmektedir. 

Yerel basının sorunlarının çözümünde, Basın İlan Kurumu'nun önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Özellikle düzenli ve günlük olarak yayınlanan gazetelerin Basın İlan Kurumu ile yakından ilişkileri vardır. 

Basın İlan Kurumu'ndan resmi ve bir kısım özel ilanları alabilmek için yerel basın işletmesinin 
uyması gereken kurallar ve maddi koşullar, devlet politikası ve enflasyon nedeniyle giderek 
ağırlaşmaktadır. Eğitimli eleman eksikliği, teknolojik alanda yetersizlik, halkın yerel gazeteyi 
yeterince benimsememesi, haber akışının ve sunumunun tatmin edici düzeyde olmaması gibi 
konularda da yerel gazeteleri oldukça sıkıntıya düşürmektedir. 

Yerel basının gelişimini sağlayacak sağlıklı adımların zamanında atılamamış olması, yerel 
basının sıkıntılarını artarak günümüze kadar gelmesine neden olmuştur. Biriken bu sorunlar 
nedeniyle; yerel gazetelerin kimisi kapanmış, kimisi de tüm bu sorunların içerisinden kendi 
çabalarıyla çıkmış ve yayın hayatını sağlıklı bir şekilde yürütmüştür. 

Etkinliğini artırmış, ulusal basınla eşit rekabet şartlarına sahip, güçlü bir yerel basın, 
kamuoyunda farklı seslerin duyurulmasında, dolayısıyla demokrasimizin yaygınlaşması ve 
güçlendirilmesinde olumlu rol oynayacaktır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Umman Sultanlığı Savunma Bakanı Badr Bin Saud Bin Harib Al 
Busaidi 'ye Başkanlıkça "Hoş geldiniz " denilmesi 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün davetlisi 
olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Umman Sultanlığı Savunma Bakanı Badr Bin Saud Bin Harib 
Al Busaidi şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine yüce Meclisimiz adına hoş 
geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki işçi sağlığı 
ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için, kumun kuru hava kompresörleriyle 
kotların yüzeyine tutularak aşmdınlması işlemi sırasında ciğerlere dolan silika maddesi nedeniyle 
silikozis hastalığı ortaya çıkmaktadır. Silikozis sadece kot taşlama işinde çalışan işçilerde değil aynı 
zamanda teflon ve elektrik kablo üretiminde de son dönemde oldukça sık görülmeye başlamıştır. 
Silikozis tedavisi olmayan ama önlem alındığında önlenebilecek bir hastalıktır. Ancak sektörde işçi 
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sağlığı ve iş güvenliği için alınması gereken önlemlerin hiçbirisinin alınmadığı görülmektedir. Bu 
nedenle sektörde çalışan 10 bin kişiden yaklaşık 5 bini silikozis hastalığına yakalanmıştır. 2-3 ay 
gibi çok kısa sürelerde de olsa bu işi yapan binlerce işçi soludukları tozun yoğunluğu nedeniyle 
hastalık tehdidi altında yaşamaktadır. Sadece Bingöl'ün, Karlıova İlçesinin, Taşlıçay ve Toklular 
Köyünde, neredeyse her evde bir silikozis hastası bulunmaktadır. İşçilerin birçoğu silikozis daha 
önce bu işkolunda görülmemiş bir hastalık olduğu için yanlış teşhis nedeniyle mağdur olmuştur. 
Hastalığı teşhis edilmemiş ya da yanlış teşhis edilmiş işçiler nedeniyle, silikozis hastası işçilerin 
sayısı tam olarak bilinememekte, ancak binlercesinin hasta olduğu tahmin edilmektedir. 

Başta İstanbul olmak üzere Sinop, Tokat, Bingöl, Siirt, Erzurum, Zonguldak ve Çorum'da kot 
taşlama sonucu akciğerleri iflas edip memleketlerine dönen çok sayıda işçi bulunmaktadır. Silikozis 
önlenebilir bir hastalık olmakla birlikte mevcut ağız maskeleriyle ondan korunmak mümkün değildir. 
Ya tamamen kapalı alanlarda, kolların dışarıdan robot-yapay kol gibi bir mekanizma içinden 
kullanıldığı sistemlerde yapılmalı ya da hava tüpleri kullanılan tüm vücudu örten özel giysiler 
giyilmeli, aynı zamanda kumlama yapılan alandan toz yayılması engellenmelidir. Ama değil özel 
kıyafetler, en basit ağız maskeleri bile tedarik edilmemiş kot taşlama işçileri yoğun toza uzun saatler 
boyu maruz kaldıkları için şimdi hastalığın tehdidi altındadır. Bu işte kullanılan özel kum değerli 
olduğu için, patronlar kum zayi olmasın diye işçileri havalandırmanın olmadığı, hatta pencerelerin 
sıkı sıkıya kapatıldığı ortamlarda çalıştırılmaktadır. Oysa bu işyerlerinde havalandırmanın çok iyi 
sağlanması ve işçileri kum tozunun karıştığı havayı solumamasını sağlayacak özel giysiler giymesi 
gerekmektedir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin alınmadığı ortadadır. 

Anayasa'nın 17, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 2 ve Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi'nin 3, maddelerinde en temel hakkın "yaşam hakkı" olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca; 
Anayasanın 49. maddesinde herkesin çalışma hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve devamla 60. 
maddesi uyarınca da devletin sosyal güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu 
açıkça düzenlenmiştir. Tüm bu düzenlemelere rağmen yasaların gerekleri yerine getirilmemekte ve 
sektörde çalışan işçilerin "yaşam hakları" ihlal edilmektedir. 

Kot taşlama sektöründe yaşanan işçi ölümleri ile ilgili olarak çok acil önlemlerin alınması 
gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, silika maddesinin kullanımı ile ilgili olarak gereken düzenlemeleri 
yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı, Meslek Hastalıkları Hastanelerinin yetersizliğini de göz önüne alarak 
gereken adımlan atmalı aynca bu sektörde çalışmış kişilerin sağlık durumlannın kontrol edilmesi için 
girişimlerde bulunmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kot taşlama atölyelerinin çalışma 
koşullarının dünyadaki standartlara uydurulması için gereken teftişleri yaparak konuyla yakından 
ilgilenmelidir. Dünyadaki çalışma standartlarına uymayan işyerleri derhal kapatılmalıdır. Çünkü 
hiçbir iş insan hayatından daha önemli ve öncelikli değildir. 

Kot taşlama sektöründe yaşanan işçi ölümlerinin nedenleri ve bu ölümlerin önlenmesi için 
alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 
104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Çetin Soysal (İstanbul) 

2) Nevingaye Erbatur (Adana) 

3) Tekin Bingöl (Ankara) 

4) Tansel Barış (Kırklareli) 
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5) Sacit Yıldız 

6) Halil Ünlütepe 

7) Turgut Dibek 

8) Akif Ekici 

9) Atila Emek 

10) Mehmet Ali Özpolat 

11) Mevlüt Coşkuner 

12) Ramazan Kerim Özkan 

13) Ahmet Ersin 

14) Şevket Köse 

15) Hulusi Güvel 

16) Selçuk Ayhan 

17) Ali Rıza Ertemür 

18) Ahmet Küçük 

19) Abdulaziz Yazar 

20) Hikmet Erenkaya 

21) Ali İhsan Köktürk 

(İstanbul) 

(Afyonkarahisar) 

(Kırklareli) 

(Gaziantep) 

(Antalya) 

(İstanbul) 

(İsparta) 

(Burdur) 

(İzmir) 

(Adıyaman) 

(Adana) 

(İzmir) 

(Denizli) 

(Çanakkale) 

(Hatay) 

(Kocaeli) 

(Zonguldak) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demire! ve 21 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz ve 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/312) 

Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin güvencesi ve yöneticisidir. Ülkenin geleceğini 
çocuklara emanet etmiş bir atanın evlatlarıyız. Çocuklarını koruyamayan, gözetemeyen toplumların 
geleceği de olamaz. 

Türkiye'de çocuk istismarının en kötü şekillerinden birisi olan cinsel sömürü olguları son 
günlerde daha çok gündeme gelmiştir. 

Sivil Toplum Örgütleri, sağlık kuruluşları, üniversiteler ve baroların kurduğu Çocuk Koruma 
Birimlerinin; ihmal ve istismar konusundaki çalışmaları, bu konuya dikkat çekilmesini sağlamıştır. 

Ülke nüfusumuzun 27 milyonu çocuktur. Araştırmalar sonucu; çocukların %4 ila %30 arasında 
cinsel istismara uğradığı tespit edilmiştir. Cinsel istismara maruz kalan çocukların %70'i de 10 yaşın 
altındadır. 

Çocukların cinsel istismarı psikolojik ve fiziksel ağır travmaya maruz kalmalarına, yaşam boyu 
sakatlanmalarına hatta ölümlerine neden olan çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

Geleneksel aile yapısına sahip bir ülke olduğumuz dikkate alınırsa; ülkemizde bu olaya yaklaşım 
şimdiye kadar; daha çok saklama ve olayın açığa çıkmasına izin vermeme şeklindeydi. Yeterli veriler 
olmadığı için, bu konuların gerçek boyum hakkında tam bir yorum yapmak da zor olmaktadır. 

Özellikle Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi Çocuk Satışı, Çocuk Fuhşu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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ve Çocuk Pornografisi Ek Protokolü'nde düzenlenen konular hakkında, kamunun, devlet 
görevlilerinin ve güvenlik, sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık gibi kamu idaresi sektörlerinin 
bilinçlendirilmesi çabaları yetersizdir. 

- Başta aileler olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin, eğitim kummlarının ve sivil toplum 
örgütlerinin çocuklara sahip çıkması gerekmektedir. Bu konu bir devlet politikası olarak ve koordineli 
bir şekilde yürütülmelidir 

- Eğitim kurumlan başta olmak üzere, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar konularında 
etkin eğitimlerin yapılmasıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılması, 

- Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli eğitim materyallerinin hazırlanarak, bu 
yöndeki çalışmalara başlanılması 

- Sağlıklı bir gelecek yetiştirebilmek için gerekli sağlık ve sosyal politikaların oluşturulması, 

- Bu konularda eylem planlarının hazırlanması için gerekli araştırmaların yapılarak bu 
araştırmalar ışığında çalışmalara başlanması 

- Kuram ve kuruluşlardan; bu konuyla ilgili olarak, bilgi edinme hakkı çerçevesinde gerekli 
bilgilere ulaşılmasının sağlanması, 

- Son zamanlarda yaşanan olaylarda dikkati çeken, adli tıp hizmetleri ve toplumu rahatsız eden 
raporlarıyla ilgili kargaşaların yeniden ortaya çıkmaması için, adli tıpla ilgili kurumlarda gerekli 
düzenlemelerin yapılması, 

- Adli tıp kummlarının, (özellikle bu konularda çalışanların) çocukların gizliliğine özen 
göstermelerinin ve bu konuda çalışanların ek eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması, 

- Ceza kanununda bu konularla ilgili maddelerin yeniden incelenerek, daha caydırıcı maddeler 
oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması, 

- Bunların yanı sıra toplumun da konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve tehlikeden haberdar edilmesi, 

- Yaşadığı olay nedeniyle, özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan çocuklar konusunda gerekli 
tedbirlerin alınması için kurumsal yapının oluşturulması, 

- Ülkemizde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (özellikle Emniyet 
teşkilatında), SHÇEK, Belediyeler ve sosyal yardım kuruluşlarında; özellikle Sosyal Hizmet 
Uzmanlan (Sosyal Çalışmacı) ve Psikologlar yeterli sayıda değildir. Bu çalışma alanlannda (özellikle 
bu konuya yönelik olarak); Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog istihdamı sağlanarak, konuyla ilgisi 
olmayan farklı meslek gruplarının bu alanlarda istihdam edilmelerinin engellenmesi, 

Tüm bu gerekçelerle çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismann araştırılarak, gereken önlemlerin 
alınması ve bu konuda sosyal bir politika oluşturulmasına ışık tutulması amacıyla Anayasanın 98'inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini 
saygılarımızla arz ederiz. 

1) Kemal Demirel (Bursa) 

2) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

3) Akif Ekici (Gaziantep) 

4) Hulusi Güvel (Adana) 

5) Şevket Köse (Adıyaman) 

6) Selçuk Ayhan (İzmir) 

7) Bülent Baratalı (İzmir) 

8) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
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9) Ahmet Ersin 

10) Mehmet Ali Özpolat 

11) Mevlüt Coşkuner 

12) Ramazan Kerim Özkan 

13) Nevingaye Erbatur 

14) Tekin Bingöl 

15) Tansel Barış 

16) Sacid Yıldız 

17) Turgut Dibek 

18) Atila Emek 

19) Ali Rıza Ertemür 

20) Abdulaziz Yazar 

21) Hikmet Erenkaya 

22) Ali İhsan Köktürk 

(İzmir) 

(İstanbul) 

(İsparta) 

(Burdur) 

(Adana) 

(Ankara) 

(Kırklareli) 

(İstanbul) 

(Kırklareli) 

(Antalya) 

(Denizli) 

(Hatay) 

(Kocaeli) 

(Zonguldak) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

D) TEZKERELER 

1.- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, İran 'a yaptığı resmî ziyarete iştirak eden milletvekiline 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/666) 

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye-İran 20 nci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu 
Toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 25-26 Kasım 2008 tarihlerinde İran'a yaptığı resmi 
ziyarete, Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki 
Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor 
ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

19/1/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Kapanma Saati: 14.51 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47'nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

I.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/663) (S. Sayısı: 319)(x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde tasarının tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Hasan Angı konuşmuştu. 

Şimdi söz sırası şahsı adına Van Milletvekili Sayın Kayhan Türkmenoğlu'na aittir. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Türkmenoğlu, buyurun efendim. 

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzun Raporu'nun tümü 
hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, markaları oluşturan sonuçta işletmelerdir, gerçek 
kişiler ve tüzel kişilerdir. Ülkemizde özellikle liberal sistemin omurgasını oluşturan faktörlerin en 
başında da bildiğiniz gibi girişimciler, müteşebbis sahipleri, sanayiciler gelmektedir. Bunlar liberal 
ekonominin asli unsurlarıdır. Ancak, geçmiş dönemlere baktığımızda, özellikle o dönemin bazı 
muhalefet partileri de toplum nezdinde iş adamlarımız konusunda, girişimcilerimiz konusunda hep 
olumsuz bir tavır takınmışlardır. Tüccar ve sanayicimizin hırpalanmasında geçmiş dönemlerde siyaset 
kurumlan da sonuçta aktif rol oynamıştır. Hatırlarsanız, 70'li yıllara baktığınızda "toprak işleyenin, 

(x) 319 S. Sayılı Basmayazı 20/01/2009 tarihli 46'ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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su kullananın" sloganıyla sosyalizm özlemi dile getirilirken hep iş adamlarımız hırpalanmıştır. 

Liberal ekonomiye en fazla önem veren hükümetlerden birisi de bizim Hükûmetimizdir değerli 
arkadaşlar. Bunun bir örneği de bugün getirmiş olduğumuz -diğer kanunlar gibi- markalar kanunudur. 

Markaların önemini burada vurgulamaya çalışırsak sadece iki örnek vermek istiyorum: Bugün 
Niğde'nin Koyunlu beldesi vardır değerli arkadaşlarımız. Bu daha önce köydü, kimse burayı bilmezdi 
ama bugün bir Koyunlu halısını bütün dünya tanıyor. İşte markanın en önemli özelliklerinden birisi 
budur. Bugün Bolu'nun Mudurnu ilçesi vardır. Bunu birçoğumuz bilmezdik ama -bugün her ne kadar 
mali kriz içerisinde de olsa- bir Mudurnu Tavukçuluk, o marka bizim ülkemizin her tarafında cereyan 
etmiştir. 

Türkiye'de marka konusunda isim yapmış ve uluslararası arenada bizim göğsümüzü kabartan 
birçok firmamız vardır, özellikle müteahhit firmalarımız da vardır. Bugün kırka yakın firmamız 
uluslararası arenada marka olmuştur. Tam 22 tane iş adamımız, Forbes dergilerinde dünyanın en 
zenginleri arasında yer almaktadır. Bu, şu demektir: Ülkemiz gerçekten son altı yılda, yedi yılda hızlı 
bir şekilde ilerlemektedir. Buna bağlı olarak bu firmalarımız, özellikle markalarına önem veren 
firmalarımız da.. . Dünyanın neresine giderseniz gidin, her bir köşede bir firmamızın bayrağının 
dalgalandığını görürüz. Geçenlerde İsveç'e gittiğimde, Brüksel'e gittiğimde orada "Godiva 
Çikolataları" yazılıydı. Bu, dünyada bir markaydı. Bunun bir Türk firması tarafından alındığını ve 
bugün o firmanın bizim şu anki Türk sanayimizin içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu 
gururla ifade etmek istiyorum. 

Bugün ülkemizde toplam, aşağı yukarı iki milyona yakın işletmemiz vardır. Gönlümüz arzu 
ediyor ki bu işletmelerimizin her birisi bir marka olsun, dünyanın her tarafına dağılsın. Bakın, Dış 
Ticaret Müsteşarlığımız tarafından hazırlanan İpek Yolu güzergâhında Turquality diye bir markamız 
vardı. Bu markamızla İstanbul'dan kalkılıp, ta Asya'nın en ücra köşelerine kadar ülkemizi tanıtmak 
için büyük gayretler gösterilmiştir. 

Biz, bunları yaparken bir taraftan da ülkemizde markalarım tescil eden, patent alan 
firmalarımızın da korunmasına ihtiyaç vardır. Bugün bu sistemin içerisinde bölgemizde de, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de marka olmak için çırpınan, gayret gösteren 
firmalarımız var. Ülkemiz içerisinde demin kalkınma ajanslarıyla ilgili konuşma yaparken marka 
şehirlerini de saydım. Özellikle Gaziantep ilimiz marka olma yolunda hedef koymuş ve çok hızlı bir 
şekilde ilerliyor. Ben isterim ki, seksen bir ilimizin her birinin ayrı ayrı bir şekilde marka olup, 
dünyada, uluslararası arenada yer sahibi olmamız lazım. Bugün üç milyonluk bir ülkenin bakıyoruz 
ki bir firması, dünyanın bütün uluslararası nezdinde kabul görmüş ve itibar görmüş bir firması olarak 
görmekteyiz. 

Hatırlarsanız, liberal ekonomiye demin en çok önem veren Hükümetin biz olduğumuzu 
söylerken... Geçmişteki iş adamlarımızın yıpratılmasına yönelik birçok çalışmalar yapılmıştır. Şimdi, 
Türk sanayisi belirli bir noktadan sonra artık kamudan özel sektöre bir geçiş yapmaktadır. Özellikle 
özelleştirmelerimiz bunun içindir ve özel sektörü kalkındırmamız ve desteklememiz bunun içindir. 
Bugün, özel sektör hak ettiği noktada mıdır? Değildir ama özel sektöre hak ettiği yetkileri, 
donanımları vermek için bu Meclis çatısı altında bütün arkadaşlarımıza görev düşmektedir. Ben -
eminim ki- bütün arkadaşlarımızın da bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. 

Bu tasarımızın, bu yasamızın sanayicimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Türkmenoğlu, teşekkür ediyomm. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı Edime Milletvekili Sayın Cemaleddin Uslu. 

Sayın Uslu, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

CEMALEDDİN USLU (Edime) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu bu tasarı, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmesine 2/1/2009 tarihinde karar verilerek 5/1/2009 tarihinde yüce Meclise intikal 
ettirilmiştir. Genel gerekçesine göz attığımızda, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6l ' inci maddesinin (d) bendinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği ve bu kararın 
14/5/2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bahsedilmektedir. Yine, 566 sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle, 61 'inci maddesinin (a) ve (c) 
bentlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği ve bu kararın 5/1/2009 tarihinde yürürlüğe 
gireceğinden bahisle, söz konusu iptal kararları nedeniyle doğmuş ve doğacak olan hukuki boşluğun 
giderilmesi amacıyla hazırlandığından söz edilmektedir. 

Yine, Sayın Bakanın Komisyon görüşmeleri esnasındaki sunuşunda, sınai mülkiyet mevzuatının 
yürürlüğe girdiği 1995 yılından bu yana uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, uluslararası 
gelişmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak ve mülkiyet haklarıyla ilgili kanun 
hükmündeki kararnamelerin yerini alması amacıyla, ortalama her biri 160-170 maddeden oluşan 
Markalar Kanun Tasansı, Patent ve Faydalı Model Kanun Tasansı, Tasanmların Komnması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Komnması Hakkında 
Kanun Tasarısı olmak üzere, dört adet tasarı taslağının Başbakanlıkta olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 
kanun tasarılannın teknik içerikte olması nedeniyle yasalaşma süresinin uzun olacağından bahisle, 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vermesi nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesine 
yönelik olarak, ikisi yürürlük ve ikisi yürütme maddesi olmak üzere dört maddeden oluşan Markalann 
Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
hazırlanarak Meclise getirilmiştir. Bu tasarının l'inci maddesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilen 556 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 9'uncu maddesinin yeniden düzenlendiğini, 
tasarının 2'nci maddesiyle de yine Anayasa Mahkemesince iptal edilen 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin 61 'inci maddesinin yeniden düzenlendiğini komisyon toplantısında ifade etmişlerdir. 
Ayrıca, tasarının amacının marka sahiplerinin münhasıran yetkilerinde olan markayı kullanma 
haklarına başkaları tarafından yapılacak tecavüzlerin engellenmesi ve marka sahiplerinin yapılacak 
tecavüzlerden korunmasını sağlamak olduğunu belirtmiştir. Yani bu tasarı, marka tescilinden doğan 
hakkın kapsamını marka sahibinin izni olmadan üçüncü kişilerin markayı kullanmalarının 
yasaklandığı durumları düzenliyor. Tasarıya göre, marka tescilinden doğan haklar marka sahibine 
ait olacak, marka sahibi markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve hizmetlerle ilgili olarak tescilli 
markayla aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasını engelleyebilecek. 

Değerli milletvekilleri, ceza hukuku alanında hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi için 
zorunlu görülen suç ve cezaların kanuniliği ile suç ve cezalar hakkında ölçülülük ilkesinden 
bahsedilmiştir. Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak ceza hukuku alanında hukuki güvenliğin 
gerçekleştirilmesinin suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ile sağlanılmaya çalışıldığını, suç ve cezalara 
ilişkin temel esaslann ceza hukukunun düzenleme alanına bırakılmayarak bu hususun Anayasa'mızın 
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38'inci maddesinde "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 
daha ağır bir ceza verilemez." şeklinde düzenlendiğini belirtmiştir. 

Suç ve cezaların yasayla konulmasının gereklerinden biri de bu konulardaki yasa hükümlerinin 
yeterince açık ve anlaşılabilir olmasıdır. Aksi hâlde, vatandaşlar yönünden hukuki güvenliğin 
mevcudiyetini söylemek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu yüce Meclisimiz tarafından yapılacak 
olan yasal düzenlemelerde ifade edilen bu ilkeler dikkate alınmalı, mümkün olduğunca her türlü 
öneri ve fikre açık olarak kanunlar çıkarılmalıdır. "Biz iktidarız, sizlerin görüş ve önerilerinin bizim 
için önemi yok." diyerek kanun çıkarılırsa aynı kanunu tekrar tekrar Meclise getirmek durumunda 
kalırsınız. 

Kanunlar yapılırken kamuoyunun görüşlerine başvurulmalı, hukukun yerleşmiş ilkelerine 
hassasiyetle uyulmalı ve farklı görüşlere de kulak verilmelidir. Aksi takdirde, yanlış hesap Anayasa 
Mahkemesinden dönecektir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 566 sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin cezai müeyyide öngören bazı maddelerini hukuk devleti 
ilkesi, ölçülülük ilkesi, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ve temel haklar ile kişi hakları ve ödevlerinin 
kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceği ilkelerine aykırı görerek söz konusu 
Kararname'nin 9'uncu ve 61 'inci maddesini iptal etmiştir. Bu iptal karan nedeniyle meydana gelecek 
olan hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte görerek iptal hükümlerinin yürürlük tarihini 
altı ay uzatmış ve kanun koyucuya yeni düzenleme yapması için fırsat tanımıştır ancak tanınan bu süre 
zarfında herhangi bir düzenleme Meclis gündemine getirilmemiş ve 5 Ocak 2009 tarihi itibarıyla altı 
aylık süre dolduğundan meydana gelen hukuksal boşluğun oluşmasına sebep olunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, gazetelerde Türkiye'de 2007 yılında 465 bin taklit ürünün yakalandığı, 
bununla ilgili olarak 372 kişinin tutuklandığı, 2008 yılında ise yakalanan sahte ürün sayısının 678 bin 
olduğu ve 282 kişinin tutuklandığı ve yeni yasal düzenleme yapılmazsa 5 Ocak 2009'dan sonra 
taklitçilere gün doğacağı, dokuz bin taklit davasının düşeceği, bir marka mağazasının önünde taklit 
ürün satılsa bile bir şey yapılamayacağı yönünde haberlerin yer aldığını okumuşsunuzdur. Bu, dürüst, 
kanunlarla güvence altına alınarak verilen tescilli marka sahiplerinin haklarının devlet tarafından 
korunamaması demektir. Oluşan bu yasal boşluk nedeniyle birtakım problemlerin yaşanacağı 
görülmektedir. Bu tür boşluklar kanunlara uyan vatandaşlarımızın devlete olan güvenini zedeler. Bu 
haberler 1 Ocak tarihinde basında yer aldı. 

Tasarının Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesine karar verilme 
tarihine baktığımızda Hükümetin bu konuda hukuki boşluğu gidermeye yönelik düzenleme yapması 
gerektiğini basında yer alan haberler sonrası hatırladığını söylemek yanlış olmaz. Eğer böyleyse, bu 
bir skandaldir. 

Değerli milletvekilleri, oluşan bu yasal boşluk sonucu Türkiye zamanında bu düzenlemeyi 
yapmadığı için, yıllar öncesine geri dönülmüş olması nedeniyle bir kaos ortamı oluşacağı endişesi 
marka sahiplerini tedirgin etmektedir. Sadece yabancı markaların değil, ARGE'ye, inovasyona 
yatırım yapan yerli markaların da bu durumdan olumsuz etkileneceği, milyonlarca dolar ile marka 
ve mağaza yatırımı yapan müteşebbislerin taklitçiler karşısında haklarını koruyamaz hâle geleceği 
unutulmamalıdır. Yine yasal boşluğu dolduracak bir yasal düzenleme henüz yapılamadığından bu 
dönemde işlenen suçlar müeyyidesiz kalacak, bu da markalar hukuku açısından büyük sıkıntılar 
meydana getirecektir. Ayrıca böylesi durumlar ülkemizin itibarını hem kendi vatandaşımız nezdinde 
hem de girmeye çalışılan Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde zor duruma düşürecektir. Bu durum 
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herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsa sorumlular bunun hesabını vermek durumunda 
kalırlardı. Çünkü hukuk devletinde suç ve cezaların kanuniliği ilkesi geçerlidir. Bu nedenle, kimse 
işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandınlamayacağmdan dolayı Hükümetin duyarsız ve basiretsiz tavrı sonucu oluşan bu hukuksal 
boşluk dürüst vatandaşlarımızda üzüntüye ve ticari kaygıya yol açacağı gibi taklitçilerin ve 
fırsatçıların ekmeğine yağ sürecektir. Kanunilik ilkesi, cezai müeyyidelerin geriye dönük 
uygulanmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, bu durum devlete olan güvenin azalmasına 
ve aynı zamanda toplumdaki adalet duygusunun zedelenmesine sebep olacaktır. Markalarını tescil 
ettirerek güvence altına alındıklarını düşünen dürüst ticaret erbabı vatandaşlanmız, iktidarın umursuz 
tavrı ve el yordamıyla ülke yönetimi sayesinde oluşan bu hukuksal boşluk nedeniyle ticari hayatta 
birçok haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kalacaktır. 

Konuşmama son verirken yüce heyetinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Uslu, teşekkür ediyomm. 

Saygıdeğer milletvekilleri, som-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Tankut, buyurun efendim. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakana sormak 
istiyomm: 

Şu an devam etmekte olan taklit davası sayısı nedir? Bu yasanın geç çıkmasından dolayı bu 
davaların düşmesi veya geçersiz hâle gelecek olması doğm mudur? 

Diğer somm: Son beş yılda uluslararası marka teşkilatı tarafından onaylanan markamız var 
mıdır? Varsa sayısı nedir? 

Yine, Türkiye'nin son beş yılda tescil altına aldığı patent sayısı ve toplam patent sayımız ne 
kadardır? 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. Sayın Bakana ben de benzer bir 
som sormak istiyomm: 

Ülkemizde hâlen markalı ürüne sahip kaç Türk firması bulunmaktadır? Bu firmalardan son 
dönemde kaçı kapanmış ya da kapanma aşamasına gelmiştir? Örneğin, seçim bölgem Kütahya 1. 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 54 faal firmadan 10'a yakını son bir aylık dönemde kapanma 
noktasına gelmiş, seramik sektöründeki çıkarılan işçilerle beraber toplam çıkarılan işçi sayısı 3 bini 
aşmıştır. Hükümetinizin, işten çıkarmalann durdurulması, marka üretmeyi teşvik etmek konusunda 
hangi tedbirleri aldığını söyleyebilirsiniz? Bu konuda son gelinen nokta nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Işık. 

Sayın Bakanım buyuran. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın 
Başkanım, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan 
kanunumuzun ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyomm. 
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Efendim, aslında biz gerek patent gerek marka, tasarım konusunda olmak üzere dört ana 
kanunda, kanun hükmünde kararnamede ortalama 150-160 maddeden oluşan dört tasarı hazırladık. 
Onlar zannediyomm bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal edecektir. İmzaları 
bakanlarımız tarafından tanzim edilmiştir. Bu konuyla ilgili düzenleme de kanun hükmünde 
kararnameyle ceza verilemeyeceği hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından belirtilmesinin 
arkasından ortaya çıkmış olan bir dummdur. 

Değerli milletvekillerimizin sormuş olduğu somlara teşekkür ediyomm. Ben önümdeki notlarla 
kendilerine cevap vermeye çalışayım. Cevap vermediklerimi her zaman olduğu gibi yine kendilerine, 
her zamanki hassasiyet ve titizliğimizle yazılı olarak gönderelim. 

Efendim, bu fikrî ve sınai mülkiyet hakları mahkemelerinden edinilen istatistiklere göre, devam 
eden bütün Türkiye sathındaki marka davaları beş bin civarında. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararından etkilenen sayısı bunun çok çok altında. Bu, tamamıyla ilgili vermiş olduğum rakam. 
Ama bu iptal kararından etkilenecek olanların sayısının bunun çok altında olduğunu tahmin ediyomz. 
Bu iptal kararından etkilenen davalar Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet davalarına 
dönüşerek devam edecektir, yani bu konuda herhangi bir kayıp olmayacaktır. Yani bir başka ifadeyle, 
davaların düşmesi söz konusu değildir. Bu nedenle marka ihlalinde bulunan veya hakkında dava 
açılmış olan kişilerin marka ihlallerini sürdürmesi söz konusu olamaz ki zaten bu konuda izin de 
vermeyiz, her türlü düzenlememiz buna göre. Patent Enstitüsü gerçekten -geçmiş yıllarda- kurulduğu 
günden bugüne kadar özellikle patentin, fikrî, sınai mülkiyet haklarının korunması, markaların 
komnması noktasında çok önemli tedbirler geliştirmiş ve çok önemli bir bilgi, donanıma sahip 
olmuştur. Yani marka sahibi markasını yine Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabetle ilgili 
hükümleri çerçevesinde koruyabilecektir diyomm Değerli Başkanım, bu noktada vereceğim cevabın 
bu olduğunu ama geri kalan, cevaplanmayan, rakamlara bağlı olan birçok konuyu, belirtilen hususları 
yazılı göndereceğimi ifade ediyomm. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, size ve som soran arkadaşlarımıza teşekkür ediyomm. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyomm. 

BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 15.26 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.36 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

319 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yeter sayısı 
bulunamamıştı. 

Şimdi maddelere geçilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

l 'inci maddeyi okutuyorum: 

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 9-Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, 
aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir: 

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile 
aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması. 

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin 
aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli 
marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin 
kullanılması. 

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya 
hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın 
itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya 
tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması. 

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyannca yasaklanabilir: 

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması. 

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin 
teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması. 

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması. 

d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. 

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması 
koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, 
yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması. 
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Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla 
hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka 
tescilinin ilan edilmesi hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, 
tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin 
yayınlanmasından önce karar veremez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili 
Sayın İsa Gök'e aittir. 

Sayın Gök, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 319 sıra sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 1 'inci maddesi hakkında CHP Grubu 
adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Yüce Meclis, öncelikle, markanın ne olduğunu netleştirmek lazım. 

Arkadaşlar, ben size bir metin okuyayım markanın ne olduğuna dair: "Marka, bir teşebbüsün mal 
veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, 
kişi hakları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, mallann biçimi veya ambalajları gibi, 
çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve 
çoğaltılabilen her tür işaretlerdir." 

Arkadaşlar, marka bu kadar geniş bir şeydir. Marka, aslında bir işletmenin tüm varlıklannı temsil 
eder yani arazisini, fabrika binasını, malının cinsini, makinelerini... Marka olarak bir tek arabanızın 
belki markasını biliyorsunuzdur ama aslında çevrenizdeki birçok şey bir markadır. 

Bu marka -tabii, bizim kanun hükmünde kararnamemiz her ne kadar 1995 yılında Çiller 
döneminde geldiyse de Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde- Türkiye için yeni bir olay değildir. 
Nasıl değildir arkadaşlar? 1876 yılında Osmanlıda markaların korunması hakkında kanun vardı, 
1876'da. 20'nci yüzyılın ikinci yansında marka koruması çok daha önemli oldu, zira marka dediğimiz 
şey milyar dolarlarla ifade ediliyor artık arkadaşlar. 

Markanın bu denli önemli olduğu ve Türkiye'nin, Uzak Doğu ülkelerinden sonra sabıkasının en 
kötü olduğu bir alan olması itibanyla bu önemini de belirttikten sonra size Anayasa Mahkemesinin 
iki tane kararını arz etmek istiyorum: 

1) 2002/92 esas, 2004/25 karar sayılı Karan arkadaşlar. 

Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 61'inci maddesinin (d) bendini iptal ediyor 2004 yılında ve yürürlük için bir yıl 
sonraya bırakıyor. 

Arkadaşlar, niye iptal ediyor? Çünkü Anayasa 38 diyor ki: "Suçta ve cezada kanunilik." Yani 
"Siz bir suç tipi belirleyecekseniz, bu suç tipinin mutlaka yasayla vazıh olması lazım." diyor. 

İkincisi "Bu suç tipini belirledikten sonra da ceza verecekseniz -yaptırım, müeyyide diyoruz ya 
hani- o müeyyideyi de gene kanunla koymak zorundasınız." diyor. Yani "Bu Meclisin işidir bunlar." 
diyor. 

Aynı Anayasa Mahkemesi bir karar daha veriyor 2005/15 esas, 2008/2 karar sayılı. 
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Arkadaşlar, burada da Anayasa Mahkemesi, bu kanun hükmündeki kararnamenin 9'uncu 
maddesinin birinci fıkra (b) bendi, ikinci fıkra (b) bendini, yine 61 'inci maddenin (a) bendini ve (c) 
bendini iptal ediyor. 

Arkadaşlar, okuduğum Anayasa Mahkemesinin üç tane maddeye ilişkin her iki iptali suç tiplerine 
ilişkindir yani suçun hangi fiil olduğunu belirleyen maddeleri iptal ediyor. Niye? Kanunla 
belirlenmedi diye. Neden kanunla belirlenmemiş? Bildiğinize eminim ben, kanun hükmünde 
kararnameler gücünü Anayasa'dan almakla beraber kanun değildir. Nedir bunlar? Bunlar, idarenin 
düzenleyici işlemleridir, bunları hükümet düzenler, kanun değildir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi her iki iptalden sonra da yürürlük için bir madde koyuyor çünkü, 
suç fiilini iptal ettiği için ciddi olarak bir boşluk doğacak. İkinci iptalde de diyor ki: "Kararın Resmî 
Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girer." İlkinde de aynı şeyi söylemiş. 

Dolayısıyla, arkadaşlar, her iki iptalin yürürlüğe giriş tarihleri çok sonraki tarihler: 2005 bir 
tanesi, diğeri de Resmî Gazete'de yayın sonrası 2009 yılının 5 Ocağı. 

Pekâlâ, hâl böyleyken yasama organına bir anlamda yön veren AKP Hükümeti ne yapmış? 

Arkadaşlar, bugüne kadar bu her iki iptal üzerine boşluk doğan 9'uncu ve 61 'inci maddedeki suç 
tiplerini, suç fiillerini yok sayan bu düzenleme sonrası yeni kanunu getirmemiş. Arkadaşlar, yeni 
kanunu getirmeyince ne oluyor? Binlerce yürüyen, 556 sayılı Markaların Komnması Hakkında 
Kanun Hükmünde Karamame'ye istinaden yürüyen ceza davaları, bütün tahkikatlar, polisin 
baskınları, avukatların çabaları, mahkemedeki yargılamalar düşüyor, düşüyor. Şu anda getireceğiniz 
hiçbir önergeyle bu düşmeyi kaldıramazsınız arkadaşlar. Üstelik de Tescilli Markalar Demeği Başkanı 
Sayın Selçuk Güzenge feryat figan ağlıyor. Yine bu Demeğin avukatı, meslektaşım Vehbi Kahveci 
defalarca kapıları aşındırıyor ama kanun çıkmıyor. 

Şimdi, kanun çıkmıyor ama başka bir somn çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Bu kanunu 
çıkarmamak kısmi bir aftır. Bu aftan dolayı da bu kanunu getirmekle görevli Bakanlık bürokratları 
dâhil olmak üzere suç işlemişlerdir. Görevlerinin suistimal mi, ihmal mi olduğu ayrı. Net olarak 
söylüyorum: Sayın Bakanın bakanlığını yaptığı bürokratlarda şikâyet durumunda suç vardır 
arkadaşlar, zira bir affa bilerek veya bilmeyerek sebebiyet verilmiştir. Binlerce taklit mala gün 
doğmuştur. Haa, hata bunlarla mı kalıyor? Hayır bunlarla kalmıyor hata, arkadaşlar. Nasıl kalmıyor? 
Asıl hatanız nerede Sayın Hükümet? Ceza Kanunu yani 5237 sayılı Ceza Kanunu'nun 2 ile 5'inci 
maddesini siz değiştirdiniz. 2'nci maddede ne der arkadaşlar, ikinci fıkrasında: "İdarenin düzenleyici 
işlemleri ile suç ve ceza konulamaz." KHK nedir, kanun hükmünde kararname? Düzenleyici işlemdir. 
5'inci maddesinde ne der: "Özel kanundaki ceza hükümleri bu kanunlara uyarlanacak." der 2 ve 
5'inci madde. 

Bir başka kanun daha var. Ne o kanun arkadaşlar? Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanun yani 5252 sayılı Kanun. Bu Kanun'un geçici l 'inci maddesi, arkadaşlar, 31 
Aralık 2006 tarihine kadar size süre vermişti, süre. Bu süreyle diğer kanunları ve idarenin düzenleyici 
işlemlerini yeni Ceza Kanunu'na uyarlayın ey Hükümet, dedi size Kanun. Bunu Kanun'a koyan 
sizsiniz, yapan sizsiniz. Yapamadınız, süre uzatmasına gittiniz. Ne zamana kadar? 31 Aralık 2008 
tarihine kadar. Yine uyudunuz çünkü Yürürlük Kanunu'nda sizin kendinize verdiğiniz, kendi 
kendinize verdiğiniz süreyi yine aştınız. Aşmakla, ne uzatma kanunu çıkardınız ne de özel 
kanunlarda... Sayın Hakkı Köylü bana haber gönderiyor, "Yüz yetmiş tane kanun değiştirdik" diyor. 
Yüz yetmiş kanun değil ki asıl önemli olan, onun dışında değiştirilmeyen başka kanunlar var ama asıl 
önemlisi, idarenin düzenleyici işlemleriyle ceza hükümleri var. Ne bunlar? 

1) Markaların Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bir tanesi bu, bu bir tane. 
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2) Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK. 

3) Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK. 

4) Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Kanunu, Çek Kanunu. 

5) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'ndaki kurul kararları. 

Arkadaşlar, daha gidiyor. Hepsine af getirdiniz, hepsine. Bu uyuma sayesinde, bu uzatma 
kanunlarını geçirmemekle ve o Bakanlık bürokratlarının bu kadar uzun atlaması sebebiyle hepsine 
siz af getirdiniz. Af hani Meclisin yetkisindeydi? Hayır, affı siz bizzat yaptınız. 

Arkadaşlar, bunun acilen düzenlenmesi lazım. Yargıtay 7. Ceza Dairesi -7. Ceza ve 11. Hukuk-
perperişan oldu, sayenizde, bunlardan dolayı. Bunların derhâl ve derhâl düzeltilmesi lazım. Bu 
kanunu yapmak zorundasınız. Yani KHK'lerle düzenlemek değil, hepsini kanuna dökmek ve buraya 
getirmek zorundasınız. Çiller döneminde vakit yoktu. Bu kanunu düzeltirken de benim size bir 
tavsiyem, bir hata daha var arkadaşlar: Bakınız, patent haklarının korunmasındaki KHK, endüstriyel 
tasarım ve markalarda, arkadaşlar, her maddede, patent vekilliği, marka vekilliği ve tasarım 
vekillikleri var, maddelerde. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gök, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

İSA GÖK (Devamla) - Sağ olun. 

Bu maddeler, Çiller Hükümetinin... Kanun hükmünde kararnamelerin yasaya aykırılığı var. 
Hangi yasaya aykın? Avukatlık Kanunu/35'e aykın. Bu kanun hükmünde kararnamelerle, arkadaşlar, 
vekillik görevi avukata hasren olmak zorunluluğu karşısında, kanun gücünde olmamakla beraber, 
KHK'lerle bu vekilliği marka vekillerine, patent vekillerine, tasarım vekillerine verdiler. Bu kanunu 
düzeltmek, yeniden getirmek zorundasınız. Binlerce dava sayenizde düştü; binlerce davadan, 
sayenizde, taklitçiler, sahteciler faydalandı. Af çıkardınız, bu kanunla bağlı değil, her kanunla bağlı 
çıkardınız. Bunları düzeltirken bari şu tasanm vekilliğinin yasaya aykırılığını, patent vekilliğini, 
marka vekilliğini düzeltin de Avukatlık Kanunu'na uygun hâle getirin, o hatayı da düzeltin. Haa, şu 
anda düzeltseniz dahi düzelebilir mi? Düzelemez. Niye düzelemez? Bugün 21 Ocak, şu anda bu 
kanun geçse dahi önceki tüm davalar düştü; asliye cezadaki davalar gitti, 556'ya has ceza vakaları 
gitti, sulh cezaya... Ticaret Kanunu 57 tanım koyar, 64 ceza koyar. Ticaret Kanunu'na gitseniz dahi o 
kadar komik cezalar ki üstelik de suç fiilini iddianamede savcılar 556'ya göre düzenlediler, hepsi gitti. 

B A Ş K A N - S a y ı n Gök... 

İSA GÖK (Devamla) - Bunun sorumlusu kimse Türkiye'de hesap vermeli; görevi ihmal mi, 
suistimal mi? Affı bilerek, daha doğrusu milyarlarca dolarlık bu.. . Bakın, Türkiye Avrupa nezdinde 
mahkûm olacak, mahkemede değil, Avrupa Konseyinde mahkûm olacak çünkü büyük markaların 
çok büyük maddi zararı var, milyar dolarlar. AB uyum süreci içerisinde çok büyük bir hata yaptınız 
arkadaşlar. Gelecek ay uyum çalışması var markalar konusunda. Çok merak ediyorum ben Sayın 
Hükümeti. 

B A Ş K A N - S a y ı n Gök... 

İSA GÖK (Devamla) - Gelecek ay AB temsilcisine ne diyeceksiniz? Diyecek lafınız yok. 

Teşekkür ediyorum. 

Sağ olun Sayın Başkan. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Tankut. 

Buyurun Sayın Tankut. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
319 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın 1 'inci maddesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, gelişen ve değişen dünya şartlarında bilginin ne denli önem arz ettiği 
hepinizin malumudur. Bilginin en büyük silah olarak da değerlendirildiği günümüzde, ilk bilginin ve 
o bilgiyle ortaya konan emek ve çalışmaların neticesinde meydana getirilen ürün, eser, buluş ve 
hizmetlerin komnması ve taklitlerinin yapılmasının önlenmesi de büyük bir öneme sahiptir. 

Bu manada, markalann varlığını sürdürebilmesi, faaliyet içinde bulunduğu alandaki değerinin 
komnması, bu markaların sahiplerinin de marka üzerindeki menfaatlerinin zayıflamaması ve 
yitirilmemesi açısından Markaların Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'de değişiklik 
yapılmasıyla ilgili bu tasarıyı önemsediğimizi ve desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyomm. 
Ancak, bu denli önemli bir yasa değişikliği, maalesef, daha önce de konuşan arkadaşlarımızın da 
ifade ettiği gibi, zamanında gereken hassasiyet gösterilmediği için beklenen faydayı tam olarak 
sağlayamayacağı gibi, hak sahiplerinin uğradığı bazı haksızlıkları da ne yazık ki gideremeyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin, bir kısım cezai hükümlerinin 
iptaline karar verdiği 556 sayılı Markaların Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 
düzenlenmesi için haziran ayında verilen altı aylık geçiş süreci 5 Ocak 2009 tarihinde sona ermişti. 
Bu altı aylık süre içinde ne yazık ki yeni bir düzenleme hazırlanamadığı için 5 Ocak 2009'dan sonra 
yani bugünlerde taklitçilere gün doğacağı belirtilmektedir. Ayrıca yeni bir yasal düzenleme 
yapılmadığı için şu anda devam eden binlerce taklit davasının düşeceği yommları da yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu yasal düzenleme 7 Ocak 2009 tarihinde Sanayi Komisyonumuzda 
görüşülmüş ve aynı gün oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla, hem Komisyon hem de bugün 
Genel Kurulda görüştüğümüz bu tasarı, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, zamanında 
kanunlaşmamış ve 5 Ocaktan bu zamana kadar geçen zaman diliminde de ne yazık ki hukuki bir 
boşluk doğmuştur. 

Netice olarak, artık bizim için hiç sürpriz olmayan, AKP İktidarının ve Meclis Grubunun, 
plansız, öngörüsüz, gayriciddi bir anlayış içerisinde Meclise getirdiği bir kanun tasarısını daha 
görüşmekteyiz. Devlet gelenek ve teamüllerini hiçe sayan, sayısal çoğunluğun verdiği şımarıklıkla 
Meclisi parti teşkilatı gibi yönetmeye çalışan, Parlamento saygınlığına gölge düşüren bu anlayışı 
bizim tasvip etmemiz ve kabullenmemiz elbette ki mümkün değildir. Bu sebeple de bu işin 
sorumlularının mutlaka ortaya çıkartılmasının lazım geldiğine inanıyoruz. Gerek Bakanlıkta gerekse 
Patent Enstitüsünde onlarca sommlu yöneticinin bu durumdan haberi yok muydu? 

Şimdi buradan, "Biz bakkal idare etmiyoruz, ülke yönetiyoruz" diyen Sayın Başbakana sormak 
istiyomm: Bu yasal düzenlemeyi zamanında Meclis gündemine getiremeyen ilgili kurum ve Bakanlık 
yetkililerine hangi müeyyideleri uygulayabileceksiniz? 

Başta AKP Ankara Milletvekili bir hanımefendinin eşi olması münasebetiyle Türk Patent 
Enstitüsüne getirilen ve hiçbir altyapısı ve kumm geçmişi olmadığı iddia edilen kurum başkanı ve 
diğer ilgililerin soramluluklarını hatırlatarak bu ve benzer düzenlemelerin zamanında niçin 
yapılmadığını sorup gereğini yapabilecek misiniz? 

Sayın milletvekilleri, taklit konusunda maalesef Uzak Doğu ülkelerinden sonra en fazla adı 

- 4 1 6 -



TBMM B:47 2 1 . 1 . 2 0 0 9 0 : 3 

- 4 1 7 -

geçen ülkeler arasında bulunmaktayız. Ayrıca kaçak veya kontrolsüz olarak Uzak Doğu'dan yapılan 
ithalat ile bu bozuk imajımız daha da bozulmaktadır. Yasalarımızı Avmpa Birliğine uyumlu hâle 
getirmeye çalışıyoruz ama bu işleri yasayla değil de kanun hükmünde kararnameyle yapmamız bile 
markalaşmaya ve marka korumaya ne kadar ciddiyetle yaklaştığımızı, bakkal mı yoksa ülke mi idare 
ettiğimizi acı da olsa bize göstermektedir. 

Bu ve benzeri konularda acele ve hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararname biçiminde 
Bakanlar Kumlu onayıyla uygulama gerçekleştiğinden büyük yanlışlıklar, sakatlıklar ve eksiklikler 
meydana gelmektedir. Sonuç olarak bu ve benzer nedenlerden dolayı bu gibi kanun ve düzenlemeler, 
son anda değil de özenle ve tüm kesimlerin görüşü alınarak uzun yıllar sağlıklı bir şekilde işleyecek 
şekilde hazırlanmalıdır diye düşünmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer taraftan tasarının 1 'inci maddesinin (e) fıkrası, işareti 
kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması şartıyla, 
işaretin aynı veya benzerinin İnternet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici 
kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması durumunda yasaklamanın 
yapılabileceğinden ve marka sahibinin tazminat davası açabileceğinden bahsetmektedir. Şimdi, 
burada bahsi geçen İnternet ortamında yönlendirici kod veya anahtar sözcük nedir? Bunları kaçımız 
bilmektedir? 

Değerli arkadaşlar, markanın İnternet ortamında bir başkası tarafından kullanılmasının çok 
değişik yolları ve metotları vardır. Bunlar tescilli bir markanın alan adı olarak veya metatag olarak 
yani yönlendirici kod veya anahtar sözcük ve arama motoru için reklam tanıtımı olarak yapılması 
şeklindedir. 

Alan adı olarak ülkemizde bizim hiç de uygun görmediğimiz, tekel konumunda olan ODTÜ 
tarafından bazı belgeler istenildiği için marka sahibi aleyhine pek bir durum söz konusu 
gözükmemektedir ancak yurt dışından alman alan adlarında böyle bir belge istenilmediği ve "ilk 
gelen alır" mantığına göre satış yapıldığı için bize göre esas problem, esas somn da burada 
bulunmaktadır. Ülkemizdeki veya yurt dışındaki tescilli bir markanın ismini isterseniz yurt dışından, 
eğer daha önce alınmamış ise, alan adı ticareti yapan firmalardan çok rahat bir şekilde alır ve 
İnternette yayınlayabilirsiniz. Şunu hepimiz kabul edebiliriz: Bir markanın yurt içinden veya dışından 
alınması ve bunun ticari anlamda kullanılması iyi niyetli ve samimi bir davranış değildir ve asla 
kabul edilemez ama aynı fıkrada bulunan "yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde 
kullanılması" ifadeleriyle çok ciddi sorunlar ve çelişkiler yaşanabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, gelişen ve değişen İnternet teknolojileri ile yönlendirici kodlar ve anahtar 
sözcükler artık sabit bir hâl olmaktan çıkmış, bir editörle sürekli güncellenebilen ve değişken bir 
dumm hâline gelmiştir. Ayrıca, bu yönlendirici kod ve anahtar sözcükler İnternet sitelerini hazırlayan 
kişiler tarafından eklenmekte ve düzenlenmekte olup, site sahibinin bunların neler olduğunu, hangi 
markaları kapsadığını bilmesi de pek mümkün değildir. Bunun tespit edilmesiyle açılacak ceza 
davasından ise mağdur olacak olan, hiçbir haberi olmadığı hâlde, site sahipleri olacaktır. Dolayısıyla, 
bu şekilde bir markanın ihlali dummunda öncelikle uyan yapılması ve belirlenen ikaz süresi içerisinde 
yönlendirici kod ve anahtar sözcüklerin kaldırılmaması dummunda dava açılmasına imkân 
verilmelidir diye düşünmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce de izah etmeye çalıştığım hususlar çerçevesinde 
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bilginin hayati önemini dile getirirken, bilgi ve emeğe verilmesi gereken önem ve kıymetin ülkemizde 
yeterince bilinmediği, kavranmadığı da bir gerçektir. Bu noktada önemli bir konuya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Büyük Önder Atatürk'ün de çok veciz şekilde ifade ettiği gibi Türk insanı zekidir 
ve çalışkandır. İnsanımızın inandıktan, azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hemen 
her gün eğitimden tarıma, tekstilden sağlığa, elektronikten bilişime kadar birçok başarı hikâyelerini 
okumaktayız, dinlemekteyiz ya da izlemekteyiz. Kimi vatandaşımız uçakların çok önemli bir 
parçasını yapmakta, kimileri yanmayan kumaş, kimileri çaresiz denen bir hastalığa ilaç bulmaktadır. 
Son zamanlarda da bilişimle, haberleşme ve savunma sanayimizle ilgili ürün ve eserleri kendi 
insanlarımız memnuniyet verici bir şekilde geliştirmektedirler. 

Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum: Acımasız bir rekabet savaşının hüküm sürdüğü 
günümüzde bizler, yöneticiler, kendi insanlarımızın üretkenliğini görmek, onlara destek çıkmak ve 
sahiplenmek zorundayız. Bu sebepledir ki, marka hakkının elbette ki korunması lazımdır. Ancak, bu 
sürece gelene kadar vatandaşlarımızın, müteşebbislerimizin, buluş adamlarımızın önündeki engelleri 
kaldırmak, bürokrasiyi olabildiğince azaltıp sadeleştirmek de elbette ki ülkeyi yönetenlerin görevidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu hususların dışında bugün ülkemizin bir an önce 
halledilmesi gereken başka acı gerçekleri de vardır. Önce "İhtiyacımız yok." dediğimiz, sonra 
kapısına yüz sürmek zorunda kaldığımız IMF'nin reçetelerinin hastalarımıza şifa olmadığı 
tecrübelerle sabittir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tankut, devam edin. 

YILMAZ TANKUT (Devamla) - Açlığın, yokluğun günden güne arttığını, her gün iş yerlerinin 
kapandığını, çeşitli sosyal olayların sıradan hâle geldiğini inkâr etmek de artık mümkün değildir. 
Ekmek kapıları teker teker kapanan insanlarımız yarınlarından daha da endişeli bir hâle gelmektedir. 
Yarın ne olacak kaygısıyla uykusunu yitiren, sabah güneşten erken kalkan vatandaşlarımız yaşadığı 
kaygılardan kurtulamadan yine evlerine eli boş dönmek zorunda kalmaktadırlar. Bugün bir kesim 
insanların karnı tok ve sırtı pek olabilir. Ama bilinmelidir ki, çocuğuna süt alamayan, okula giden 
çocuğuna simit parası veremeyen, eczaneden ilaç alacak parası bulunmayan, tarlasını ekemeyen, 
siftahsız dükkân kapatan, dolmuş parası bulamayan çaresiz insanlarımızın sayısı milyonlarcadır. Yine 
bir kesimin gemileri her rüzgâra yelken açabilir, her denizde yüzmeye müsait olabilir ama bir kesim 
var ki sayısı milyonlarca olan bu kesim, yani işsiz, aşsız, çaresiz insanlarımız hayata tutunabilmek 
için, karada can çekişen balık misali kendisine can verecek bir yudum su aramaktadır ya da boğulduğu 
yokluk denizinden kendisini karaya atmaya çalışmaktadır. 

İşte, bütün bu gerçekler ışığında, öncelikle insanlarımıza iş, aş ve huzur sağlayacak, kendi 
haysiyet ve kişiliğiyle çoluk çocuğunun nafakasını temin edecek bir düzeni tesis etmeden sadece 
sadaka ve diğer suni yardımlarla onları oyalamaya çalışırsak bu ve benzeri yasa tasarılarını Meclisten 
çıkartmamızın hiçbir anlamının olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tankut. 

Şahsı adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ayşe Akbaş. 

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYŞE AKBAŞ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret 
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Bakanlığınca hazırlanan Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde bilginin, yeniliklerin, ARGE ve inovasyonun 
ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısının artması neticesinde patent, marka, coğrafi işaret ve 
tasarımdan oluşan sınai mülkiyet haklarının önemini daha da artırmıştır. Tüm dünyada ulusal ve 
uluslararası düzeyde önem verilen sınai mülkiyet hakları aynı zamanda oldukça dinamik bir alandır. 
Bu nedenle, ilgili mevzuatta zaman zaman değişiklikler yapılması, mevzuatın güncellenmesi zorunlu 
hâle gelmektedir. 

Görüşülmekte olan kanun tasansı son dönemde sınai mülkiyet haklanyla ilgili, Meclisimizce ele 
alınan üçüncü düzenlemedir. İlk düzenleme, 13 Mart 2007 tarihinde Meclisimizce görüşülerek kabul 
edilen 5598 sayılı Kanun'dur. Bu Kanun ülkemizin Avrupa Patent Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 
Anlaşma'ya katılımına ilişkindir. Bu Anlaşma, 1973 tarihli Avrupa patenti verilmesiyle ilgili 
hükümleri düzenleyen Avrupa Patent Sözleşmesi'nin bazı maddelerinde değişiklik yapmaktaydı. 
Sözleşmenin öneminden dolayı, sözleşmede değişiklik yapan anlaşmaya katılım çalışmalarının 
tamamlanması hususu, Hükümetimizin göreve gelir gelmez açıkladığı 2007 yılı üç aylık eylem 
planında yer alan bir husustu. Bu eylem 31 Ağustos 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararını müteakip, 
12 Kasım 2007 tarihinde Almanya Hükümetinin katılım belgesinin sunulması neticesinde 
tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma da 13 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, 
ülkemiz anlaşma yürürlüğe girmeden sözleşmeye taraf bir ülke olarak üzerine düşen gerekli 
düzenlemeyi tamamlamıştır. Bu düzenlemeyle, on üç uluslararası anlaşmaya taraf olan ülkemiz 
uluslararası platformda inisiyatif alan ve yönlendiren bir konuma gelmiştir. Bu gelişmelerin bize 
ifade ettiği bir başka anlam ise AK PARTİ İktidannın farkıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu alandaki ikinci düzenleme, coğrafi işaretlere ilişkindir. 
Bu düzenleme de Hükümetimizin 2007 yılı üç aylık eylem planında yer almaktaydı. Coğrafi işaret 
tescil maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan 5805 sayılı Kanun yüce Meclisimizce 15 Ekim 2008 
tarihinde görüşülerek kabul edilmiş, 23 Ekim 2008 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun'la, 
tescilli coğrafi işaret sayısında önemli bir artış yaşanacaktır. Böylece, yöresel değerlerimizin 
yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması yanında, bu ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi 
sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu alandaki üçüncü düzenlemeyse bugün görüşülmekte 
olan kanun tasarısıdır. Bu düzenleme, diğer sınai mülkiyet hakkı olan ve günümüzde işletmeler ve 
girişimciler için hayati önemi haiz markalara ilişkindir. Markalara ilişkin, ülkemizdeki temel mevzuat, 
1995 tarihli, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'dir. Anayasa Mahkemesi 5 Temmuz 2008'de 
gerekçesini yayınladığı bir kararla, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin marka suçlarını 
tanımlayan maddelerini iptal etmiştir. İptalin gerekçesi olarak suç tanımlarının kanun hükmünde 
kararnameyle düzenlenemeyeceğini göstermiştir. Bu nedenle görüşülmekte olan kanun tasansı marka 
koruması açısından oldukça önem taşımaktadır. Suçlara ilişkin hükümleri olmayan marka 
mevzuatının reel olarak bir anlamı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda mevzuat sadece tescil ile 
ilgili düzenlemeleri içermiş olur. Elbette tescil markanın korunmasının ilk ve önemli basamağıdır. 
Tescilin hukuki olarak tanımlanmış suç ve suçlara verilecek cezalarla tamamlanması zorunludur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe görüşmelerinde ifade ettiğim gibi, görüşülmekte 
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olan kanun tasansı sınai mülkiyet mevzuatlanyla ilgili son düzenleme olmayacaktır. Ülkemizde sınai 
mülkiyet haklannın tescilinden sommlu Türk Patent Enstitüsü ve Enstitünün bağlı olduğu Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca her biri oldukça geniş hükümler içeren bir dizi düzenleme bulunmaktadır. Söz 
konusu düzenlemelerle, 1995 yılında çıkarılan patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretlere ilişkin 
kanun hükmündeki kararnamelerin kanuna dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanan 
kanun tasardan Bakanlar Kumlunca imzaya açılmıştır. Önümüzdeki günlerde de yüce Meclisimize 
intikal edecektir. Bir başka ifadeyle önümüzdeki dönemde sınai mülkiyet hakları yine gündemimizde 
olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYŞE AKBAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; marka mevzuatımız açısından 
önemli bir düzenleme niteliğindeki kanun tasarısının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
verdikleri desteklerden ötürü başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, saygılanmı 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adına Kütahya Milletvekili Alim Işık. 

Sayın Işık, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 319 sıra 
sayılı Markalann Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı'nın l 'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi 
ve bizleri izleyen aziz milletimizi saygılarımla selamlanm. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin de bildiği gibi görüşmekte olduğumuz tasarının l ' inci 
maddesi, benden önceki değerli milletvekillerinin de özetlediği şekilde, 24/6/1995 tarih ve 556 sayılı 
Markalann Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 9'uncu maddesinde Anayasa 
Mahkemesinin 3/1/2008 tarih ve 2005/15 ve 2008/2 sayılı Kararı ile iptal edilen hükümleri de dikkate 
alınarak yapılan bazı değişikliklerle ilgilidir. Düzenleme her ne kadar geç de olsa yerindedir. Ancak 
düzenleme için Haziran 2008'den bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmış olan boşluk nedeniyle 
doğabilecek hak kayıplannın nasıl telafi edileceği, diğer yandan bu sürede yabancıların açtığı davalar 
da dikkate alındığında ülkemiz aleyhine sonuçlanınca ortaya çıkabilecek uluslararası kaos ya da 
krizin sonuçlarını ve ülkemizin imajındaki bozulmayı da nasıl telafi edeceğimizi hep birlikte 
göreceğiz ve bu konuyu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce Türkiye'yi bir marka hâline getirebildiğimiz zaman bu 
ülkedeki birçok yerli markayı da uluslararası arenaya taşımış ve tanıtmış oluruz. Ülke marka olunca 
da bu ülkede yaşayan 70 milyonu aşkın vatandaşımız bu markanın hem maddi hem de manevi her 
türlü getirişinden faydalanacağı gibi ülkeye olan aidiyet bağı ve kendine olan güveni de artacaktır. 
Böylece, biraz sonra sizlerle paylaşacağım bir örnekte de görüleceği gibi esnaf ve sanatkârlarımızın 
içine düştüğü ve hepimizi derinden yaralayan ekonomik krizin etkilerini de en aza indirerek 
doğabilecek toplumsal olayların önüne geçmeyi sağlayabiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi sizlere tek perdelik bir drama sahnesiyle ilgili bir 
senaryoyu aktarmaya çalışacağım. Mesleğe 1954 yılında, yani elli beş yıl önce çırak olarak başlayıp 
1967 yılında çalıştığı iş yerini devralan bir iş adamımız ilk kez 1999 yılında bir miktar KOBİ kredisi 
almış, kısa bir süre sonunda da bir termik santral inşaatında işlerini yaptığı müteahhit firmanın 
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batmasıyla büyük darbe yemiş, geçen zaman içinde bir yandan kredi borçlarını ödemeye devam 
ederken, diğer yandan da 38 kişi çalıştıran bir marka sahibi işletme hâline gelebilmiştir. Ancak son 
birkaç yıldır iş yaptığı firmaların durumlarının kötüleşmesi ve bazılarının da kapanması nedeniyle iş 
adamımız, SSK ve Maliye borçlarını ödeyemez hâle gelmiş, iki yıl önce 35 bin TL olan Maliye 
borcunu elinde bulunan ve borcunu ödemeye yetecek miktardaki çek ve senetlerini yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle de ne bankalarda ne de fınans kuruluşları ve factoring'lerde kırdıramadığı için bugün 
çok büyük sıkıntılara muhatap olmuştur. TEDAŞ'a olan elektrik borcunu zamanında ödeyemediği için 
fabrikanın elektriği kesilme aşamasına gelmiş, elektriğinin kesileceği ihbarını aldığı gün yanında 
çalıştırdığı işçilere mahcup olmamak için o gün işçilerinin tamamına izin vermiştir. Olay üzerine son 
çare olarak bir şekilde kendi temsilcilerine ve ilgili bürokratlara ulaşıp derdini anlatarak elektrik 
borcunu yapılandırıp geçici olarak bu sorununu kısmen çözünce, çalışanlarını tek tek telefonla 
çağırmış ve işe başlatmıştır. 

Aynı iş adamı, âdeta kırk yıllık tanıdığı bir diğer iş adamına 2 bin TL borcu karşılığında verdiği 
10 bin TL'lik çekinden artakalan parasını istediğinde, iş adamı arkadaşı 2 bin TL anapara, buna 
karşılık da 2.500 TL de gecikme faizinin olduğunu söylemiş ve üzerini alabilmiştir. Yani elli beş 
yıllık iş adamımız bugün kamuoyunda "tefeciler" olarak tabir edilen fırsatçıların eline düşmüştür. 
En sonunda da elektrik borcunu ödeyemediği için fabrikayı kapatarak bu dertlerin hepsinden 
kurtulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu senaryonun sanal ya da bir hayal ürünü olmasını inanınız çok isterdim. 
Ancak bu senaryo, her şeye rağmen işçilerini çıkartmamaya ve fabrikasını kapatmamaya direnen bir 
Anadolu insanına ait olup ne yazık ki gerçektir. 

Eğer Sayın Bakan vakit ayırıp dinlemek isterse, bu iş adamımız, kendi ağzından kendi derdini 
ve arkadaşlarının derdini anlatmak için hazırdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ALİM IŞIK (Devamla) - Eminim şu anda da Hükümetimizin ve yüce Meclisimizin bugünlerde 
alacağı tedbirleri dört gözle bekliyor ve can kulağıyla dinliyordur. 

Seçim bölgem Kütahya'da organize sanayide iş yeri bulunan birçok iş adamımız ne yazık ki 
fabrikasını kapatmış ya da kapatma aşamasına gelmiş ve bugün itibarıyla Kütahya'da 3.500'e yakın 
işçi işten çıkarılmış durumdadır. Borcu olduğu için, devletimizin kendine sunduğu can suyu 
kredilerinden de yararlanamayan bu iş adamlarımızın durumuna benzer çok sayıda örneği bulmak 
mümkündür. 

Özetle, kısa sürede teşvik yasası uzatılmalı ya da en kısa sürede yeniden düzenlenerek sektörel 
ya da bölgesel bazı destekler sağlanmalıdır. Girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacak KDV ve 
ÖTV indirimleri hemen yapılmalıdır. Çıkarılacak sicil affıyla birlikte esnaf ve sanatkârlarımızın 
Merkez Bankası yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sicil temizlemesi de mutlaka 
gerçekleştirilmelidir. Yargıda bulunan dosyaların da çıkarılacak bu düzenlemelerden mutlaka 
yararlandırılması sağlanmalıdır. Ülkemizde âdeta birer marka olmuş ve Türk milletinin vergileriyle 
kurulmuş olan BOTAŞ, TKİ ve MKEK gibi stratejik kurumlarının "özelleştirme" adı altında peşkeş 
çekilmesinin, mutlaka, Kabine üyesi Sayın Bakanımız tarafından önüne geçilmesi yönünde çabalar 
gösterilmelidir. 

Sayın Bakana ve Hükümete, bu duygu ve düşüncelerle bir an önce çözüm önerilerini 
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getirmelerini belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Madde üzerinde soru-cevap için bir arkadaşımız sisteme girmiş, o arkadaşıma söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Özdemir. 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana soruyorum: Seçim bölgem 
Gaziantep, yıllık yüzde 6'lık oranla göç alan, son derece önemli bir cazibe merkezi ve sanayi şehridir. 
Bu şehirde altı yıllık iktidarlarınız döneminde uygulanan yanlış teşvik politikaları sonucunda, marka 
sahibi birçok tekstilcimiz ya batmış ya da batmak üzeredir. Marka sahibi firmaların kurtulması 
konusunda ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır? Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Özdemir. 

Sayın Bakanım, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın 
Başkanım, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, Türkiye'nin dışarıdan ithal etmek dummunda kaldığı, tamamıyla küresel bir krizin 
Türk ekonomisi üzerindeki bu etkileri, evet, ifade ettiğimiz gibi günbegün daha fazla hissedilir bir 
hâl almaktadır. Öyle gözüküyor ki, daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, yılın ilk yarısına kadar bu 
daralmalar, sıkışıklıklar devam edecektir. Ancak tekrar altını çizerek ve geçmiş yıllardaki tecrübeme 
binaen ve yine Bakanlığımızda cumhuriyet tarihinde ilk defa yapmış olduğumuz sektörel ve bölgesel 
izleme ve değerlendirme merkezi verileriyle sektörlerimiz üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda, 
ümit ediyoruz ki Türkiye bu küresel krizin etkilerinden en az şekilde etkilenen bir ülke olacaktır. 
Hep ifade ediyoruz, ülkemiz bir dünya ülkesidir. Hepimizin iftihar ettiği, dünyanın on yedinci büyük 
ekonomisidir, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir. 133 milyar dolarlık bir ihracat 
gerçekleştirmiştir. 

Tabii ki ülkeler küresel ekonomiye ne kadar entegre olmuşlarsa, ne kadar eklemlenmişlerse o 
kadar da küresel ekonomiden, ortaya çıkan bu krizden etkileniyorlar. 

Bu noktada Hükümet olarak, ilk günden beri, özellikle reel sektörümüzün bu krizi en az hasarla 
atlatabilmesi noktasında -belki yirmi beşin üzerinde- çok önemli çalışmalar tek tek açıklandı. Hâlâ 
şu anda -önümüzde çalışması devam eden- önümüzdeki birkaç gün içinde, yine özel sektöre, gerek 
istihdamın komnması noktasında gerek özel sektörün şu anda içinde bulunduğu finansmanla krediye 
erişim noktasında birçok gelişme tarafımızdan devam ediyor. Ki, bundan birkaç gün evvel Merkez 
Bankasının geç de olsa 2 puanlık faiz indirimi bankalar üzerinde verilen kredilerde olumlu bir etki 
gösterecek ve bankalar ile reel sektör bir araya yeniden gelmek zomndadır. 

Hep ifade ediyorum, bankaların görevi parayı alıp parayı satmak ve paradan para kazanmaktır. 
Dolayısıyla paradan para kazanan bir kumm da o paranın üstüne kuluçkaya oturan tavuk gibi 
oturamaz, bu parayı mutlaka reel sektöre kullandırmak dummunda olacaktır. Bunun yanı sıra, yine 
reel sektörün üzerindeki yüklerin hafifletilmesi noktasında çok önemli çalışmalarımız devam ediyor. 

Teşvik konusuna gelince... Evet, daha evvel, uygulanan mevcut 5084 çerçevesinde kırk dokuz ile 
ve daha sonra ilave edilen beş kalkınmada öncelikli yöreye teşvik... 2009 sonu itibarıyla bitenler var. 

Sayın Başkanım, burada aslında bunu vesile bilerek bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek 
istiyomm. 
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Değerli arkadaşlar, 5084 saydı Kanun uygulamaya geçtikten sonra, bu uygulamadan sonra beş 
yıllık süre içinde yatırım yapanlar, yani diyelim ki bundan iki ay önce, üç ay önce bile yatırım 
yapanlar 5084'ün kendilerine getirmiş olduğu beş yıllık süreden yararlanmış olacaklar. Yani teşvik 
alanlann tamamı 31/12/2008 itibarıyla bitmemiştir, teşvikler hâlâ devam etmektedir, çok az bir kısmı 
bitmiştir. Ancak teşvikle ilgili burada da her fırsatta açıkladığımız gibi "Yeni bir teşvik sistemi 
yapacağız." dedik. Bu tabii ki yatınma yönelik bir teşvik, yatırım teşviki olacaktır. Sektörel, bölgesel 
ve proje bazlı bir teşvik sistemi oluşturacağımızı ifade etmiştik. Bununla ilgili Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının yapmış olduğu, eski adıyla "Sanayi Envanteri", yeni adıyla "Girişimci Bilgi Sistemi"yle 
beraber şimdi ciddi bir çalışmayla sektörel, bölgesel ve proje bazlı teşvik sistemimizin ana detayları 
üzerinde Ekonomi Koordinasyon Kumlundaki diğer bakan arkadaşlarımızla mutabakat sağlanmıştır. 
Önümüzdeki günlerde yapılacak bir düzenleme ve Sayın Başbakanımız tarafından dile getirilecek 
olan bir husustur. Yani Türkiye 2009 yılında yeni bir teşvik sistemine... Sektörel, bölgesel ve proje 
bazlı ve Türkiye'nin tamamını kapsayacak olan ve Türkiye'nin rekabet gücünün yüksek olduğu 
sektörler, artı, illerin başarılı olduğu sektörler dikkate alınarak yapılan böyle bir düzenlemenin 
çalışmaları bitirilmiştir. Bunun yasal düzenlemesi önümüzdeki birkaç gün içinde gelecektir, yani 
çalışmaları bitirilmiştir. Diğer taraftan, uygulanan mevcut 5084 sayılı Yasa, Genel Kumlumuzun 
açılışında Sayın Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gibi, yine bunun üzerinde yaptığımız çalışma 
çerçevesinde bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel krizin yapmış olduğu etkiden mütevellit 
ortaya çıkan durumlarda krizin etkilerinin asgariye indirilmesi noktasında mevcut teşvikin 
uzatılmasıyla ilgili çalışmalanmız da nihai bir noktaya gelmiştir. Bununla ilgili düzenleme Sayın 
Maliye Bakanlığımızca -çünkü bu konuyla ilgili düzenlemeyi Maliye Bakanlığı yapıyor biliyorsunuz-
zannediyomm ki, çok çok kısa bir süre içinde, 2009 yılında, küresel ekonomide ortaya çıkan bu 
krizden etkilenmeyi dikkate alan ve bu etkilenmeyi en aza indirebilecek olan bir kolaylık, bir 
düzenleme olacak bu. Ümit ediyomm ki, bir taraftan yeni yatırım teşviki, bir taraftan da mevcut 
5084'ün buraya geldiğinde detaylarını göreceğimiz şekliyle uzatılmasıyla beraber en azından bu 
teşvikten faydalananlar da belli bir süre daha bundan faydalanma imkânına sahip olacaktır. Yani, şu 
an için düşünülen bir yıllık bir uzatmadır. Bununla ilgili detaylar zannediyorum ki çok kısa bir süre 
içinde Maliye Bakanlığımız tarafından getirilecektir. Buradan aracılığınızla teşvikle ilgili iki önemli 
çalışmayı da detaylarına girmeden, sadece ana başlıkları itibanyla ifade etmeye çalıştım. Tabii ki, 
burada her ilin kendi özelliği, kendi kapasitesi, kendi doğal sektörel kümelenmeleri dikkate alınarak 
yapılmış olan ve tahmin ediyomm ki, bugüne kadar yapılmış olan teşvik uygulamalannın en iyisi, en 
önemlisi, en güzeli olan bir uygulama olacaktır. 

Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Başkanım, öbüründe... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"MADDE 61- Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: 
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a)Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak. 

b)Marka sahibinin izni olmaksızın,markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini 
kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. 

c)Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit 
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri 
satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük 
bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla 
elde bulundurmak. 

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ordu 
Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 2'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi 
Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi partim ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin -tasarının genel gerekçesinde de ifade edildiği üzere- 61'inci maddesinin (d) bendi 
Anayasa Mahkememizce 2/3/2004 tarihli 2004/25 karar sayılı ilamıyla iptal edilmiş, iptal kararı 
14/5/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine bu maddeyle ilişkili, aynı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynca 
61'inci maddenin (a) ve (c) bentleri Anayasa Mahkemesince 3/1/2008 tarihli 2008/2 karar sayılı 
ilamıyla iptal edilmiş bulunduğundan, doğacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla bu tasan Genel 
Kumla gelmiş bulunmaktadır. Üzerinde konuştuğum 2'nci maddede de, genel olarak, Anayasa 
Mahkemesinin 2004/25 sayılı kararı, ayrıca 2008/2 sayılı kararıyla (a), (c) ve (d) bentleri iptal edilen 
maddenin yeniden düzenlendiği, marka hakkının kapsamını belirleyen 9'uncu maddeyle de 
ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, esasen bu tasan bir yasal mecburiyet sonucu önümüzdedir. Ticari hayatın 
devamı, serbest rekabetin sağlanması, hukuk güvenliği bakımından özel öneme sahip markaların 
korunması, tecavüzün önlenmesi ve tecavüzlerin yaptırımlarının belirlenmesine ilişkin 
düzenlemelerin yer aldığı kanun hükmünde kararnamede vuku bulan iptaller önemli bir boşluk 
doğurmuştur. Bu tasarıyla, doğan boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. 

Bu mesele, hukuk eğitimiyle uğraşanlar, iktidar, Meclis, uygulayıcılar bakımından da öğretici 
nitelikler taşımaktadır. Her şeyden evvel, bu konuyu Anayasa Mahkemesi önüne getiren Ankara Fikrî 
ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesini tebrik etmek gerekmektedir. Gerçekten de ilgili mahkeme, 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptal edilen maddelerinin 
Anayasa'nın 2, 13, 38 ve 91'inci maddelerine aykınlığı iddiasıyla bu süreci başlatmıştır. Mahkeme, 
gerekçesinde -özetle- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri 
arasında sayılan hukuk devleti ilkesine aykırılık iddiasındadır. Bu ilke, devletin her türlü eylem ve 
işlemlerinde uyması gereken hukuk kurallannın bulunduğuna dayanmaktadır. Bu meyanda, hukuk 
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devleti ilkesinin ceza hukukuna yansıması iki temel unsura dayandırılmaktadır ki; bunlar, suç ve 
cezaların kanuniliği ile suç ve cezalar arasında ölçülülük olarak yerleşmiş evrensel prensiplerdir. Bu 
ilkeler, hukuk güvenliği bakımından taşıdıkları öneme paralel olarak anayasal güvencelere de 
bağlanmışlardır. Anayasa'mızın 38'inci maddesinde bu ilke "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez." şeklinde anlamını 
bulmuştur. 

Yukarıda ifade edildiği üzere evrensel nitelik taşıyan bu ilkeler Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinin birçok kararına da dayanak oluşturmaktadır. Suçlann yasa ile konulması ilkesinin 
somutlaşmış bir sonucu da suç tipinin düzenlendiği hükmün yeterince açık ve anlaşılabilir olmasıdır. 
Somut olayda, itiraz eden yerel mahkeme bu şartların iptal edilen hükümler bakımından taşınmadığı 
inancındadır. Gerçekten de iptal edilen hükümlerde tarafların hak ve yükümlülükleri, ceza hukuku 
bakımından suçun unsurlarının anlaşılır, öngörülebilir şekilde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yine 
mahkemece öngörülen yaptırımların hâkime cezayı şahsileştirme imkânı vermediği, ölçülülük 
prensibine riayet edilmediği de itirazlar arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda bahsedilen hukuki mülahazalar dışında meselenin önemli bir 
siyasi boyutu da bulunmaktadır ki bu konu önceki konuşmacılar tarafından çok da dile getirilmemiş 
bir husustur. Anayasa'mızın 91 'inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği öngörülmüştür. Devamında ".. .ancak 
sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi 
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez." denilmektedir. 

Kanun hükmünde kararname çıkarmak suretiyle hukuk oluşturmak Türk siyasetinde özellikle 
rahmetli Özal döneminden bu yana en tartışmalı alanlardan biri olmuştur. Kanun çıkarma prosedürü, 
aciliyet taşıyan meseleler gibi nedenlerle hükümetler bu yolu zaman zaman tercih etmektedirler ancak 
bu imkân bir konuyu Meclis gündeminden, kamuoyu denetiminden kaçırmak amacıyla ne yazık ki 
sıkça da istismar edilmektedir. Kanun hükmünde kararname çıkarma imkânı kötüye kullanıldığında 
hükümetler âdeta Meclisin yerine geçmektedir ki bu durum parlamenter demokrasilerle asla bağdaşır 
bir husus değildir. 

Yine somut olayla karşılaştığımız gibi, hükümetler bu yetkiyi bazen de Anayasa'ya aykın olarak 
kullanabilmektedirler. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 61'inci maddesi ve atıf sebebiyle 
9'uncu maddesinde suç olarak düzenlenen eylemler bulunmaktadır. Anayasa'da suç ve cezalara 
ilişkin ilkeler birinci kısım ikinci bölümde bulunduğundan, bu konulardaki düzenlemelerin kanun 
hükmünde kararnameyle düzenlenmesi Anayasa'ya açıkça aykırı olacaktır. Nitekim, Anayasa 
Mahkemesi yerel mahkemenin gerekçelerine kısmen katılarak iptal ettiği maddelerin Anayasa'nın 
ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin ancak kanunla konulacağına ilişkin 38'inci maddesi 
ile Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname yetkisinin düzenlendiği 91'inci maddesine 
aykırılıklar tespit etmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu sonuç sebebiyle, Bakanlar Kurulunun yaptığı bu önemli hata 
sebebiyle çok sayıda marka haklarına tecavüz eden şahısların yaptırımlarla karşılaşmadan kurtulduğu 
gerçeğiyle karşılaşacağız. Bu somut olay da bize bütün erklerin hukuka saygı duyması gerçeğini bir 
kez daha hatırlatıyor diye düşünmekteyim. Şimdi ise bu tasarı ile karar gereği yerine getirilmek 
istenmektedir ki bizim de buna bir itirazımız söz konusu olamaz. 
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Sayın milletvekilleri, işine geldiğinde yargıyı rahat bırakmak, yargıya saygı talep etmek, yargının 
bağımsızlığına vurgu yapmak, işine gelmediğinde ise yargıyı töhmet altında bırakıp ağır suçlamaların 
hedefi hâline getirmek şeklinde tezahür eden hastalıklı yaklaşımlardan bir an evvel vazgeçmiş, siyasi 
aktörlerin savcılığa da, avukatlığa da soyunmadığı, normalleşmiş, demokratik, tahammül sınırları 
geniş bir iklim ümidiyle tasarının hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yalçın, teşekkür ediyomm. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Markaların Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı'nın 2'nci maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasa Mahkemesi suçun ve cezanın kanunla tanımlanması gerektiğinden hareketle yerel bir 
mahkemenin başvurusu üzerine söz konusu Kanun Hükmünde Karamame'nin 9'uncu ve 6l ' inci 
maddelerinin bazı hükümlerini iptal etmiştir. Tasarı ile de Anayasa Mahkemesi karan doğrultusunda 
suçlara ilişkin düzenlemeler kanun maddesi olarak kararnameye eklenerek yasal boşluk giderilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak neden son ana kadar beklendiğini sorgulamak gerekir. 

Bir düşünelim arkadaşlar, Mahkeme karar veriyor, süre veriyor, "Altı ay içinde, bir yıl içinde 
bunu yapın." diyor, bu süre zarfında hiçbir çalışma yapılmıyor. Sürenin bittiği gün ise tasarı Meclise 
geliyor. Bir gün sonra da Komisyonda görüşüyoruz ve acilen yasalaşması isteniyor. Bu gelinen nokta, 
en hafif deyimiyle, şık olmamıştır ve sürecin doğm yönetilemediği bu şekilde ortadadır. Bu noktada 
kadrolaşmaya dönük atamaların, liyakate, donanıma göre değil, eş dost, tanıdık, bizden olsun 
anlayışıyla yapılan atamalann da sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuyu takip etmesi 
gereken kurum ve kurumun üst düzey bürokratları nasıl oldu da bunu göremediler ya da görmediler, 
buna bakmak lazım. Mahkeme kararı ortada, tarih ortada ama tasarı verilen tarihin dolduğu gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor. Bu yönetim anlayışıyla bir yere varılması mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomiler açısından marka ve patent son derece önemli konulardır. Son 
yıllarda önemli markalar çıkarmış olmamıza rağmen, ülkemiz açısından, marka oluşturma, yeni 
ürünler ortaya koyma konusunda istediğimiz noktada olduğumuzu söyleyebilmek maalesef mümkün 
değildir. Türk Patent Enstitüsünün verilerini incelediğimiz zaman 2005 yılında 59 bin, 2006'da 66 
bin, 2007 yılında ise 71 bin düzeyinde başvuru olduğunu görüyoruz. Yani her yıl binlerce başvuru 
oluyor ama sonuç nedir? Ülkemizi simgeleyen, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar koyan markalar, 
ürünler ortaya çıkarabiliyor muyuz? Maalesef hayır. Bugün çok tanınmış markalarımız başta olmak 
üzere başka ülkelerde geliştirilen teknolojilerin montajı üzerinde yürüyor. Böyle olunca da kazancın 
büyük bir bölümünü ilgili ülkelere aktarıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası alanda bir rekabet gücü kazanmak isteniyorsa, yüksek katma 
değer üretmek isteniyorsa araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda ciddi çalışmalar yapmalı, 
ARGE'ye ciddi kaynaklar ayrılabilmelidir. Teknoloji ve ARGE konusunda temel gösterge bu 
harcamalann gayrisafı yurt içi hasıla içerisindeki oranıdır. Ülkemizde ARGE harcamalarının gayrisafı 
millî hasıla içindeki oranı AB ülkelerinin yansı düzeyindedir. Türkiye'de iktisadi olarak faal bin 
kişiye düşen tam eş değerli ARGE personeli sayısı 2005 yılı itibarıyla 2,23; AB 2004 yılı ortalaması 
ise 9,9 civanndadır. Türkiye'de ARGE personelinin yüzde 30,4'ü özel sektörde görev yapmakta iken 
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AB ülkelerinde 2004 yılında bu oran yüzde 51,5 civarındadır. Bu oranlar ülkemizin hem kamu 
sektöründe hem de özel sektörde ciddi adımlar atması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç göz 
önüne alındığında AKP İktidarının altı yıllık uygulamalarının da ciddi şekilde sorgulanması 
gerektiğini düşünüyorum. ARGE konusunda bilimin araştırma merkezi olan üniversitelerde bu 
süreçlerde neler yaşandı, bunları çok iyi görmek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, araştırma geliştirme konusunda iktidarın ilk adımı, kaynakların 
tamamının, kendisi de bir araştırma kurumu olan TÜBİTAK'a aktarılması olmuştur. ARGE 
faaliyetlerinin sağlıklı işlemesi için eğitimle bağlantı kopanlmamahdır. Bunun için en ideal ortam 
üniversitelerdir ama iktidar siyasi bir tercihle TÜBİTAK'ı seçmiştir. Bu arada, geçen yılın başında, 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çıktı. Bu Kanun'da 
üniversiteler dışlandı. Üniversitesiz araştırma modeli de ilk kez sizin iktidarınız döneminde deneniyor. 
Ben bu sürecin de ayrıca incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, ARGE personeli konusunda ne 
yapıldı? 2002-2007 döneminde üniversitelere verilen araştırma görevlisi kadrosu sayısı, sayısal 
değişimi nasıl olmuştur? 2002 döneminde ortalama 4 bin araştırma görevlisi kadrosu verilirken, bu 
rakam sonraki yıllarda 1.400'lere kadar gerilemiştir. Yeni YÖK Başkanının atanmasından sonra bu 
sayı yeniden artırılmaya başlanmıştır. Bir ülkenin bilim politikası, araştırma politikası, bu alanlara 
ayrılacak kaynak veya personel, YÖK Başkanının değişmesine göre değiştirilebilir mi? Ama bu 
süreçleri yaşadık değerli arkadaşlar. 2003 yılında iktidara geleceksiniz, personel sayısını 
azaltacaksınız, üç dört yıl sonra bir anda her ilde üniversite kuracaksınız! Gerçekten böyle bir 
stratejiniz varsa işbaşına gelir gelmez araştırma görevlisi kadrosu sayısını artırıp yeni üniversitelerin 
akademisyen ihtiyacını karşılamaya neden yönelmediniz, neden tersini yaptınız? Ne oldu? 
Cumhurbaşkanı değişti, istediğiniz YÖK Başkanı geldi, yeni rektörler atandı. Bu atamalar nasıl 
yapıldı bir hatırlayın. Üniversitelerde seçimler yapıldı bazılarında YÖK listeyi değiştirdi, listesi 
değişmeyenlerde de Cumhurbaşkanı devreye girdi, yani bir iş bölümü hâlinde yeni rektörler atandı. 
Şimdi kadro sayısı artırılıyor, öğretim üyelerine vaatler veriliyor. Bu anlayış, sağlıklı bir ARGE, 
sağlıklı bir yükseköğretim ve bilim politikasının sonucu olabilir mi? Bu konuda sizleri düşünmeye 
davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerimize, temel araştırma kurumlarına reva görülen muamele 
maalesef bu olmuştur. Üniversitelerimiz, bilim kurumlarımız örselenmiştir. Bakın, şimdi YÖK 
üyelerinin 5'i ortak bir açıklama yapıyor -bunlann arasında iki eski rektörümüz de var- kadrolaşma 
anlayışının nelere yol açtığını anlatıyorlar, siyasetin bilime, üniversiteye müdahalesinden yakmıyorlar, 
üniversite özerkliğinin güvencesi olması gereken Kurulun özerkliğin engeli hâline geldiğini 
söylüyorlar. Bu süreçleri yaşıyorsunuz. Siyasetin müdahale ettiği, siyasetin yönlendirdiği bilim, 
gerçekten bilim olabilir mi, gerçekten özgün, yeni araştırmalar gerçekleştirilebilir mi? YÖK Başkanı, 
Başbakanın "ipimizi çekerler" diye uyardığını söylüyordu. Şimdi de YÖK üyeleri uyarıyor 
"Üniversitelerin, bilimin özerkliğinin ipi çekiliyor." diyorlar. Bu sese neden kulak vermiyorsunuz? 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan komisyonda marka, patent ve tasarımla ilgili yeni bir yasal 
mevzuat hazırlığının yapıldığını, dört ayrı kanun tasarısının Başbakanlığa iletildiğini açıkladı, 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve AB mevzuatına uyum için bu düzenlemelerin yapılacağını ifade 
ettiler. Bunlar, tabii ki önemli açıklamalardır ve adımlardır ancak dediğim gibi, önemli olan, 
Türkiye'nin değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştirebilmesidir. 

Konuyla ilgili bir inceleme yaparken Türk Patent Enstitüsünden bir uzmanın sunumuyla 
karşılaştım. Uygulamada karşılaşılan sorunları sıralarken "Başvuru kalitesinde gözlemlenen düşüş." 
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şeklinde bir tespiti var. Yani marka ve patent için başvuru sayısı her yıl artıyor, bu önemli bir gelişme. 
Ancak burada nitelikli, katma değeri yüksek ürünler çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Bu nedenle, bunun 
için gerekli altyapıyı bir an önce oluşturmalı, bilime, araştırmaya siyasetin müdahalesine son 
vermeliyiz. Başka ülkelerin teknolojilerinin montajını yapan ülke dummundan kurtulamadığımız 
sürece, uluslararası alanda rekabet edebileceğimiz markalarımızı çoğaltamadığımız sürece her kriz 
bizi vurmaya devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, marka yaratmak kadar markalarımızın komnması da büyük önem 
taşımaktadır. Bu tasarıyla yasal boşluk giderilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin yeni yeni markalar 
oluşturması, yeni ve katma değeri yüksek teknolojiler üretebilmesi en büyük dileğimizdir. 

Bu düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Çöllü. 

Şahsı adına Bolu Milletvekili Sayın Fatih Metin. 

Sayın Metin, buyurun efendim. 

FATİH METİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 319 sıra sayılı, Markalann 
Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı'nın 2'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sınai mülkiyet hakları evrensel hukuk tarafından temel 
bir insan hakkı olarak değerlendirilmekte ve komnması devletlere bir görev olarak yüklenmektedir. 
Ülkemizde patent, marka, tasarım, coğrafi işaretten oluşan sınai mülkiyet haklarına ilişkin yasal 
mevzuat 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren bir dizi kanun hükmünde kararnameyle 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede markalara ilişkin düzenleme ise 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'yle gerçekleştirilmiştir. Sınai mülkiyet hakları ile cezalar ise 1995 ve 2004 yıllarında 
çıkan 4218 ve 4194 sayılı Kanunlarla belirlenmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl aldığı 
bir kararla markalara ilişkin suçların kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceğine 
hükmettiğinden, 556 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin bazı maddelerini iptal etmiştir. Bununla 
birlikte, sınai mülkiyet haklarına büyük önem veren Hükümetimizin Eylem Planı'nda yer alan, 
markalara ilişkin 556 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin kanuna dönüştürülmesi için yapılan 
çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmanın yasalaşmasının bir süre alacağı dikkate 
alındığında, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararları çerçevesinde hukuki açıdan bir boşluk 
doğmaması amacıyla Markalann Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2'nci madde ile Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 
tarihli kararlarıyla iptal edilen hükümlerin de yer aldığı 556 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 
61'inci maddesi yeniden düzenlenmektedir. Maddenin amacı, marka sahibinin münhasıran yetkisinde 
olan markayı kullanma hakkına başkalan tarafından tecavüz edilmesini engellemektir. Marka hakkına 
tecavüz oluşturan davranışlar maddede tahdidi olarak da sayılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, marka hakkının kapsamını belirleyen 9'uncu maddeye 
yollama yapılarak anılan maddenin ihlalinin, yani bu maddede belirtilen biçimlerde marka 
kullanımının marka sahibinin izni olmadığı müddetçe marka hakkına tecavüz oluşturacağı 
belirtilmiştir, (b) bendinde de markanın aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak 
suretiyle markanın taklit edilmesi, (c) bendinde de taklit markayı taşıyan ürünleri bu durumu bildiği 
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veya bilmesi gerektiği halde satan, dağıtan veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu 
amaçlar için gümrük bölgesine yerleştiren veya ticari amaçla elde bulunduran kişinin fiilî, (d) 
bendinde de lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz şekilde genişletilmesi veya devredilmesi marka 
hakkına tecavüz fiilleri olarak düzenlenmiştir. 

Bu itibarla, bir yönüyle haksız rekabeti ortadan kaldıracak olan bu tasarının ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini temenni eder, saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Metin. 

İkinci konuşmacı, şahsı adına Mersin Milletvekili Sayın Akif Akkuş. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 319 sıra sayılı Markaların 
Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı'nın 2'nci maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Üzerinde konuştuğumuz bu yasa, 1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Komnması Hakkında 
Kanun Hükmünde Karamame'nin bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
sonucu ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere teklif edilmiştir. Bu eksiği tamamlaması bakımından 
isabetli bir değişiklik olarak nitelendirilebilir. 

Değerli milletvekilleri, gelişen ve değişen dünyada birçok ürün, hizmet her alanda kullanılmakta, 
büyük bir nüfus topluluğu bunlardan istifade etmektedir. Türkiye'nin gümrük birliğine girmesiyle 
AB ülkelerinin birçoğunda üretilen mal ve hizmet birbiriyle yakından ilgili olabilmekte ve birçok 
benzerlikler ihtiva etmektedir. Bu dummda, bu ürün ve hizmete bağlı olarak ortaya çıkan marka veya 
markalann komnması âdeta bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu kommalar ülkemiz ve milletimizin 
menfaatine uygun bir şekilde düzenlenmeli ve ürettiğimiz mal ve hizmetlerden gerektiği gibi istifade 
etmeliyiz. Günümüz dünyası bilim ve tekniğin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağı yaşamaktadır. 
Buna bağlı olarak da birçok buluş ve icat ortaya konmaktadır. Bu icat ve buluşlar pratiğe 
uygulandığında, piyasanın talebine göre değeri artmakta ve aranan bir ürün hâline gelebilmektedir. 
Talep arttıkça bunun taklidi veya benzeri yapılarak kazanç temini yoluna gidilmekte ve haksız kazanç 
sağlanmaktadır. Hepimiz görüyoruz ki, biliyoruz ki son zamanlarda Çin başta olmak üzere Uzak 
Doğu ve Güneydoğu Asya'da taklit büyük bir sanayinin doğmasına yol açmıştır. ARGE çalışması 
olmadan ucuz işçilikle elde edilen ürünler dünya pazarlarını işgal etmiştir. Özellikle ülkemiz bu 
konuda bir açık pazar hâline gelmiş bulunmaktadır. Marka hâline gelmiş ürünlerin pazar payı ve 
talebi her geçen gün artacaktır. Markalar komnursa yeni tasanmcıların özgün tasarımlar üretmeleri 
artacak ve böylece bu kommalar birer teşvik unsuru olacaktır. Bu da ülkemizin öz kaynaklarının 
değerlendirilmesine katkıda bulunarak ekonomiye destek olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sanayide, tarımda üretilen ve pazara sürülen her türlü mal ve hizmetin 
diğerlerinden ayrılması, kullanılan marka ve coğrafi işaretlerin korunmasıyla mümkündür. Ayrıca, 
markalaşma ve markaların komnması standart ve normların ortaya çıkmasına ve dünyada standart 
uygulayan ülkelerle ticari rekabetin kolaylaşmasına da yol açacaktır. 

31 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve sınai 
hakların komnması için Paris Sözleşmesi, AB'ye üyelik ve gümrük birliğine geçiş için Türk 
mevzuatında yapılması gereken değişiklik ve yenilemeler, Markalar Kanunu'nun günün şartlarına 
uyarlanmasını kaçınılmaz hâle getirmiştir, ancak marka ve patentle ilgili birçok hukuki somn ortaya 
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çıkmıştır. Marka ve patentle ilgili ortaya çıkan birçok sorun istismara dayanmaktaysa da bir kısmı 
herhangi bir kasıt unsuru taşımamaktadır. Bunların çözümünde kasıt olan ile olmayanın ayrılması 
gerekir. Kısaca, emek, sermaye ve zekânın değerlendirilmesi demek olan markalar, ekonomiyi, bilimi 
ve toplumu ileri götürecek şekilde korunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, markaların korunması kadar ürün ve sermayenin korunmasında devlet 
destek ve teşvikleri de önemli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, ülkemizde teşvik 
uygulamalarının adil bir şekilde olduğu maalesef söylenemez. 14/1/2009 tarihli gazetelerde yer alan 
haber ve haritadan bazı iş kollarında bazı illere teşvik uygulaması yapılacağı belirtilmektedir, ancak 
bu iller arasında Mersin bulunmamaktadır. Şöyle bir harita, gördüğünüz gibi.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AKİF AKKUŞ (Devamla) - Bu haritada hangi ilde, hangi iş kollarında teşvik uygulanacağı, 
teşvik verileceği belirtiliyor, ama Mersin bunların içerisinde yok. Herhalde bu, Mersin'in ihmal 
edilmesi gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum ve yeni bir anlayışla bunun yeniden ele 
alınması ve Mersin'in de teşvik içerisine alınması gerektiğini belirtiyorum. 

Niye Mersin teşvik içerisine alınmalı, Mersin'de teşvik uygulanmalı? Mersin ve ilçeleri teşvik 
uygulanan birçok il ve ilçeye göre teşvike daha fazla ihtiyacı olan yöremizdir. Yoğun göç alması ve 
kırsal kesimdeki ilçe, kasaba ve köylerin gelir seviyesinin düşüklüğü bunu zorunlu hâle getirmektedir. 
Tarsus'da kurulu bulunan ve bir marka hâline gelmiş olan Berdan Tekstil destek alamamasından 
dolayı kapısına kilit vurmuş ve yüzlerce işçi işsiz kalmıştır. Bu, teşviklerin başka yere kaymasının bir 
sonucudur. 

Bilindiği gibi, Çukurova'nın batı kesimini içine alan Mersin ve Tarsus, bir zamanlar tekstil iş 
kolunda her türlü ürünün başarıyla üretildiği bir yer iken, bugün bu özelliğini büyük oranda yitirmiştir, 
çünkü fabrikalar, teşvik alan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Denizli gibi yerlere taşınmıştır. Mersin 
tekstil teşvikinden mutlaka faydalanmalıdır; ayrıca turizm, tekstil, gemi sanayisi, petrol sanayisi, 
kimya sanayisi ve tarım alanlarında da teşvike ihtiyaç duymaktadır. 

Bu düşünce ve duygularla yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akkuş, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yeni madde ihdasına dair... 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, bir beş dakika ara verir misiniz... 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Hayır efendim. Komisyon çoğunluğumuz yok, yeni madde 
ihdası yapılamaz efendim. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ara verirseniz... 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Hayır efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi, Sayın Başkan, "Yoklama istemeyin." diyorlar, 
istemiyoruz. Şimdi de "Ara verin." diyorlar. Yani, anlayamadım ben bu işi. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Başkanım, 
aciliyete binaen olabilir. 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.56 • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.11 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47'nci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

319 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumlarınız 
olduğu üzere, görüşülmekte olan tasan veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan 
ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve 
komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İç 
Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle önergeyi okutup Komisyona 
soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 13 üyesi ile katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde 
olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden 
kaldıracağım. 

Şimdi önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Markaların Komnması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına, çerçeve 2 nci maddeden sonra gelmek 
üzere, aşağıdaki şekilde yeni bir madde eklenmesini ve diğer madde numaralannın buna göre teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Süreyya Sadi Bilgiç İsmail Bilen 

Yozgat İsparta Manisa 

Veysi Kaynak Turan Kıratlı 

Kahramanmaraş Kınkkale 

Madde 3-556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 3.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla 
eklenen 61/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ceza hükümleri 

MADDE 61/A- Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal 
veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka komması olduğunu belirten 
işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar ve 
adli para cezasına hükmolunur. 

Yetkisi olmadığı halde, başkasına ait marka hakkı üzerinde, satmak, devretmek, kiralamak veya 
rehnetmek suretiyle, tasarrufta bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır. 
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Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için; markanın 
Türkiye'de tescilli olması şarttır. 

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya 
satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle, üretenlerin ortaya çıkarılmasını 
ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 
BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılıyoruz efendim, salt çoğunluğumuz vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kaç kişi? 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 
BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - 15 kişi... 

BAŞKAN - Evet, Komisyonun 15 üyesi şu anda komisyon sıralarında bulunmaktadır. 

Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan, önerge üzerinde, yeni bir madde olarak 
görüşme açıyorum. 

Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, 
şahısları adına Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın ve Kastamonu Milletvekili Hakkı 
Köylü'nün söz talepleri intikal etmiştir. 

Sayın Seyhan, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, dünkü konuşmamda da izah etmiştim. Bu, bugünün sorunu değil. On 
beş dakikadır Türkiye Büyük Millet Meclisinde şu yaşadığımız şeyi başka birine izletseniz bunu bir 
Meclis görüşmesi değil reality şov olarak değerlendirir, başka hiçbir şey değildir. Çünkü bu olayın 
siyasi ciddiyetle bağdaşır hiçbir bir yanı olamaz, bu mümkün değil. 

Bakın şimdi, bir yıldan fazla bir süredir Anayasa Mahkemesi bu iptal kararını vermiş mi? Vermiş. 
Resmî Gazete'de yayınlanmasından sonra altı buçuk ay geçmiş mi bunun üzerinden? Evet, geçmiş. 
Altı buçuk ay süre içerisinde kanunu getirememişsiniz. Vakti geçmiş, düşen cezalar düşmüş. "Bundan 
sonra artık o cezaları da kurtaralım, aman düşmesin arkasından dolanalım." Olmaz. "E, tamam, 
olmuyorsa bundan sonrasını sağlayalım." diyorsunuz. Çünkü ceza var, cezanın karşılığı yok. 
Arkadaşlar, bu kanun çok uzun bir hazırlık dönemini kapsıyor. Eğer siz o hazırlık döneminde cezanın 
karşılığının olmadığını fark edemediyseniz, o hazırlık dönemini geçtikten sonra dahi komisyon 
görüşmelerine siz bu cezaların karşılığı olmadığı yönünde bir anlayışla gelmemişseniz bugün burada 
komisyonu toplama hakkınız olmaz. Devlet yönetimi ciddiyet ister arkadaşlar, bu böyle bir şey mi? 
Yani "Yolda ben yürürüm, eksikliği nerede görürsem orada kaparım..." 

Değerli arkadaşlar, bir yılı aşkın süre bu eksikliği görmeyen gözün, bugün eksikliği gördüğüne 
kimse beni ikna edemez bu konuda. Böyle şey olabilir mi? Bunu kime yorumlattınız? Mecliste ceza 
hukukçuları var, bulamıyorsunuz. Kendi ceza hukukçularınıza bunun altını üstünü kanştırtıyorsunuz 
yarısı inanıyor, yarısı bunun işi çözeceğine inanmıyor. Maddelerin bir kısmı orada duruyor, bir 
kısmına ek yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? 

- 4 3 2 -



TBMM B: 47 2 1 . 1 . 2 0 0 9 O: 4 

Kaldı ki biz -Komisyon arkadaşlarımıza da sesleniyorum- o Komisyondaydık, bu gelmedi 
önümüze, bu konuşulmadı. O Komisyon sürekli ciddi kararlar alıyor. Niye oturuyorsunuz arkadaşlar 
oraya? Biz, Komisyonumuz ciddi çalışacak, Genel Kurulda geçici maddeyle bir ekleme yapmayacak 
diye defalarca aramızda konuşmadık mı! Nasıl güveneceğiz! Birbirimize sürekli söz verip, "Aman 
kardeşim, bu da burada eksik kalmış, köprünün yamacında hemen bunu düzeltiverelim." diyerek mi 
ikna edeceğiz bizi? Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle işletilir mi! Değerli arkadaşlarım, böyle bir 
şey olur mu! 

Hukuki haklılığınız varsa dahi kanunu alın, yarına bırakın, aceleniz ne? Biz de yorumlayalım. 
Hepimiz bir araya gelelim, eğer burada bir eksiklik varsa o eksikliği giderelim. Yani telefonla mesaj 
atarak, komisyondan komisyon üyesini çağırarak, bir zorlamayla, sizin dahi ucu açık şekilde 
gördüğünüz, neye hizmet ettiğini yeterince algılayamadığınız bir maddenin burada ihdas edilmesinin 
bir anlamı olabilir mi? Bir tek anlamı olabilir: Bu, yangından mal kaçırma anlayışı mıdır? Menfaat 
varsa evet, denilebilir ama o ağır bir yargı olur, onu haydi bir köşeye koyalım. 

İkincisi: "Kardeşim, biz beceriksizlik yaptık, ama bu görülmesin." diyorsanız değerli arkadaşlar, 
bunun tamir yeri Genel Kurul değildir. Bunu yapacaksınız. 

Ben Sayın Bakanı da severim, eğer bunu bir yılda göremeyecekse, bir yılda önünü alamayacaksa 
çıkıp bunun için özür dilemeli ya da bu kanunu ertelemeliydi, "Kalsın arkadaşlar." diyebilmeliydi. 
Yapamadınız. Bürokrat arkadaşlar göremediyse bugüne kadar bunu, buna inanmıyorlarsa Sayın 
Bakanın önüne koymayacaklardı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bir zorlama duvarı değildir. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, zorlamayla, hakkı olan bir duvarı yıktırmayız. Biz vatandaşın 
yanındayız. Ama orada oturan arkadaşlarımızın birçoğu dahi "Bir vatandaşın yarasına merhem olur." 
mantığıyla buna "evet" demiş değildir, sadece siyasi kararın arkasında duruyor. 

Ben bu tutumu kınıyorum. Bunun da bir işe yaramayacağını ifade ediyorum. Bundan doğan bir 
yasal hak varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimizi yapacağımızı da ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 

Şahsı adına Sayın Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili. 

Buyurun Sayın Kaynak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 319 sıra sayılı 
Tasarı'ya bir ek madde eklenmesi hakkında benim de imzam bulunan önerge hakkında söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 

Bir defa, bu, anormal bir durum değildir. Bu, İç Tüzük'ümüzün Meclisimize tanıdığı bir haktır, 
bir imkândır ve bu imkân kullanılmaktadır. 

Bunu böyle belirttikten sonra, tasarı, bildiğiniz gibi -daha önce de ifade edildi- Anayasa 
Mahkememizin iptal kararlan nedeniyle doğmuş ve doğacak olan hukuki boşluğun giderilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. Bu maddede, tam bu noktada, Türk Ceza Kanunu hükümleri karşısında 
Markalann Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı 
Kanun'la eklenen 61/A maddesinde tanımlanan fiillerin bir kısmı 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, 
artık, bu madde hükümlerine göre ceza hukuku yaptırımıyla cezalandınlamamaktadır. Çünkü bu 
madde, suçta ve cezada kanunilik ve belirlilik ilkeleriyle, suç teorisinin seçimlik hareketli suçlara 
ilişkin prensipleriyle ve ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralıyla bağdaşmayan hükümler taşımaktadır. 
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Bu durum karşısında, marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin müeyyidesiz kalmaması için 
söz konusu madde hükmünde suç tanımlan yeniden yapılarak huzurlarınıza getirilmiştir. Başta da 
söylediğim gibi, bir boşluk doldurulmak amaçlanmaktadır. 

Bu vesileyle maddeye desteğinizi talep eder, hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Kaynak. 

Şahsı adına Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü. 

Sayın Köylü buyuran efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; konuşmama başlamadan 
önce yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Markalann Komnması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bugün yapılan değişikliğe 
ilave olarak bir madde ihdası söz konusu oldu. Bu madde teklifi, esasında, Adalet Komisyonunda 
bununla ilgili daha önceden verilmiş bir teklif vardı. O teklif bugüne kadar maalesef kanunlaşamadı. 
Bunun sebebi de Sanayi Bakanlığımızda markalarla ilgili geniş bir çalışma bulunmasıydı. Sanayi 
Bakanlığımızdaki bu çalışma yanılmıyorsam sonuçlandı, ancak Hükümete gitti veya gitmek üzere. 
O kapsamlı çalışma buraya gelip, buradan geçinceye kadar markalann komnması yönünde bir zafiyet 
olacaktı. Sebebi de Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümleriyle ilgilidir. 

Türk Ceza Kanunu'nun 2'nci maddesinde "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" hükmü vardır. 5'inci 
maddesi de, aynca, ceza içeren özel kanunların veya özel ceza kanunlarının hükümlerinin de Türk 
Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine uyması mecburiyeti vardır. 

31/12/2008 tarihine kadar bir süre tanınmıştı, bu süre içerisinde bu Mecliste şubat ayında 170 
tane kanunda değişiklik yapıldı ve bu uyarlama çalışması yapıldı, 650 maddelik bir tasanydı bu. En 
son, yılbaşından önce, Türk Parasının Kıymetini Korama Kanunu'nda da bir değişiklik yapıldı ve o 
da uyarlandı, fakat Markalar Kanunu'ndaki uyarlama o zaman yapılamadı. Şimdi ne oldu? Bu 
Kanun'un ceza hükümleri şu anda uygulanmıyor. Yani 61/A maddesindeki ceza hükümleri şu anda 
yok ama bununla birlikte, bütünüyle, markaya tecavüz suçları da ortadan kalkmış değil. Ekonomik 
yönden tazminat davalarında bir engel yok, onlar devam ediyor. Bunun yanında bu Kanun 
uygulanamayınca Türk Ticaret Kanunu'nun 57'nci maddesindeki haksız rekabet kuralları devreye 
giriyor ve haksız rekabetten dolayı bir ceza uygulaması vardır. Oradaki ceza da bir yıla kadar hapis 
cezasıdır. Şu anda mahkemeler bu Kanun'un yerine onu uyguluyorlar. Son bir madde daha vardır 
bundan başka, geçici madde, o da esasen o Türk Ticaret Kanunu'ndaki hapis cezasını veren 
mahkemeler sulh ceza mahkemeleridir ceza süresi itibarıyla, o mahkemelerin ihtisas mahkemesi 
olmaması sebebiyle, hâlen mahkemelerin elinde bulunan dosyalara görevsizlik kararı verilmeyerek, 
gene, ihtisas mahkemelerine devam etmesini sağlamaya yönelik bir değişikliktir. 

Burada yapmış olduğumuz düzenleme ayrıca önergeyle maddenin daha anlaşılır bir hâle 
getirilmesidir, daha uygulanabilir bir hâle getirilmesidir. Gerçekten de markalarla ilgili kanunun 
maddeleri, yani 61/A maddesindeki hükümler yeterince uygulanamamıştır, kaldı ki Anayasa 
Mahkemesi de zaten bir önceki maddeyi iptal etmiştir, bu yüzden bir soran ortaya çıkmıştır, bu somnu 
da diğer kanun, asıl ana değişiklik buraya gelinceye kadar daha fazla zaman geçmemesi için burada 
bir önergeyle düzeltme imkânı doğmuştur. Bu bakımdan böyle bir teklif hazırlanmıştır. Yüce Meclisin 
onayına bunu sunuyoruz. Bence doğrudur. Belki gecikmiştir, ona katılıyorum ama doğru bir 
düzenlemedir. Kabul oyu vereceğinizi düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Som sormak için ekranda ismini gördüğüm arkadaşlarıma söz vereceğim. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyomm. 

Sayın Başkan, aracılığınızla sormak istiyomm: Mevcut madde 61/A'da suç fiili sayılmış olup da 
önergeyle suç fiili olmaktan çıkanlan durum var mıdır? Varsa, bu fiillerden hüküm giyenler var mıdır? 
Cezaların tavanı üç yıldan iki yıla indiriliyor. Bu indirimden kaç hükümlü yararlanacaktır? Para 
cezalannda bir indirim yapılmakta mıdır? Adalet Komisyonundan da geçirilmesi uygun olmaz mıydı? 
Satan kişinin iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz edilen mal hakkında her zaman gerçeği bilmesi 
mümkün olmayabilir. Onlara da aynı hapis veya adli para cezası getirilmesi doğru mudur? 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Öztürk. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim. 

Efendim, aslında, biraz önce, tabii, şahısları adına konuşuldu. Bu böyle son dakika korsan 
önergeleriyle... Sayın Öztürk de sordu. Bizim anladığımız kadarıyla, birtakım yandaşlara af 
getirilmeye çalışılıyor. Zaten bu 61/A maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmemiş. İptal 
edilmediğine göre, Ceza Kanunu'nda yürürlükten kaldırılmış mıdır, kaldırılmamış mıdır cezalan? 
Bir onu öğrenmek istiyomm. 

Bana öyle geliyor ki bu önergeyi verenler dahi bu önergeyle ne getirdiklerini anlamamışlardır. 
Yani şimdi, burada hürriyeti bağlayıcı suçlarla ilgili birtakım hükümler getiriyoruz ama bunlar enine 
boyuna komisyonda tartışılmıyor, Mecliste tartışılmıyor. Burada, işte, son dakika önergeleriyle belki, 
Sayın Öztürk'ün de dediği gibi, birtakım yandaşları daha önce ceza almışlardır, bunları düşürmeye 
çalışıyorlar. Bu, yasama faaliyetinin sağlıklı ve dürüst çalışmasıyla bağdaşmayan bir tarzdır. 

Niye bu kadar her şeyi milletten saklıyorsunuz da burada getiriyorsunuz? İşte, geçen gün, yine, 
ÖTV'den dolayı bir düzenleme getirdiniz, bir yandaş firmanın 3 trilyon lira vergisini affettiniz. Yani 
günah bu devletin, böyle, AKP'nin elinde vatandaşların, böyle hatırlı olanların, son anda korsan 
önergelerle getirilip affedilmesi. Yani evvela, böyle bir madde getiriliyorsa bunu enine boyuna 
tartışmamız lazım, tartışılmıyor. Bunda neyi kimden kaçırıyorsunuz ben anlamıyorum yani. Bu, 
gerçekten, hakikaten Adalet Komisyonunda eğer böyle bir şey varsa... Bir defa bunun Adalet 
Komisyonundan geçmesi lazım. Bu, bir ceza hükmüdür, hürriyeti bağlayıcı karardır, Anayasa'nın 
91 'inci maddesine göre de kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kavramı içinde yer almaması 
lazımdır. Çünkü orada belirtilmiş "Temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümler kanun hükmünde 
kararnameyle düzenlenemez." diye. Hükümet veya Komisyon bunu açıklasın efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Genç. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın 
Başkanım, değerli milletvekilleri; teşekkür ediyomm. 
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Efendim, bu söylenenlerin tabii birçoğu teknik. Ama konuşmamın başında da ifade ettim, patent 
ve markayı, endüstriyel tasarım dâhil olmak üzere, düzenleyen dört ana kanunun -yaklaşık yüz elli-
yüz altmış maddelik kanunlardır bunlar- bunların Bakanlar Kurulunda imzası bitti ve zannediyorum 
bugün yarın Büyük Millet Meclisine gelerek komisyonlarda enine boyuna görüşülecek bütün 
maddeleriyle, bütün açıklığıyla. Buradaki, ifade edildiği gibi, bir açığı, eksikliği gidermek üzere 
yapılan bir çalışmadır. 

Burada yandaş ayrımı yapıp yapmamayı, nasıl olduğunu ben tabii bilemiyorum yani neye göre 
yapılır, kriteri nedir, nasıl yapılır? Bir mühendis olarak gerçekten zorlanırım böyle bir şeyde olmaktan. 

Burada hapis cezalarında bir indirim yok ve diğer taraftan, yine söylemiştim, mevcut olup hâlen 
uygulama imkânı kalmayan kanunda hapis veya para cezası tercihli uygulanıyordu; bu teklif, hem 
hapis hem para cezası birlikte uygulanacak diye düzenleme getiriliyor. 

Onun dışında yine rakamsal şeyler sorulmuştu bana, onların da yine yazılı olarak cevabını 
vereceğimi ifade ediyorum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, siz bir şey ifade edecek misiniz? 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 
BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Hayır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Tamam. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.32 • 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47'nci Birleşiminin Beşinci 
Otummunu açıyorum. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

319 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın eklenen yeni 3'üncü maddesinin oylamasında karar yeter 
sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Tasarının 3'üncü maddesini 4'üncü madde olarak okutacağım. 

Sayın milletvekilleri, bunlar yürütme ve yürürlük maddeleridir, lütfen Genel Kumlda hazır 
bulunalım. 

Tasarının 3'üncü maddesini 4'üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu. 

Sayın Kaşıkoğlu... Yok. 

Sayın Veysi Kaynak, buyuran. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı'nın yürürlük maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir önce ilave ettiğimiz maddede de arz ettiğim gibi, bu tasan Anayasa Mahkememizin iptal 
kararı neticesinde hazırlanarak huzurlarınıza getirilmiştir. Gerek Komisyonumuzda gerek Genel 
Kurulumuzda da yürürlük maddesine kadar gelmiş bulunuyoruz. 

Maddenin özellikle ticaret ve sanayi erbabımıza ve bütün milletimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Başka söz talebi? Yok. 

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

4'üncü maddeyi 5'inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen. 

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 319 sıra sayılı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı'nın 5'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, dünden beri kanun tasarısını görüşüyoruz. Sanayimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. Tasarının kanunlaşarak ülkemize yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekilimiz... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Başka söz talebi? 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 319 sıra sayılı Tasan'yla 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan bir değişiklikle ilgili 
olarak "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." maddesinde söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında tabii, bu kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesi 
nedeniyle söz aldım. Maalesef, Türkiye'de Hükümet Türkiye Cumhuriyeti devletini sağlıklı 
yönetmiyor, bunu herkesin kabul etmesi lazım. Bakın, İsrail'le Hamas arasındaki saldırıda maalesef 
Türkiye Cumhuriyeti devleti bir Hamas terör örgütünün arkasına takıldı. Ayrıca da Filistin Devlet 
Başkanı'nin... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Bakın, hiçbir devlet başkanı başka bir devletin işine karışamaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
ayn bir devlettir, Filistin ayrı bir devlettir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Dolayısıyla, hiçbir 
devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Markalardan bahset markalardan. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Her devlet kendi itibarını korumak zorundadır. Dolayısıyla o 

devletin yöneticileri başka bir devletin içişlerine karışamaz. Bu birincisi. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - İsrail'in saldınlarını tasvip ediyor musun? 

KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi, sevgili milletvekilleri... 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Kamer Genç, İsrail'in saldırılarını tasvip ediyor musunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...Avrupa Birliğine üye olacağım hesabıyla Brüksel'e gidip de 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını bu kadar sarsan, bugüne kadar Türkiye'de yönetici sınıfına 
gelen kimseler olmamıştır. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Senin kamuoyundan haberin yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışarıda itibarı 
düşürülmüştür. Dolayısıyla ben ilgilileri ikaz ediyorum: Bu devlet muz devleti değildir. Bu devletin 
yıllarca belirlenmiş politikaları vardır. Uluslararası kuralların işleyişinde bir centilmenlik, bir 
uluslararası diplomatik dil vardır. Dolayısıyla, siz çıkıp da, efendime söyleyeyim, başka bir devletin 
içişlerine karışıp da.. . Hele "O devletin cumhurbaşkanını başkası bana jurnal etti -bununla ilgili- ben 
Hamas milletvekillerini içeriden çıkarırım." demesi bence Türkiye Cumhuriyeti devletine getirilen 
bir hayır değildir. 
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Şimdi, Abdullah Gül, devletin Genelkurmay Başkanını, yürütme, yargının başını topluyor. 

Şimdi, Türkiye çok ciddi bir sıkıntı içinde, insanlar korku içinde. Her gittiğimiz yerde insanlar 
artık telefonla konuşmak istemiyor. Burada, Türkiye'de, belli bir F tipi organizasyonlar var. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler) Maksat İran rejimine uygun bir sistemi Türkiye'de oturtmak. Nitekim 
sizin milletvekilleriniz diyor ki: "Biz artık mesafeyi katettik yani laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kurulma felsefesinde gerekli olan temel ilkeleri dönüştürdük, kendi ideallerimize uygun bir devlet 
yönetimini getirdik." Ama sayın milletvekilleri, bu gerçekten... Siz eğer seçime gittiğiniz zaman, 
ya bunu deseydiniz ki: "Kardeşim biz bu Atatürk'ün getirdiği, kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni 
tasvip etmiyoruz. Biz geldiğimiz zaman şu yönetimi getireceğiz." deseydiniz de böyle bir oy 
alsaydınız, hay hay, ben ona bir şey demem. Halk o istikamette oy vermiş. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, maddeyle ilgili konuşsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama halkı kandırarak, seçim bildirgeniz ortadayken siz gelip de 
laik Türkiye Cumhuriyeti devletini bu raddede dönüştüremezsiniz. Ayrıca, Avrupa Birliğine gidip, 
üye olacağım diye Brüksel'de gidip de yani üye olmamak için her türlü, devletin, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin itibarını sarsacak davranışlarda bulunamazsınız. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün en önemli somnu Çankaya Köşkü'nde oturan zatın 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini ve bütünlüğünü komyacak, herkeste bir saygı uyandıracak 
bir statüye kavuşmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla, evvela Türkiye'de herkes bir sommluluk 
duygusu taşıyorsa Anayasa'mıza göre Cumhurbaşkanını halk seçmesi gerekiyor. Bir an önce 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi konusunda, Meclisin bu konuda karar alması lazım. 
Yani gidip de Arabistan'da bir bankada, on sene memur olarak çalışıp geldikten sonra Çankaya'ya 
gidip oturursanız, işte, Suudi Arabistan Kralı gelirse onu yere göğe sığdırmazsınız. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sapla samanı karıştırma. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bana göre handikaplarıdır. 
Bunları aşmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş 
felsefesine uygun bir yönetimle yönetilmesi konusunda gayret sarf etmemiz lazım. 

Biz buraya çıkıp da bu Hükümet zamanında yapılan suistimalleri dile getirdiğimiz zaman 
"Efendim bize küfrediliyor..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız, buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Kesinlikle ben kimseye ne küfrederim ne kimseye hakaret ederim. 
Ama suistimal eden insanların da suistimallerini söylemek benim parlamenterlik görevimdir. Bu sizin 
Hükümetiniz, bakanlarınız, başbakanlarınız, ilgili her kişi devleti dürüst yönetsinler, biz çıkıp da 
kendilerini methedelim. 

Şimdi, biraz önce buraya son dakika bir kanun maddesini getirdiniz. Bu, Ceza Kanunu'dur. Ceza 
Kanunu'nun Adalet Komisyonundan geçmesi lazım. Orada, gelen cezanın mahiyeti nedir, herkesin 
bilmesi lazım. Bunları örtbas ediyorsunuz. Son anda kendinizin temasta bulunduğu birtakım kişilerle 
"Efendim, bizim böyle bir sorunumuz var, ya işte kanun geçerken şurada bize bir af getirin, burada 
bu cezadan kurtarın." zihniyetini devamlı burada devam ettiriyorsunuz ve burada, bu yolda kanun 
çıkarıyorsunuz. 
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Ben size bu doğrulan söylüyorum. Böyle yollara tevessül etmeyiniz, yazıktır bu devlete. 
Özellikle imar hukukuyla ilgili kanunlar geldiği zaman çok büyük imar afları getiriyorsunuz son 
anda, vergi kanunlan geldiği zaman birçok insanlann vergi cezalarını affediyorsunuz. Bu, burada, 
Parlamentoda yapılacak hayırlı işler değildir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bakınız, kimin nerede, ne görev yaptığı, ne 
kadar bulunduğu veya köyünde çiftçi olarak çalıştığı, hiçbir iş yapmadığı; bunların hepsine millet 
karar veriyor, bu seçilen insanlan millet seçiyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Milletin karşısına gidelim. 

BAŞKAN - Millet iradesi ortaya bir netice koyuyor, Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de nihayetinde bir cumhurbaşkanını seçiyor. Siz Cumhurbaşkanını 
seversiniz, sevmezsiniz, ayrı bir şeydir ama bu tavır, millî iradeye karşı saygılı bir tavır değildir. 
Millet iradesi ortaya bunu çıkarmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu size düşmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yani millet iradesiyle bizim kavga edecek hâlimiz yoktur. Millet iradesiyle kavga 
edemeyiz. Milletin istediği başımızın tacıdır. Siyasi parti kurarsınız, başka bir şekilde olur, çıkarsınız 
milletin önüne, istersiniz, olur ama milletin seçtikleriyle kavga olmaz, milletle kavga olmaz. 

Teşekkür ederim. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Milletimize, Bakanlığımıza ve tüm çalışanlara, 
müteşebbislerimize hayırlar getirmesini diliyorum. 

Sayın Bakanım, hayırlı olsun efendim. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 3'üncü sırada yer alan, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve 
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat 
Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; 
Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların 
Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 
Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 
2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür 'ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 
2/370) (S. Sayısı: 320)(x) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 

(x) 320 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporu 320 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili 
Tacidar Seyhan, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin söz talepleri vardır. 

Şahıslan adına, Bayram Ali Bayramoğlu, Rize Milletvekili ve Ali Temür, Giresun Milletvekili. 

İlk söz, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan'a aittir. 

Sayın Seyhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, birçok kesimin beklediği bir kanun bu. Bir sicil affı çıkaracağız biz. Bu sicil 
affının gerekçelerine bakarsak, çeşitli nedenlerle, tabii buna bir kısmı ekonomik kriz diyor, bir kısmı 
ekonomik kriz öncesine dayanan sıkıntılardan kaynaklanan ve Merkez Bankası kayıtlarında kredi 
alamayacak şekilde sicili kayıtta bulunan kişilerin bir af ile sicil kaydının silinmesini sağlıyor bu yasa. 

Değerli arkadaşlar, biz bu yasayı daha önce çıkardık. Şimdi de çıksın. Bir tek kişi dahi bu 
yasadan yararlanacaksa bu yasanın çıkması lazım çünkü ülkemizin içinden geçtiği duruma bakarsak, 
birçok işletmeci, birçok çalışan arkadaşımız işinden oldu. Bir aydaki işsiz sayımız 500 bine yaklaştı. 
Dolayısıyla, işini kaybeden insanlar borçlarını ödeyemediler ve kalan borçlarını yeniden 
yapılandırabilmek için bankalardan kredi alamaz duruma geldiler çünkü Merkez Bankası kayıtları 
dönen çek, senet ve kredi kartı borçlanndan dolayı bu insanların yeniden kredi almasının önünde 
engel teşkil ediyordu. Şimdi, bu kanunla Merkez Bankasından bu kayıtların silinmesi hedefleniyor. 

Değerli arkadaşlar, daha önce bunu yaptık, bu bir sorun çözmedi. Nasıl çözmedi? Merkez 
Bankası kayıtlarından sildi ancak özel bankalar yine kendi kayıtlarını muhatap aldılar ve bizi 
arayanlar dediler ki: "Siz bir sicil affı çıkardınız ama biz başvurduğumuz zaman yine bankadan kredi 
alamıyoruz. Siz bu kanunu niye çıkardınız?" Bunu biz Komisyonda da değerlendirdik. Değerli 
arkadaşlarımız diyorlar ki: "Biz özel bankalar üzerinde yaptırım uygulayamayız. Kişi parasını kime 
kullandıracağına kendi karar verir." Güzel... Peki, yaptırımımız ne için? Kamu bankaları için. Ancak 
değerli arkadaşlar, kamu bankalanna yaptınm uygularken bir yönlendirmeyi de yapmak zorundasınız, 
buna ek olan koşulları da sağlamak zorundasınız. Peki ne yapılabilir? Bu eksik değerli arkadaşlar. 
Eğer bir sicil affı çıkaracaksanız mutlaka "karşılıklar kararnamesi" diye bir kararname hazırlanıyor, 
o kararnamede risk gruplarının belirlenmesi lazım. Biz bu kanunda altı aylık bir yapılandırma süresi 
veriyoruz, kanunun yayım tarihinden sonra. Bu yapılandırma süresi içerisinde yaptı ve borcunu ödedi. 
Peki, ödedi. Merkez Bankası kayıtlanndan silindi. Peki, bankalardaki risk gruplanndan nasıl düşecek? 
Burada bir belirginlik yok. Siz eğer vatandaşa katkı koymak istiyorsanız karşılıklar kararnamesini bir 
an önce çıkann, orada şu ibareleri koyun: "Borç yapılandınldıktan sonra borcun ödenmesi durumunda 
o müşteri bir üst risk grubuna alınır." deyin, insanları teşvik edin. Eğer bankalar risk gruplarını 
değiştirmeyecekse kendi bankalarınızda yapın. BDDK bunu denetlesin. Senedin güvenilirliği 
kalmadı, çekin güvenilirliği kalmadı. Artık, banka, müşterisine, kredi kartı müşterisine dahi yeterli 
güveni duymuyor. 

Sayın Bakan bir şey söyledi, dedi ki: "Bu işi kredi kartlarında çözeceğiz. Artık kişinin bankalara 
bir borç limiti olmayacak, ayrı ayrı borç limiti olmayacak, bir tek limiti olacak. Kişinin limiti neyse 
bütün bankaların kredi kartı toplamı o olacak." Bununla kredi kartını çözebilirsiniz. Getirirsiniz iki 
maaş koşulunu, bu piyasayı biraz daha rahatlatır ama çözebilirsiniz fakat o insanları borçlarından 
dolayı yeniden yapılandıramazsınız. 
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Şimdi, yapılacak şey şudur arkadaşlar: Eğer Hükümet bir krizin varlığını kabul edip krizin 
gidişini yavaşlatma yönünde bir çözüm arıyorsa, siz, vatandaşa daha ötesinde bir hizmet yapacaksınız. 
Öncelikle bunun sicil affını sağlayacaksınız. İkincisi, borçlarının yapılanmasını da hemen akabinde 
getireceksiniz. Eğer borçlarını yapılandırmayacaksanız, vatandaş bu borcunu nasıl ödeyecek altı ay 
içerisinde bir öngörünüz yoksa? Zaten ödeyebilecek insan cebindeki o parayı çıkarır öder ve borçlu 
duruma düşmez. Bir Merkez Bankasındaki kayıtlar kalır, onu silmekle bir şey elde edemezsiniz tek 
başına. Ama borç yapılandırması esastır. 

Türkiye'nin bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin bu piyasada bir nakit para akışına 
ihtiyacı var. Türkiye'nin nerede olduğunu kabul etmek zorundayız. Türkiye bir krizin hâlâ 
ortasındadır. Bu kriz süreci yukarı doğm çıkmaya devam etmektedir. Her gün yüzlerce vatandaşımız 
işini kaybetmektedir. Eğer bir ay içerisinde 345 bin insan işini kaybetmişse, eğer bugün 300-400 
milyon liralık iş için İŞKUR'un önü doluyorsa Ankara'da, ciddi bir sorunumuz var demektir 
arkadaşlar. 

1) Alacağınız kararlann hem sanayicimizin hem esnafımızın kredi alabilme gücünü artırması lazım. 

2) Bunlann edinmiş oldukları, sorumluluk altında oldukları borçlarını ödeyebilecek bir 
yapılandırmada olmuş olması lazım. 

3) Ödemesi dummunda, fırmalann veya kişilerin risk gruplarının bir üst risk grubuna geçirilerek 
bir süre sonra kesin bir affa uğramasını sağlamak lazım. 

Deniliyordu ki Komisyonda: "Ya arkadaşlar, böyle söylüyorsunuz ama dürüst vatandaşla dürüst 
olmayan vatandaş ne yapacak?" Doğm, her dönemde her af kararı borcunu dürüst ödemiş vatandaşı 
cezalandırır. Ancak ciddi bir kriz varsa, siz, bu krizin etkilerinden vatandaşlarınızı da kurtarmak 
zorundasınız. Eğer iktidar partisi içerisinde, Komisyonda olduğu gibi, hâlâ "Burada dürüst 
vatandaşları koruyalım ve aslında, bu, oluşan bir kriz sonucunda bir tedbir değildir" diyorlarsa bu 
kanunun getirilmesine hiç neden yok. Ortalıkta kriz yoksa ve dürüst vatandaşları koruyacaksak bu 
kanunun burada ne işi var? 

İkincisi, ortalıkta kriz varsa ve biz dürüst vatandaşları komyacaksak, o zaman, madem önümüze 
bir kanun getiriyorsunuz, krizin başlangıç tarihini 30 Eylül kabul edin "30 Eylülden sonra temerrüde 
düşenler bu kanundan yararlanır" dersiniz, dürüst vatandaşlan korursunuz. 

Ben bunu şunun için söylüyomm: Bazı arkadaşlarımız hâlâ polemik yapıyor. "Bir, ortalıkta kriz 
yok. Bu kanun ne kanunu?" Komisyonda diyor. Bunu söyleyen iktidar milletvekili. "Bu, psikolojik 
bir kriz." diyor. Bunu söylemiş olmasını dahi, ben bir milletvekili olarak zül kabul ediyomm. Peki, 
bu tedbiri biz niye alıyoruz? Neresi psikolojik arkadaşlar; kapanan binlerce işletme mi, sokağa atılan 
500 bin-600 bin insan mı her ay, hangisi psikolojik? Yapmayın! Eğer bunu Başbakan duysun diye 
söylüyorlarsa daha seçime çok var, acele etmesinler. Böyle şey olur mu? Ve bizim önümüze yeni bir 
ölçü geldi Komisyonda. Diyor ki aynı milletvekili: "Bu kriz psikolojiktir. Psikolojik olmadığını 
söyleyebilmek için yılbaşındaki alışverişe bakın, 14 Şubat geliyor, Sevgililer Günü'ne bakın, oradaki 
alışveriş fazlaysa kriz yoktur ve psikolojiktir." Şimdi, bir de krizin Sevgililer Günü kriteri çıktı 
başımıza, bir de o geldi başımıza. Her gün yeni bir kriter. Böyle bir zül hiçbir yerde görülmez. 

Başbakan "Bir kriz var" diyor, "Teğet geçiyor" diyor. Sanayi Bakanımız bu krizin olduğunu 
kabul ediyor, ilgili bakanlar kabul ediyor, Odalar Borsalar Birliği kabul ediyor. Hatta bazı 
konuşmacılar, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde "Böyle bir kriz vardır, biz tedbirimizi aldık" 
diyorlar. Çıkıyor bir milletvekili "Ortada kriz yok, siz psikolojik bir kriz ortamı yaratıyorsunuz." Ne 
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işi var bu kanunların burada o zaman, hiç görüşmeyelim. Kriz yoksa, insanlar kendi durumlarını 
bilerek buraya getirdilerse niye yardımcı oluyoruz? Piyasa neden tıkandı? Vatandaşın ödeme gücünün 
kalmamasından tıkandı. Bunda sorumluluğumuz varsa... Ödeme gücü kalmadı değerli arkadaşlar. 

Buradaki tek şeyi dürüst ya da dürüst olmayan vatandaşa bağlıyorsanız, eğer öyle bir iddianız 
varsa lütfen sınırlama getirin, 30 Eylülden önce olanlar, 30 Eylülden sonra olanlar diye. Ama eğer 
vatandaşa bir hizmet yapacaksanız artık insanları kategorik olarak ayırmayın. Zor duruma düşmüş her 
insanı oradan kurtarmak hepimizin görevi. Getirin kanunu geçirelim. Hatta yapılandırma kanununu 
getirin kredi kartını da yapılandıralım. "Bu gelsin, o sonra arkasından gelecek." Olmaz öyle şey. Ben 
affı yapılandırmayla birlikte düşünmek isterim. Eğer piyasaya nakit para enjekte edecekseniz onu da 
anlarım. Onun da yöntemini bununla birlikte bilmek isterim. Çünkü bunların hepsinin sınırı bir 
diğerine bağlıdır, birini diğerinden ayıramazsınız. Piyasaya istikrar gelecekse -aramızda sanayici var, 
işletmeci var- istikrarı bir tek bağımsız kanunla oluşturamazsınız. Hiç kimse bunu söylemiyor, 
söyleyemez. Mademki bunlar total bütünlüktür, o zaman Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı birlikte 
bir çalışma yapacak. Bu birlikte çalışmanın üyeleri olarak bir paket açıklayacaksınız; sicil affı, 
kredilendirme, kredilendirme koşullan ve yapılandırma ve esnaf-sanatkâr desteği, sanayici desteği. 
Sadece sanayicide de tutamazsınız, küçük esnafa da bakmak zorundasınız değerli arkadaşlarım. 
Memura enjekte edecekseniz "Memura enjekte edeceğiz." diyeceksiniz. Bu paralar nasıl ödenecek? 
Yani, insanların yastığının altında var da "Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten bir af çıkarsın, ben 
yastığımın altındaki paradan yararlanayım." diyorsa burada biz suç işliyoruz, böyle bir çoğunluk 
varsa. Ama yoksa, ama hakikaten yoksa yapmanız gereken farklı şeyler de var değerli arkadaşlarım. 

Diğer bir konu da arkadaşlar, bankalann da elbette kredi verdiği kişilerin ödeme kalitesi 
düşmemeli. Yani dürüst, düzenli ödeme yapan insanlan da mükafatlandıracak birtakım tedbirleri de 
mutlaka almak zorundayız. Her şeyin zamanında tahsil edilmesi... 

Şu da çok önemlidir: Şimdi yeniden yapılandırmadan söz ediyoruz, bunu da vurgulamak 
istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğer bir yeniden yapılandırma yapacaksanız yapılandırılan borç hemen 
Merkez Bankasında görülür. Orada görüldükten sonra diğer alacaklılar bunun üzerine üşüşüyor. Âdeta 
yapılandırma sonrasında vatandaşlarımız bir ünce tabi tutuluyor. Bunun da önüne geçmemiz lazım. 
Bu bilinci yaratacak ben değilim. Bu bilinci yaratacak ilgili arkadaşlarım, ilgili yöneticilerim. 
Üşüşmemeliler; yeniden yapılandırmada bütün alacaklıların listede yapılandırmayı gördüğü anda 
vatandaşı linç etme psikolojisine yönelmesinden biz aldığımız kararlarla insanları vazgeçirmek 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakıyoruz, sicil affını geçirdiniz, bunlar ödendi; yeniden 
yapılandırma da yaptınız, ancak az önce söylediğim kaynak sorunu burada açığa çıkıyor. Bir önceki 
kanuna lütfen bir bakın. Ben diyorum ki: Bu çıkardığımız kanundan bunların ancak yüzde 25' i 
yararlanıyor -bir önceki kanunda öyle oldu- ama o yüzde 25'in. . . Çünkü, örneğin 40 bin kredi kartı 
varsa -her vatandaşımızın birkaç kredi kartı olduğunu düşünürsek- bunun 20 bininin direkt kullanılan 
kredi kartı olduğunu hesap edersek ortaya çıkan rakamlar, gerçekçi rakamlar bize şunu gösteriyor: 
Eğer bu borcun yüzde 25'i ödeniyorsa, bir yıl içerisinde yeni borçlu sayısının yüzde 10'u geçmemesi 
lazım, eğer doğru bir iş yapıyorsak. 

Değerli arkadaşlar, biz geçen, 2003'te af çıkardıktan sonra -bankalardan bilgi aldım, iki bankadan 
bilgi aldım- aynı nitelikteki, aynı isimlerdeki borçlu sayısı oranı yüzde 25. Yani af çıkarmışız, bir yıl 
içerisinde yararlananın yüzde 25'i kadar insan yeniden kara listeye girmiş. O hâlde benim görevim, 
insanları kara listeden düşürmek olduğu kadar, insanlann yeniden kara listeye girmesini de 
engellemek olmalıdır. Bundan doğal bir şey olamaz. Bunun tedbirini de ben almayacağım, ilgili 
bakanlığımız alacak, sanayicimizle ilgili tedbir alacak. 
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Şimdi Sanayi Bakanımıza da Odalar Borsalar Birliğine de bütün sanayicilere nakit akışı sağlayan 
arkadaşlarımıza da sesleniyorum: Bunu dar kapsamdan çıkarsınlar. Daha geniş bir tabana yaymak 
zorundasınız. Krizlerin bel kemiği nakit akışıdır. Burada piyasada nakit akışına kamu ve idareler 
öncülük yapmazsa siz krizin süresini uzatırsınız ve krizin sonuçlarını ağırlaştırırsınız, tedavi süreniz 
de uzar. Mutlaka buna ihtiyacı var Türkiye'nin. Rehabilitasyon... Bir dönemde bütçe açığıysa açık, 
onu nereden kapatacağını hesap edeceksin. 

Haa, ama şunu yaparsanız; sanayiciye nakit akışı sağlayayım, aynı zamanda vergi bindireyim... 
Olmadı öyle şey değerli arkadaşlar, ikinci bir sıkıntı da orada. Maliye âdeta işverenin, vatandaşın 
üstünde alacaklı gibi. Alacaklı gibi olmaz, Maliye Bakanlığı da bir işverenin yanında iş ortağı gibi 
düşünecek, "O kazanırsa ben kazanırım." diyecek; "O ticarete devam ediyorsa ben edebilirim." 
diyecek; "Esnaf orada kalabilmeli, yaşayabilmeli, o ekmek yiyebilmeli" diyecek. Elinde sopasıyla 
"Her insandan ne kadar koparırsam haktır." diye bir anlayışla Maliye Bakanlığı insanlara yaklaşırsa, 
insanlar devletten korkmaya başlarsa, devletten para gizlemeye başlarsa, kayıt dışını kayıt içine 
getirmekten korkarsa, istediğiniz kadar teşvik koyun, biz bu krizleri önümüzdeki yıllarda yaşamaya 
daha çok devam ederiz. Teşviki zaten bir yerden koyuyorsunuz, bir yerden patlıyor. Patlamadı mı? 
Koyduk bir teşvik, henüz uygulamaya da başlayamadık. Sanayi Bakanlığımız bir teşvik getirdi, dedi 
ki: "Tekstilcileri kurtaralım." Ne yapacaksınız tekstilcilere? "Taşıma teşviki. Şu kadar ay içerisinde 
firmasını taşıyana şu şu ek indirimleri yapıyorum." Dünyada olmayan bir modeldi, çok şükür biz de 
o modeli vatandaşlarımızla paylaştık! Sonuç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer veri varsa Sayın 
Bakan söylesin, bu tekstilcilerle ilgili sonuç sıfır. "Bir şanssızlık oldu, krize rastladık, krize 
tosladık..." Öngöreceksiniz arkadaşlar, krizin geldiğini de öngöreceksiniz. Siz siyasetçisiniz, sizin 
alacağınız tedbirler her tür kriz ortamında dahi teşvik sisteminin en azından yarı yarıya işlemesini 
sağlayacak. Az işlemesini anlarım, yetersizliğini anlarım ama teşvik çıkarıp işletemiyorsanız onu 
anlamam, onu kimse anlamaz. Onun altyapısı yok demektir, onun altında ciddi bir devlet desteği yok 
demektir. 

İnsanları göç etme psikolojisiyle yeni teşvik sistemine razı etmeye çalışırsanız, o süreç içerisinde 
olacak her dalgalanmada insanları bir adım geriye attırırsınız. Türkiye böyle oldu. Birtakım 
arkadaşlarımız teşviki alamadan işletmelerini kapattılar. Böyle teşvik olur mu arkadaşlar! Teşvik 
vereceksiniz, kapanan işletme sayısı artacak! Böyle bir çelişkiyi dünyanın hiçbir yerinde gördünüz 
mü? Biz bu dönemde teşvik verdiğimiz süreden sonra tekstil konusunda faaliyet gösteren fabrikaların 
kapanış sayısında artış olmuş. Verilere bakın; hepimizin yararlandığı kaynaklar aynı. Sadece Adana 
ile Osmaniye arasında yirmi beş tane tekstil fabrikası bir yıl içerisinde durdu. Bunu yok sayabilir 
misiniz? Ve onlardan ekmek yiyen vatandaşlar da durdu. Sadece kara listede oldukları için durmuyor; 
girdi maliyetleri yüksek, kaynak akışları yok, pazarlama politikaları yok, bu insanların ihracat 
politikaları yok. İthalata sınırlama getireceğiniz yerde ithalatın önünü açarsanız, oradan vergiyi 
kaldırırsanız, yurt içindeki üretime vergi bindirirseniz olacağı bu! Nereye gidecek bu? 

Daha geçende gemilerle ilgili, taşımayla ilgili, serbest bölgelerle ilgili kanun getirmediniz mi? 
Getirdiniz. Neydi? Serbest bölgeleri teşvik edecektik. Ne oldu? Kriz geldi, navlun fiyatları düştü. 
Gidin şimdi bakın bakayım, serbest bölgelerde taşımacılık yapan tersaneler görevlerine devam ediyor 
mu, tersanelerin üretimleri durdu mu, siparişler iptal mi edildi görün bakalım, getirin sonuçları 
önümüze. İptal edildi arkadaşlar. Biz bunların hepsini birlikte hesaplayacağız ama bir kanun geldi, 
bir tek şeyi öngörüyor, başımız üstüne. Zor dummda olan arkadaşlarımızı kurtaralım, onlara yardım 
edelim ama göstermelik yardım değil. Eğer yapacaksanız, gelin, esnafın borcunu yapılandıralım, 
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kredi kartı mağdurlarının borcunu yapılandıralım. Eğer gerçekten yapacaksanız, nakit akışı 
konusunda bir teklifiniz varsa, Sanayi Bakanlığı olarak getirdiğiniz projeyi destekleyelim ama seçim 
öncesi, sadece birkaç tane insanın oyunu almak için kısa vadeli çözümler üretiyorsanız. Bu çözümler 
hiçbir işe yaramaz değerli arkadaşlanm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Seyhan, konuşmanızı tamamlayınız. 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Ben size söylüyorum: Bu yasanın uygulanması sonucunda, 
bir yıl sonra, tedbir alınmazsa, burada affedilen borçluların yüzde 50'ye yakını yeniden kara listede 
olacaktır. Bunu göre göre hiçbir şey yapmamak bu vatandaşa eziyet etmektir, bu vatandaşı zulme 
layık görmektir. 

Bu duygularla, ilgili kanunu destekliyor, vatandaşın borç yapılandırmasını ve esnafımızın belini 
büken, üretimden uzaklaştıran nakit sıkıntısının çözümündeki kanunları da beraberinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşmeyi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seyhan, teşekkür ediyomm. 

Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu adına Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 320 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Gmbunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Kamuoyunda "sicil affı" olarak adlandırılan bu kanun teklifini ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak biz verdik. Aynı mahiyetteki tekliflerin birleştirilmesi sonucu elinizdeki tasan ortaya çıkmıştır 
ancak birleştirme derken, sadece Hükümetin teklif ettiği metin aynen Sanayi ve Ticaret 
Komisyonunda kabul edilmiştir. 

Görüştüğümüz tasarı, çeşitli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşmüş ve Merkez Bankasının kara 
listesine alınmış kişi ve firmaların borçlarını ödedikleri takdirde bu listelerden çıkarılmalarını 
amaçlamaktadır. 2003 yılında ayni mahiyette bir kanun çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bu konuda kara liste sadece Merkez Bankası tarafından 
tutulmuyor. Bankaların ortak kurduğu "Kredi Kayıt Bürosu AŞ" adı altında bir şirket tarafından da 
bu kayıtlar tutuluyor. Özellikle bankalar, kredi ve çek verme işlemlerinde Kredi Kayıt Bürosunun 
kayıtlannı esas almaktadırlar. 2003 yılında çıkarılan kanun ile Merkez Bankasının kayıtları silinmiş 
ancak bankalar yine Kredi Kayıt Bürosu AŞ'nin kayıtlannı dikkate almışlar ve bunu uygulamışlardır. 
Bu sebeple, 2003 yılında çıkarılan 5033 sayılı Kanun gerçekte istenilen sonucu vermemiştir. Bu tasarı 
da bu haliyle kanunlaşırsa fazlaca bir işe yaramayacaktır. Diyeceksiniz ki, bu bankaların özel 
şirketlerine müdahale edemeyiz, ama bal gibi müdahale edilen şirketler de var. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasanya ekli teklifim, Kredi Kayıt Bürosundaki kayıtların 
silinmesi hükmünü de içermektedir ancak Komisyonun kabul ettiği metne bu yansıtılmadı. Biz bunun 
kanun ile yapılmasını istedik ancak Sanayi ve Ticaret Komisyonu bunu uygun görmedi, gösterdiğimiz 
yol ve çözüm kabul edilmedi. Şimdi, yeni yolu bulmak iktidara düşmektedir, aksi hâlde çıkardığımız 
bu kanunun çok kimseye faydası olmayacaktır. Sayın Merkez Bankası Başkanı da aynı kanaatte 
olduğunu basm-yayın organlarında dile getirmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, özellikle Kredi Kayıt Bürosunun kayıtlanndan çıkmak son derece zordur. 
Olması gereken, siz borcunuzu ödediğinizde otomatik olarak kayıtlardan düşülmesidir ancak 
uygulama böyle olmamaktadır. Listeye bir kere girdiniz mi bir daha çıkmanız neredeyse imkânsızdır. 
Bankalar artık her şeyi elektronik ortamda bilgisayarlarla yapıyorlar ama iş Kredi Kayıt Bürosundaki 
kayıtların silinmesine gelince karşı karşıya kaldığınız bürokrasi gerçekten dehşet vericidir. 
Dolayısıyla, kara listeye girmek kolay, çıkmak ise çok zordur. Tasarıya, teklifimde yer alan "Kredi 
Kayıt Bürosundaki kayıtların silinmesi..." ibaresinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir, yoksa 
yaptığımız çalışma boşa kürek çekmekten başka bir şey olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 2003 yılında Sicil Affı Kanunu çıkarken iktidarınızın sicil affı 
gerekçelerini hatırlıyor musunuz? Önce, bunu sormak istiyorum. Hatırlamayabilirsiniz, şimdi ben 
size bunu hatırlatıyorum. Bakınız, şunları söylediniz: "Peş peşe gelen krizler insanlan perişan etti, 
sicilleri bozuldu. Biz, yeni bir sayfa açarak bu insanlann sicillerini temizlemek istiyor, milletle 
bankalan banştırmak istiyoruz." 2003 yılında AKP İktidarı bunu söyledi. Buradan anlaşılan, bozuk 
sicilleri krize ve ekonominin kötü yönetilmesine bağladınız. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi ben size 
soruyorum: O günkü sicil affını kötü ekonomi yönetiminden kaynaklanan krize bağladınız, şu andaki 
sicil affını neye bağlayacaksınız? Soruyorum, neye bağlayacaksınız değerli milletvekilleri, sayın 
İktidar? Siz bağlayamazsınız, 2003 'teki sizin sözlerinizle ben bir yere bağlayayım istiyorsanız. Bu 
sicil affı, sizin dediğiniz gibi, kötü ekonomi yönetiminizle oluşturduğunuz krizlerin sonucu 
vatandaşlarımızın taahhütlerini yerine getiremez duruma düşmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Getirdiğiniz bu tasarı, aslında ekonomi yönetimindeki başarısızlığınızın kendi ağzınızdan itirafıdır ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kayıtlara geçirilmesidir. Bu sicil affı, 2003-2009 arasındaki yanlış 
ekonomi politikalannızın sonucu mağdur olup sicilleri bozulanların affedilmesinin yanında, aynı 
zamanda İktidannızın altı yıllık bozuk ekonomi sicilinin de bana göre affıdır. Altı yıldır ekonomiyi 
tek başınıza siz yönettiniz. Madem iyi yönettiniz de altı yılda 1 milyonu aşkın vatandaşımız neden 
bu kara listelere girdi? Kara listenin neden bu kadar kabardığını ben size kısaca anlatayım: Öyle bir 
hava estirdiniz, öyle pembe tablolar çizdiniz ki millet size inandı ekonomi iyi gidiyor zannetti. 
Yaydığınız iyimser hava ve düşük faiz söylemleriniz kişi ve firmaları borçlanmaya yönlendirdi. 
Bugün itibanyla, yaydığınız iyimser havayla şişirdiğiniz balon patlamış, gerçekler bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle İktidann şu ekonomi politikalarını birlikte değerlendirelim: 
İktidara geldiğiniz günden bugüne ekonomi politikanızı, özelleştirme gelirleri, sıcak para ve 
borçlanmaya dayandırdınız, istihdam ve üretim artışına dayalı politikaları ise hiç izlemediniz, ülkeyi 
ithalat cenneti yaptınız. Sadece bir örnek verirsek: Yılda 3 milyar dolardan aldığınız tarımsal ürünler 
ithalatını yıllık 10 milyar dolara çıkardınız. Dolayısıyla, çiftçiyi bitirdiniz. Altı yıldır enflasyon 
takıntısı içinde insanların alım gücünü daralttınız. Enflasyon birkaç puan düşünce "Bakın, ben 
canavarı alt ettim." diye hava attınız, başka tabirle "Caka da sattınız." Daha farklı bir ifadeyle, 
İktidarınızın para politikası ise enflasyon, düşük faiz ve faiz dışı fazla üzerine kurulmuştur. Sonuçta 
gelinen nokta ise fakirleşen, fukaralaşan, borç batağı içinde eriyen bir toplum, kapanan iş yerleri, 
işten çıkanlan insanlar, açlık sınınnm altında yaşayan 10,5 milyon, yoksulluk sınırının altında yaşayan 
52 milyon insanımızdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın tavsiyesiyle öğününü çay ve simide bağlayan bir 
toplum, kömür, erzak, para çeklerine muhtaç olan 5 milyon aile. İşte, sicillerin bozulmasının anası 
da danası da değerli milletvekilleri bu gerçeklere dayanmaktadır. İktidann övündüğü enflasyonun 
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altıncı yılın sonunda yüzde 10'da tıkanıp kalmasıyla, yanlış ekonomi politikaları gün ışığına çıkmıştır. 
Enflasyonu yüzde 90'dan devralan sizden önceki Hükümet, asrın depremine ve yıllarca ekonomiyi 
günübirlik yönetip gübürü halının altına süpürenlerin, gübürün halının altından taşıp ekonomi 
bombasının ellerinde patlamasına rağmen, yani krize rağmen, enflasyonu yüzde 90'dan alıp yüzde 
29,7'yle size teslim etmişlerdir. Bir başka ifadeyle, o Hükümet, üç yılda enflasyonu 3 kat düşürmüştür. 
Bununla birlikte, yüzde 7,8 büyüme hızı ve güçlü ekonomiye geçiş programıyla bu ülkeyi size 
bırakmıştır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Batan bankalarla beraber! 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir konuya daha kısaca 
değinmek istiyomm. Bir süre önce, bir sayın bakan "Bankacılık sistemimiz sağlam zeminler üzerine 
oturuyor, kriz bankalarımızı etkilemedi ve etkilemeyecek." dedi. Buradan soruyorum: Allah'ınızı 
severseniz, altı yıldır bankacılık sistemimizle ilgili hangi yasayı çıkarttınız? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bankalar Kanunu'nu kim çıkardı? 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Sizden önceki Hükümet, gövdesini taşın altına 
koyarak hem bankacılık sistemimizi hem de ekonomiyi sağlam zemine oturttu. 

AHMET YENİ (Samsun) - Batan bankalardan bahset Sayın Vekilim. 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Siz ise bu hayırlı mirasa bile sahip çıkamadınız değerli 
milletvekilleri. (MHP sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Batan bankalardan bahset! 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Başta hazine ve Maliye olmak üzere bütün 
bakanlıkların tek elde yani bir partide olmasına rağmen "Ben ne dersem olur, ben yaptım oldu, 
kargadan başka kuş tanımam." mantığı içerisindeki iktidarınızın altıncı yılındaki başarısı bana göre 
koskocaman bir sıfırdır değerli milletvekilleri. 

AHMET YENİ (Samsun) - Batan bankalardan bahseder misin. 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Devri iktidarınızda ise enflasyon yüzde 29'dan yüzde 
10'a düşmüş, yani altı yılda 3 kat düşmüştür. Büyüme hızı ise yüzde 8'den yüzde 3'e gerilemiştir. 
2002 yılında Kastamonu'da "İşsizlik, yoksulluk ve IMF bu ülkenin kaderi olmayacak." dediniz. 
Bunlar, altı yıl sonra, başta IMF olmak üzere bu ülkenin kaderi olmaya devam etmektedir. 25 milyar 
dolar için ümüğümüzü IMF'ye uzattık. 

İşte, başta enflasyon ve benzeri takıntılarınız sonucu millet fakirleşmiş, borç batağına itilmiştir. 
Bununla da kalınmamış, borç ödeme imkânı kalmayan bu mağdur ve mazlum toplumun malum 
baskılarla iradeleri de ipotek altına alınmıştır. 

Özellikle Sayın Sanayi Bakanımız gerçekten işini iyi bilen, gerçekten takdir ettiğim bir değerli 
kişi. Bu sözlerim başta Sanayi Bakanımızı ve sizleri incitmesin. Bu söylediklerim, İktidarınızın ve 
Türkiye'nin bilinen ve her zeminde konuşulan gerçekleridir değerli milletvekilleri. 

Altı yılda vatandaşın hane halkı borç yükü 9 kat artarak 114 katrilyona çıkarken, tüketici kredileri 
81, kredi kartı borçları 33 katrilyona ulaşmıştır. Aynı dönemde vatandaşımızın borç ödeme gücü ise 
sadece ve sadece 1 kat artmıştır. İşte sicillerin bozulma nedenleri bunlardır, işte asıl somn buradadır 
değerli milletvekilleri. 9 kat artan borç yükü, 1 kat artan ödeme gücüyle bu borçlar "ka-pa-tı-la-maz" 
değerli milletvekilleri. 
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Yanlış politikalarınız sonucu başta esnaf ve çiftçilerimiz olmak üzere toplumun her kesimi borç 
batağında debelenmektedir. Tarım kredi kooperatifleri ve bankaların icra işlemleri nedeniyle iş 
yerlerine, evlerine, tarlalarına haciz gelmektedir. Yanlış ekonomi politikalarının sonucunda 
Anadolu'da tefecilik patlamıştır. Gazete ilanlarıyla tefecilik yapılıyor. Tefeciler ise şu anda gerçekten 
bayram yapıyor. Kısaca, kredi kartı borçluları borçlarını ödeyemez duruma geldikleri için taklacı 
denenlere takla attırıyorlar. Ama bu da tıkanmak üzere. Bunları siz biliyorsunuz, yörelerinizde 
biliyorsunuz değerli milletvekilleri. Borcunu ödeyemeyenlerden dolayı icra daireleri dolup taşmakta, 
yenileri açılmasına rağmen icra dairelerinde bir ay sonraya gün verilmekte. Bu gelinen nokta ülkede 
kaosa, insanların intiharına, borçlu-kefîl ve alacaklı üçgeni içerisinde cinayetlere sebep olabilecektir. 
Bunun önlemini almak siz değerli İktidarımızın sayın milletvekillerine düşmektedir. 

İktidann sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak millet adına rica ediyoruz, lütfen 
ve süratle ülkenin gerçek gündemi olan esnafın, çiftçinin, emeklinin, memurun, işsizin, borçlunun ve 
gençliğin patlama noktasına gelen sorunlarına yönelin. 

Değerli milletvekilleri, AKP İktidannda reel işsizlik oranı yüzde 20'lerle rekor kırmıştır. Sadece 
bu oran bile başarısızlığın en büyük kanıtıdır. Bu rekorunuza karşılık hak ettiğiniz madalyayı 
milletimizin 29 Martta sandıktan çıkanp size takdim edeceğine inanmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, o zaman yapılması gereken, öncelikle borç ödeme gücünü artırmak, 
borçları mutlaka ve mutlaka yeniden yapılandırarak zamana yayıp bu beladan bu milleti kurtarmaktır. 
Aslında bugün burada sadece sicil affını değil, sicil affıyla birlikte borçlan yapılandıran bir maddeyi 
de mutlaka görüşmeliydik. 

Sürekli diyorsunuz ki: "Muhalefet sadece eleştiriyor, ortaya çözüm önerisi koymuyor." Biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kürsüden yaptığımız her konuşmada çözüm önerilerini bugüne 
kadar hep ortaya koyduk. Hep söylüyoruz, amacımız, hak etmenize rağmen, bağcıyı dövmek değil, 
samimiyetle ifade ediyoruz ki milletimizin üzüm yemesidir. Ama sizin kulağınız muhalefetten gelen 
her öneriye tıkalıdır. "Dediğim dedik çaldığım düdük, yaptığım doğrudur." anlayışı içerisinde 
burnunuzun doğrultusunda gitmektesiniz. 

İki yıldır diyoruz ki: "Ekonomi iyi değil, kriz geliyor, şu şu tedbirleri alın." Ama sizden ses seda 
yok. Ekonomiyi iyi gösteren birtakım rakamlar uydurulmuş, buna siz de inanmışsınız, patlayan 
ekonomi balonunun gürültüsünü aslında sağır sultan duydu. Siz ise hâlâ teğetlerle, "psikolojiktir" 
saptamalanyla uykunuza devam etmektesiniz. Özellikle son üç haftadır, darda olan vatandaşlanmızın 
sıkıntılarını çözecek, esnafa nefes aldıracak, çiftçiye zaman kazandıracak, kredi kartı kullanıcısını 
mağduriyetten kurtaracak benim ve arkadaşlarımın kanun tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasını 
oylarınızla siz burada reddettiniz. Bunlardan bir tanesi, vatandaşımızın çok şikâyet ettiği kredi 
kartlarından ücret alınmamasıyla ilgili verdiğim kanun teklifidir. Gelin, bizimle birlikte milletin 
yanında olun çağrıma rağmen, oylannızla bu teklifi reddederek bankalann yanında yer aldınız. Tanma 
dayalı sanayi kuruluşlarının özelleştirme takviminin sonuna bırakılmasıyla ilgili kanun teklifimi de 
yine siz burada reddettiniz. Özellikle küçük esnafı korumak için büyük marketleri şehir dışına 
çıkaralım dedik, yine kulak asmadınız. Bu dördüncü kanun teklifim. Onu da komisyonda budadınız, 
buradan da güdük çıkaracaksınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Arkadaşlannız da aynı teklifi vermiş. 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisi olarak elli sekiz adet kanun 
teklifi verdik, hiç birini dikkate almadınız. Dolayısıyla, bizlere "çözüm üretmiyorsunuz." demeye 
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hiç ama hiç hakkınız yoktur. Her kanun teklimiz bir çözümdür değerli milletvekilleri. Üstelik biz 
muhalefetiz, somnu ortaya koyacağız, sizler tek başına iktidarsınız, dolayısıyla çözümü siz 
bulacaksınız. Çözemiyorsanız gideceksiniz, çözebilenler buraya gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, borcunu ödeyenlerin bozuk sicillerinin affedilmesi vesilesiyle 
düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Buradan umudu tükenenlere sesleniyomm: Umutsuzluğa 
ve karamsarlığa düşmeyin. Her problemin bir çözümü, her derdin bir çaresi Milliyetçi Hareket 
Partisinde vardır. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın İktidar, çok partili dönemin altmış hükümeti içindeki tek başına iktidar olan dört siyasi 
partiden birisiniz. Bunun kadrini ve kıymetini maalesef bilemediniz, somnları inadına artırdınız. 

Sonuç olarak, büyük milletime sesleniyomm: "Üç yılda bu ülkede somn kalmayacak." deyip altı 
yılda ülkeyi devasa sorunlarla baş başa bırakan "AKP İktidarının alternatifi yoktur." söylemlerine 
inanmayın ve aldanmayın. Kırk yıllık siyasi deneyimiyle eksiğini gediğini bilen, gerçekten tecrübe 
kazanmış Milliyetçi Hareket Partisi bu iktidarın alternatifidir diyor; tasarıyı destekliyor, heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu. 

Demokratik Toplum Partisi Gmbu adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani. 

Buyuran efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerine Grubum Demokratik Toplum Partisi adına söz aldım. Genel 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, özel hukuk alanı dâhil hiçbir yasal düzenleme, bölgede ve ülkede yaşanan 
sosyal, ekonomik, siyasal gelişmeler ve demokratik bir barış ortamından soyut değildir. Bu ve benzeri 
hadiseler birbirlerini etkilemekte ve birbirlerini tamamlamaktadır. Onun için, izin verirseniz, bu 
bağlamda çok özet olarak güncelin altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, toplum olarak oldukça zorlu ve yoğun bir dönemden geçiyoruz. Gerek Orta 
Doğu'da gerekse de ülkemizde çok sancılı bir dönem yaşanmaktadır. İsrail'in masum ve mazlum 
Filistin halkı üzerinde bir ayı aşkındır süren insanlık dışı uygulamaları nihayet her iki tarafın ateşkes 
kararıyla şimdilik durmuş gözüküyor. Bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binden fazla 
insan yaşamını yitirmiştir. Özellikle çocuklara ve sivil halka reva görülen bu kitlesel katliamı bir kez 
daha kınıyor ve İsrail'i şiddetle protesto ediyoruz. Verilen ateşkes kararlarının kalıcı olmasını umuyor, 
tüm Orta Doğu coğrafyasında barışın egemen olmasını ve bansın hüküm sürmesini diliyoruz. 

Ayrıca, İsrail'in işgal ettiği ve harabeye çevirdiği Gazze topraklarını bir an önce ve bir daha 
girmemek üzere terk etmesini de bir kaçınılmazlık olarak görüyoruz. Ayrıca, tüm dünya kamuoyunu 
bu savaşın son bulması ve bansın kalıcı olması için duyarlı olmaya ve katkı sunmaya çağınyoraz. 

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz bölge barışına inanmak ülke barışına inanmaktan geçer ve bu 
çabanın içinde olmak gerekiyor. Bakınız, Sayın Başbakan bölge savaşının banş elçiliğine soyunurken, 
aynı zaman dilimi içinde, yani 3 Ocak 2009 tarihinde Türk kobra savaş helikopterleri Şemdinli'nin 
Derik köyünü bombalamışlardır. On altı yaşındaki Şehriban Duyan adındaki vatandaşımız 
yaralanmış, onlarca ev kullanılmaz ve oturulmaz duruma gelmiştir. 

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) - Sicil affı mı getiriyor oraya? 
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HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Köy yolu üzerinde çalışma yapan iş makineleri de açılan ateş 
sonucunda büyük hasara uğramışlardır. Olay yerine giden devlet yetkilileri de köylülere "Özür dileriz. 
Harabe olan komşu köy bombalanacaktı, yanlışlıkla sizin köy bombalanmış." demişler. İşte, özrü 
kabahatinden büyük olan buna derler. 

Değerli arkadaşlar, demokratik ülkelerde bu tür hadiseler karşısında yurttaşa uygulanan bu denli 
hukuk dışı uygulamalar özür dilemekle son bulmuyor. Bakınız, yirmi beş yıllık şiddet ve çatışma 
kültürünün ağır sonuçlarını yaşadığımız 2009 yılının ilk aylarında dahi sorunu çözmeyen askerî 
yöntemler bağrında Ergenekon vakasını besleyerek ve büyüterek ülkeyi bugüne taşımıştır. İşte, hâlen 
bugün ve bu saatte devlet içinde devlet olanlar, sözüm ona kendilerince kutsal değerler uğruna, 
ülkemizin kutsal doğasını köstebek yuvasına çevirerek gömdükleri cinayet, suikast silahlarıyla ve 
savaş hâli cephaneliklerle kirletmişlerdir. Bu binlerce silahtan sonra asit kuyularından veya herhangi 
bir çukurdan binlerce cesedin de çıkması karşımıza çıkacaktır. Ucunun nerelere kadar uzanacağının 
ipuçları biraz da olsa basında renk vermeye başlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu hadisenin deşilmiş olmasından zamanlaması itibarıyla seçim arifesinde 
kimse siyasetinin hanesine bir artı olarak saymasın, tam aksine bunlar geç kalmışlığın sorumlularıdır. 
Biliyorsunuz devlette devamlılık, hatta kusursuz sorumluluk ilkesi vardır. Onun için AKP Hükümeti 
bu hadisede gecikmiş olmakla hem kusurlu hem de sorumludur ve aynca hiç kimse de ucu kendilerine 
uzanacağı korkusuyla hadisenin avukatlığına da soyunmasın ve yargıyı da etkilemekten uzak dursun. 
Çünkü her iki durum da siyasetin dayanılmaz hafifliğidir, doğru olan hadisenin kökten çözümü için 
katkı sunmaktır. 

Değerli milletvekilleri, AKP Hükümeti, Ergenekon, Filistin, yerel seçimler derken halkın asıl 
gündemini yani ekonomik krizi unutturmaya çalışmaktadır. Oysaki halkın gerçek gündemi bugün de 
ağırlıklı olarak yoksulluk ve açlık hadisesidir. Hâlâ işçi kıyımları devam etmekte. Yüzlerce şirket ve 
binlerce esnaf çareyi işletmelerini kapatmakta görüyorlar. 

İşsizlik oranı TÜİK'in son açıklamalarında bile büyük bir artış göstermekte ancak hâlâ gerçek 
işsizliği ortaya koyamamaktadır. Tüm göstergeler 2009 yılında ekonomik krizin daha da 
boyutlanacağını göstermektedir. 

Türkiye'de yıllardır bankacılık sektöründe ciddi sorunlar yaşanmaktadır, bu herkes tarafından 
bilinen bir gerçeklik. Gerek yasal düzenlemelerin eksikliği gerekse de tüketici haklarına yeteri kadar 
önem verilmemesi yurttaşa altından kalkamayacağı sıkıntılar dayatmıştır. 

Bugün, dünyada yaşanan ekonomik krizin kaynağı, büyük ölçüde bankacılık sektöründe yaşanan 
sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar ülkemizde de var olup sadece kredi sözleşmeleri 
alanında yaşanan sorunlarla da kalmamıştır. Türkiye bugün hâlâ içi boşaltılan, hortumlanan 
bankaların yaratmış olduğu ekonomik maliyetin hesabını ödemektedir ve bu hesabın altından da 
kalkamamaktadır. Ne yazık ki bunun faturası da yoksul halka kesilmekte, bireyler ve firmalar 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalardan kredi talep etmektedirler. Aldıkları kredileri de 
vadesinde ve önceden de ayarlanmış faizle beraber geri ödemek durumunda kaldıklarından, Türkiye 
şartlarında yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlan çok yüksek seviyelerde seyrettiği için bu durum 
borçlanma maliyetini de büyük ölçüde yükseltmektedir. Özellikle artan faiz yükü, banka alacaklannın 
tahsili sınırlandıncı bir etki yaratmakta, tüketiciyi de maddi, manevi bunalıma sürüklemektedir. 

Günümüz itibanyla tüketiciler yaşamlannı kredi kartı ve tüketici kredisiyle sürdürmektedirler. 
Türkiye'de şu an yaklaşık 42 milyon kredi kartı mevcut olup bunun yüzde 50'sinden fazlası hâlâ 
aktif durumdadır. Ne yazık ki şu anda 1 milyona yakın tüketici ise kredi kartı borcu nedeniyle icralık 
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duruma gelmiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki bu sayı ekonomik kriz nedeniyle daha da hızla 
artmaya devam etmektedir. Özellikle enerji kaynaklarına ve gıdaya yapılan zamlar, tüketiciyi, 
yaşamını sürdüremez, borcunu ödeyemez hâle getirmiştir. Bugün tüketici kredileri ve kredi kartlarının 
oluşturduğu toplam borç 100 milyar YTL'yi geçmiştir, faizleriyle birlikte -bu rakam- 150 milyar 
YTL civarında bir borç söz konusudur. 

Kredi kartı borçlarının bu noktaya gelmesinde en büyük etken tüketicilerin gelirleri ile giderleri 
arasındaki oransızlıktır. Kuşkusuz insanlar ihtiyaçlarını mutlaka karşılamak durumundadırlar ancak 
gelirleri yetmiyor, dolayısıyla tüketici kredi kartına sığınıyorlar. Ancak bugün oluşan bu borç birikimi 
sonucu, insanlar artık çalıştıkları ve elde ettikleri geliri ailelerine, çocuklarına harcamaktan öte 
öncelikle kredi kartı borçlarına kullanıyorlardır. Çoğu tüketici, oluşan kredi kartı borçlarını ödemek 
için yeni kredi kartları almayla karşı karşıyadırlar, bu da vatandaşın yaşadığı ekonomik krizin 
vahametini anlatmaya yeterdir diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan yasa tasarısı kamuoyunda "sicil affı" olarak 
değerlendirilse de özünde tam bu gerçeği yansıtmadığı düşüncesindeyiz. Tasarı, Merkez Bankasının 
kara listesinde olan gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının silinmesini öngörmektedir. Böylece, bankalar 
ve finansal kiralama şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde 
silinmiş kayıtların dikkate alınamayacağını hükme bağlıyor. Ancak bu tasarıyla ulaşılmak istenen 
hedefin tutturulacağı konusunda da büyük ölçüde endişelerimiz vardır, çünkü bu yasa tasarısı 
bankalara hiçbir zorunluluk ve yaptırım uygulamamaktadır. Özellikle özel bankalar, serbest piyasa 
koşulları içinde hiçbir gerekçe göstermeden talep edilen kredi ve kredi kartı başvurularını 
reddedebileceklerdir. Bu nedenle, bankalara ilişkin hiçbir yaptırımın bu tasarıda düzenlenmemiş 
olmasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Elbette ki bankaların, özellikle de özel bankaların 
kâr etme amacıyla kurulduğunu biliyor ve bir ölçüde de doğal karşılıyoruz, ancak bu bankaların asıl 
amacı ve görevi de topladıkları mevduat karşılığında üreticilere ve ihtiyaç sahibi firma ve kişilere 
sınırlı bir kâr karşılığında kredi dağıtmak da olmalıdır. Ne yazık ki, günümüzde hiçbir banka yüzde 
100 kâr etme güdüsü ve hırsından başka hiçbir amaç gözetmemektedir. Kaldı ki, Merkez Bankası 
tarafından kayıtların silinmesi de fazla bir şey ifade etmiyor. Nitekim, bankaların ortaklaşa 
oluşturdukları kredi kayıt bürolarındaki, şirketlerdeki kayıtlar silinmediği sürece bu düzenlemenin pek 
de bir anlamı olamayacağı açıktır. Yine, görüşmekte olduğumuz tasarının bankaların kendi aralarında 
tuttukları sicil kayıtlarının da silinmesini düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bakınız, bu tür af niteliğindeki düzenlemeler olumlu olarak karşılansa da yoksul halkın, 
üreticinin ve tüketicinin gerçek ekonomik derdine derman olmadığı ortada. Yaşanan ekonomik kriz, 
yoksulluk ve işsizlikle bu tür ufak düzenlemelerle baş edilemez, piyasaları da bu şekilde canlandırmak 
olanak dışıdır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, 2003 yılında da kapsam bakımından aynı, sadece süreler bakımından 
biraz farklı bir sicil affı yasası çıkarılmıştı. Ancak görüldüğü gibi, çıkarılan yasa hedeflenen 
iyileştirmeyi sağlayamamıştır. Görüştüğümüz bu yasanın geleceğinin de aynı olacağı kuşkusunu 
taşıyoruz, çünkü bu yasa tasarısının içeriğiyle birlikte çok fazla yenilik getirmediği ortada. 
Düzenlemeyle birlikte aftan yararlanabilmek için borcun tamamının ödenmesi şartı aranmaktadır. 
Oysa, asıl mağdur olanlar borcunu hâlâ ödeyemeyip faiz yükü altında ezilen tüketiciler kesimidir. 
Dolayısıyla, bu yasa tasarısı özellikle yaşadığımız bu kriz ortamında yurttaşların temel sorunlarını 
çözmekten oldukça uzaktır. 
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Bu düzenleme en azından, yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların kredi kartı ve kredi 
borçlarının faizlerinin silinmesini de öngörmeliydi diye düşünüyomz. 

Yasa kapsamının daha da genişletilerek, zor dummda olan üretici ve tüketicinin bu ve benzeri 
yasalarla ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerektiği düşüncesiyle yasaya olumlu oy 
vereceğimizi belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Geylani. 

AK PARTİ Gmbu adına Yozgat Milletvekili Sayın Abdulkadir Akgül. 

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasansı ile ilgili görüşlerimizi bildirmek üzere AK 
PARTİ Gmbu adına söz almış bulunuyomm. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, TESK ve TESKOMB'da Genel Başkanlık yapan ve geçtiğimiz hafta vefat eden 
İstanbul Bölge Başkanımız, eski Genel Başkanımız Suat Yalkın'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine 
başsağlığı dileklerimle sözlerime başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşulanlara cevap verme gibi bir görevim yok. Bunlan Sanayi 
Bakanımız zannedersem cevaplayacak. Ancak, o günlerle ilgili ufak bir anımı sizlerle paylaşmak 
istiyomm. 2001,2002 yıllarında yine esnaf ve sanatkâr -yönetiminde görev almış biri olarak- bitmiş, 
tükenmiş bir dummda iken, o günkü Hükümetimizden, Sayın ekonomiden sommlu Bakanımızla 
görüşme talebini ve bitmiş, tükenmiş olan teşkilatlarımızın somnunu dile getirmek için randevu 
istedik. Ancak, tam dokuz ay süreyle başbakanlarımız, o günkü bakanlarımız kendileri dahi randevu 
alamayacaklarını söylemişlerdi. O gün randevu dahi alamamıştık, tükenmiştik. Tabii o günlerle 
bugünleri kıyas etmek mümkün değil. Bu vesileyle o günlerdeki dummla bugünü karşı karşıya 
getirmenin pek de vicdana sığan bir iş olmaması gerekir. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Hangi Bakanlık? 

ABDULKADİR AKGÜL (Devamla) - Ülkemizin ekonomik ve tarımsal yapısında çok önemli 
bir yer tutan esnaf ve sanatkârlanmız ile KOBİ'lerimizin son yıllarda çeşitli nedenlerle sıkıntılı bir 
süreçten geçtiği malumlannızdır. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Bu sana yakışan bir davranış! 

ABDULKADİR AKGÜL (Devamla) Önce 1994, sonra 1999 ve son olarak 2001 krizleri en fazla 
esnaf ve sanatkârı olumsuz anlamda etkilemiştir. İş kesimi yüksek faizler, finansal dalgalanmalar ve 
daha birçok nedenlerle, istenilmemesine rağmen ticari ve ekonomik faaliyetler esnasında kredi 
borçlan, çek, senet ve kredi kartlarına ilişkin taahhütlerini yerine getiremez olmuşlardır. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Bugünkü gibi yani! 

ABDULKADİR AKGÜL (Devamla) - Tüm bunlann sonucunda esnaf ve sanatkârların iş hacmi 
daralmış, sermayeleri kısıtlı ve mütevazı olduğundan istenildiği düzeyde yatınm ve üretim yapmakta 
zorlanır hâle gelmişlerdir. 

Ancak biliyoruz ki bu büyük kesimi göz ardı ederek sağlıklı ekonomik politikaların uygulanması 
ve başarılı sonuçlann elde edilmesi çok mümkün değildir. Çünkü esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'ler 
bir yönüyle ekonominin temel taşlandır, bunun da ötesinde toplumumuzun orta direğidir. İstihdama, 
gelir dağılımına, toplumsal adalete yaptıkları katkı ekonomik katkılardan daha büyük bir önem 
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taşımaktadır. Kendileri, aileleri ve yanlarında çalışanları ile ülkemizin beşte 1 'ini oluşturan bu kesimin 
desteklenmesi, korunması ve gelişmesi yönünde sürekli politikalar üretilmesi gerekmektedir. Bu 
kesimlerin acil desteğe ihtiyaç duyduğu başlıca sorunu, uygun şartlarda finansman sağlanması ve 
bunun kullanılabilmesidir. 

Bu gerçeklerin ışığında 2003 yılından bu yana kurulan hükümetler esnaf ve sanatkârlara özel bir 
önem vermiş ve ilk örnek olma özelliği taşıyan bazı uygulamaları hayata geçirmiştir. Bunlar arasında 
ilk akla gelenler finansman sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalardır. 2002 yılında esnaf ve 
sanatkârlarımıza kullandırılan kredi miktarı 152 milyon TL'dir. Bugün için toplam rakam 21 kat 
artarak 3,3 milyar TL'ye gelmiş, yıllık kullanım ise 5 milyar Türk lirasını geçmiştir. O tarihte kredi 
kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 50.435 iken bugün 765 bin esnaf kredi kullanır hâle gelmiştir. 

Yine o tarihlerde kredi faizleri yüzde 59 iken bugün 15,6'ya kadar inmiştir. Bununla da 
yetinilmemiş, küresel finans krizinin de etkileri göz önüne alınarak, bu kesimden gelen talepleri 
Hükümetimize ileterek gerekli çalışmalar yapılmış, 2009 bütçe görüşmelerinde yüce heyetinizin de 
destekleriyle hazine tarafından bu kredilere görev zararı olarak ayrılan ödenek yüzde 35 artışla 275 
milyon TL'ye çıkarılmıştır. Bu vesileyle de 10 Ocak 2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin faiz oram yüzde 12'ye 
düşürülmüştür. Önümüzdeki aylarda da cari faizlerin düşmesiyle birlikte bu faiz oranının yüzde 8'e 
ineceği görülmektedir. 

Yine bu uygulamalardan bir diğeri, can suyu kredi destek programlarıdır. Doğrudan esnaf ve 
sanatkârı hedef alan bu programlar ile 10 binin üzerinde imalatçı, esnaf ve sanatkâr faizsiz kredi 
desteği almış, piyasalara bir canlılık getirilmiş ve bu destek devam ettirilmektedir. 

Yine, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) 
ile bir çalışma yapılarak esnaf ve sanatkârlar kooperatifleri kanalıyla kredi kullanan ancak bunu 
ödeyemeyerek takibe, hatta icraya, hacze uğrayan ve kredi taksitleri kooperatiflerince ödenen 100 bini 
bulan esnaf ve sanatkârların, anaparalarını ödemek kaydıyla, anaparanın 2 katını bulan temerrüt 
faizlerinin beş yıla yayılarak ödenmesini ve bu konuda esnaf ve sanatkârın mali gücüne göre 
miktarının kendisinin belirleyeceği bir şekilde yapılandırma yaparak 100 bin esnaf ve sanatkârın evi 
ve iş yeri hacizden kurtarılacak ve yeniden ekonomiye kazandırılacaktır. Bu, geçtiğimiz hafta 
yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan yine ilk defa esnaf ve sanatkârların gelecek üç yılını planlamak amacıyla Esnaf 
ve Sanatkâr Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Esnaf ve sanatkârlarımızın küreselleşen dünyada 
ayakta kalabilmesini ve rekabet edebilmesini sağlayacak değişim, dönüşüm, destek projeleri içeren 
bu plan ile esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik faaliyet ve projeler zamana bağlı bir programda çok daha 
verimli ve sistematik olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerek can suyu destek programları gerekse Esnaf ve Sanatkâr Strateji 
ve Eylem Planı çalışmaları esnasında esnaf ve sanatkârın en önemli sorunlarından birinin finansmana 
erişim olduğunun tespiti ortaya konulmuştur. Esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatifleri 
aracılığıyla kullandırılan Türkiye Halk Bankası kredileri piyasaya göre daha cazip ve bir hayli uygun 
oranlarla sağlanmaktadır. Ancak bu krediye ulaşımda birtakım sıkıntıların yaşandığı da bilinmektedir. 
Bu sorunların başında kamuoyunda "kara liste" olarak adlandırılan mali sicil uygulaması gelmektedir. 
İşte şu an görüştüğümüz Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkındaki Kanun Tasansı ile bu krediye erişim kolaylaşacak, 
kredi kullanamayan bazı kişi ve kuruluşlann yanında KOBİ'lerle birlikte esnaf ve sanatkâr da yeniden 
kredi kullanma imkânı bulacaktır. 
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Geçmiş kriz dönemlerinde çok sayıda kişi, kuruluş, esnaf ve sanatkâr iyi niyetle yaptığı birtakım 
ticari faaliyetler esnasında istememesine rağmen çek, senet, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyememe 
durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda "kara liste" olarak adlandırılan ve Merkez 
Bankasında kayıtları tutulan riskli grup içine alınan kişi, kuruluş, esnaf ve sanatkârlarımız daha sonra 
bu borçlarını kapatmış olsalar bile çek almada ve kredi temininde güçlükler yaşamışlar ve hâlen de 
yaşamaya devam etmektedirler. 25/12/2003 tarihinde çıkarılan 5033 sayılı sicil affına ilişkin 
Kanun'dan sınırlı ölçüde yararlanılabilmiştir. 

Bunun önemli iki sebebinden birincisi: O tarihte yani 2003 yılında krediye ulaşım kolay değildi 
ve faizler yüksekti, tahsis edilen plasmanlar da yetersizdi. O tarihten sonra esnaf ve sanatkâra yönelik 
çalışmalar, kredi kolaylığı ve faizlerin düşmesi krediye talebi artırmış, dolayısıyla yeni bir sicil affına 
ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuş ve buna ilişkin olarak da bugün görüştüğümüz tasarı 
hazırlanmıştır. 

İkincisi: 25 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan Kanun sadece üç aylık bir süreyi kapsayıp 25 Mart 
2004'te sona ererken, şu an üzerinde konuştuğumuz yeni düzenleme 25 Mart 2004'ten başlayıp kanun 
çıktıktan sonraki altı ay süreyi de üzerine koyduğumuz zaman 2009'un yedi ve sekizinci aylarına 
kadar sürmekte, sonuç olarak da beş buçuk yıllık bir süreye tekabül etmektedir. 

Ödeme tarihi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdî ve gayrinakdî 
kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 
kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veya bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya alacaklı kuruluşlarca 
yeniden yapılandırılması hâlinde borcun tamamının ödenmesini müteakip Merkez Bankasınca tutulan 
kayıtlardan silinecektir. 

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, 
factoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi 
ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının yasalaşmasıyla her kötü sicilin banka kayıtlarından silineceği 
anlaşılmamalıdır. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, bankalara kredi verme zoranluluğu getirilmiş 
olmayacaktır ama kredi istendiğinde de eski kayıtların bir engel oluşturmasının önüne geçilmiş 
olacaktır. Vatandaşlarımıza bu konuda bir fırsat verilmesinin sosyal devletin gereklerinden biri 
olduğunu da unutmamak gerekir. Bankaların da iyi niyetli yaklaşımda bulunan kişi, kurum, esnaf ve 
sanatkâra bu kanun hükümlerini uygulama gerekliliği vardır. Bankalar sadece kâr yapmak, para 
kazanmak amacıyla kurulmamışlardır, ülkenin gelişmesine, ekonomik olarak kalkınmasına yardımcı 
olmak görevleri de vardır ve bu kendi amaçlarına da hizmet eder. Kalkınmış ve sorunsuz bir ülkede 
daha kârlı ve daha güvenli bir bankacılık yapmak onların da yararınadır. Dolayısıyla, bu kanun 
hükümlerini uygulamak herkesin yararına olacaktır. Bu meyanda, Karşılıklar Kararnamesi 'nin de 
günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır. 

Tasarının özünü Merkez Bankasındaki kayıtların silinmesi ve bu kayıtların kredilendirme 
kuruluşlarınca dikkate alınmaması oluşturmaktadır. 

Yine tasarı, ödeme tarihi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olup kullandığı nakdî ve 
gayrinakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve 
bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, 
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kredi kartı ve diğer kredi borçlan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödendiği 
veya yeniden yapılandırıldığı takdirde söz konusu borçlara ilişkin kayıtların Merkez Bankasınca 
tutulan kayıtlardan behemehal silinmesini gerektirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımızın temsilcisi olan iki büyük kuruluş, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), esnaf ve sanatkârların sorunlarını çözebilmek adına 
özlenen iş birliği ve ortak çalışmayı, uyum, birlik ve beraberlik içinde, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımızın önderliğinde gerçekleştiriyorlar. Bu iş birliğinin sonuçlarını, son yıllarda esnaf ve 
sanatkâra yönelik çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artmasıyla almaya başladık. Kredi destek 
programları, geleceğe yönelik planlamalar ve yol haritalarının çizilmesi, finansmana erişimin 
kolaylaştırılması ve nihayetinde sicil affı, bu iş birliğinin sağladığı olumlu etkiyle kısa vadede 
sonuçlanan çalışmalardır. Bu birlikteliğin artarak verimli bir iş birliğine dönüşeceğine ve devamının 
da geleceğine yürekten inanıyorum. 

Bu iş birliğinin yönelmesi gereken alanlar hakkında görüşlerimi kısaca belirterek sözlerime son 
vermek istiyomm. TESKOMB esnaf ve sanatkârlann finansman ihtiyacını uygun koşullarla sağlamak 
üzere kurulmuş bir kurumdur. TESK ise esnaf ve sanatkârların mesleki gelişimini sağlamak üzere 
kurulmuş bir meslek kuruluşudur. 

Günümüz ekonomisinin anahtar kelimesi rekabet edebilirliktir. Hızlı ekonomik gelişme süreci, 
bilgi paylaşımının hızı, yaygınlığı ve küreselleşme ülke ekonomilerinin ve bunun içindeki aktörlerin 
yapılarını değiştirmiştir. Tüketiciler daha kaliteli, daha ucuz, kolay ulaşılan, standartlara uygun, 
çevreyi koruyan mal ve hizmet istemektedir. Bu talepleri karşılayabilen işletmeler ayakta 
kalabilmekte, diğerleri ise bu dönüşüm sürecine ayak uyduramadığı için süreç içinde elenmektedir. 
Esnaf ve sanatkâr işletmeleri için bu süreç sancılı geçmektedir. Bu işletmelerin taşıdığı özellikler, 
yapısal değişim ve dönüşüm süreçlerine ayak uydurmalanm güçleştirmektedir. Bu açıdan esnaf ve 
sanatkâr işletmelerinin rekabet edebilirliklerini artırmaya yönelik olarak desteklere ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Esnaf ve sanatkâr kesiminde rekabet gücünü artırabilmek için ARGE çalışmalanna 
yönelmelerini teşvik etmek, verimliliği artırmak, yenilikçi yaklaşımları benimsemek ve uygulamak, 
kümelenme modelleri geliştirmek, esnaf ve sanatkârlara kolay ulaşabilecekleri danışmanlık hizmeti 
sunmak gündeme getirilmesi gereken acil ihtiyaçlardır. Bütün bu öneriler öncelikle finansman 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 60'ıncı Hükümet tarafından son bir yıldır yapılan ve biraz önce kısaca 
değindiğim çalışmalarda bu iş birliğinin olumlu etkisi görülmektedir. Gelecek dönemde yapılması 
planlanan çalışmalarda da bu iş birliğinin devam etmesi hâlinde çok daha başarılı sonuçlar elde 
edilecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak yapılan çalışmalar, verilen destek ve teşvikler bir 
taraftan bu işletmelerin büyüklerle olan rekabet şansını artıracak, öte yandan piyasalann canlanmasına 
imkân sağlayacaktır. Rekabet şansını artıran küçük ölçekli işletmelerin gelişmesi ve büyümesi yerel 
düzeyde kalkınmada lokomotif görevi görecektir. Ülkemizde tüm ekonomi çevrelerinin ve özellikle 
bankalanmızın bu gerçeğin farkında olması ve buna göre politika belirlemesinde yarar bulunmaktadır. 

Bütün bunların ışığında yapılan gerek can suyu kredileri gerek kefalet kooperatiflerince 
kullandırılacak kredilerin faizlerinin aşağı çekilmesi ve gerekse strateji ve eylem planı, son olarak da 
görüşmekte olduğumuz "sicil affı" diye nitelendirdiğimiz tasarı bu kesimlere yönelik oldukça önemli 
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çalışmalardır. Bu çalışmalarda bize destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine, 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarına, Merkez Bankasına, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna, TESK ve TESKOMB yönetimine ve özellikle Sanayi 
ve Ticaret Bakanı ve Bakanlık görevlilerine, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Başkan ve üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. 

Bu kanundan yararlanacak olan kişi, kurum, tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akgül, teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına ilk konuşmacı Rize Milletvekili Sayın Bayram Ali Bayramoğlu. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 320 sıra sayılı 
kanunun tümü hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ben bu kanunun kapsamına girmeden önce biraz daha farklı boyutuyla Türkiye'deki mevcut 
yatırım şekline, özellikle sanayi kısmının, esnaf kısmının, tüccar kısmının nasıl bir yapılanma 
yaşadığına az da olsa değinmekte fayda görüyorum. 

Yıllarca Anadolu'nun bütün şehirlerini tek tek gezdim. Her gittiğim şehirde, kiminde 300, 
kiminde 500, kiminde bin tane sanayici, iş adamı ve esnafla bir arada oldum ve bu süreç içerisinde 
hem onlann görüşlerini aldım hem de dünya genelindeki ekonomik gelişmeleri onlara aktarma fırsatı 
buldum. 

Anadolu'yu gezdiğim bu süre içerisinde en çok dikkatimi çeken iki tane konu oldu. Bunlardan 
bir tanesi, başta iş hayatı olmak üzere, sanayi kesimi ve esnaf kesiminde projesizlik, ikincisi de 
fizibilite yetersizliği. Yani öyle zamanlar oldu ki şehirlere gittiğimde, ticaret odalarını, borsalarını 
ziyarete gittiğimde birçok oda başkanına "Bu bölgenin en büyük ihtiyacı ve eksikliği nedir arkadaş? 
Sizin neye ihtiyacınız var?" dediğimde "Bizim paraya ihtiyacımız var. Para gelirse bu bölge rahatlıkla 
kalkınır." dediler. "Peki" dedim, "Varsayın ki benim elimde bir çanta var, çantada da ihtiyacınız olan 
para kadar miktar var. Bu miktarı getirdim, masanızın üstüne nakit olarak koydum. Şimdi bu parayla 
ne yatırımı yapacağınız konusunu bana sıralayın. Yani birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada ne 
yatırımlar yapacaksınız?" "Ya merak etme, bir şeyler yaparız!" "Yahu anladım, bir şeyler yaparsınız 
da ne yaparsınız? Yani yer altı kaynağına mı, üstüne mi, tarıma mı, inşaata mı, sanayiye mi, nereye 
yönlenirsiniz?" "Hiç merak etme, illa bir şeyler yaparız." Biraz daha zorladığımda espri babında da 
olsa yanımdaki arkadaşlar dediler ki: "Hiç merak etme, hiçbir şey yapamazsak oturur parayı yeriz." 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Borçlarını öderler. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Şimdi, bugünkü gelinen noktada Türkiye'de -
bunun altını kalın kalemle çiziyorum- iki türlü enflasyon vardır. Bunun birincisi mali enflasyon, işte 
bugünkü rakamlarla yaklaşık yüzde 10'lar civarında olan; ikincisi de, esnafı da iş adamını da 
sanayiciyi de içerisine alan ticari enflasyon. 

Yani bugün hepimizin sorumlu olduğu şehirler var. Bu şehirlere bir gidelim, bir bakalım. Orada 
olması gereken market sayısı kaç, kaç tane marketimiz var; olması gereken kahvehane kaç tane, kaç 
tane kahvehane var? Olması gereken kuaför, berber, manav veya kasap kaçar tane var? Dolayısıyla, 
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Anadolu'daki oluşmuş olan bu mantığı, ilk önce biraz daha profesyonel bir sisteme oturtma 
zorunluluğumuz var. Yani benim köylü Mehmet efendim köyden şehre inmiş, bir bakkal açmış. 
"Benim Mehmet'ten neyim eksik?" deyip onun yanına gider bir bakkal da siz açarsanız, o Hüseyin'i 
görerek "Benim ondan neyim eksik, ben de bir tane bakkal dükkânı açarım." derse o zaman ticari 
nosyonu yerli yerine oturtmamış olumz. Bugün Türkiye genelinde esnafta en fazla sıkıntı çektiğimiz 
konuların başında bu husus gelmektedir. 

Bakın, size çok yeni yaşadığımız güzel bir örneği vereceğim: Sanayi Bakanlığımızın tertip ettiği, 
birçok milletvekili arkadaşımızın da katıldığı Sapanca'da iki günlük çok güzel bir eğitim semineri 
yaptık. TESKOMB yetkilileri, TESK yetkilileri, bankalar, Bankalar Birliği yetkilileri, KOSGEB, 
bütün hepsi oradaydı. Temel hedef neydi? Esnafı nasıl düzene koyacağız ve nasıl kalkındıracağız? 
Bundan çok güzel veriler çıktı, beyin jimnastikleri yaptık, sonuç bildirilerini hazırladık. Ben ondan 
iki gün sonra memleketim olan Rize'ye gittim ve Rize'de bütün esnafa -programını zaten on beş gün 
evvel ilan etmiştim- dedik ki: "Getirin arkadaşlar, bütün bu çalışma programı çerçevesinde 
meselelerinizi masaya yatıracağız, bir plana, bir programa bağlayacağız." Ben de arkadaşlara görev 
veriyomm -işte orada kooperatif yetkilileri var, diğer yetkililer var, birlikler var- diyorum ki "Salon 
yetmeyebilir arkadaşlar, gerekirse dışarıya da bir kamera, ekran koyun da arkadaşlar geldiğinde 'Ya 
bize niye yer olmadı?' demesinler." Salon 500 kişilik. Bütün esnafa bildiri dağıtılmış olmasına 
rağmen salona toplam 150 kişi geldi ve o zaman şunu gördüm. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Esnaf kalmamış Ali Bey. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Size güvenmediler. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Esnaf var fakat maalesef mantalitesi yanlış. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Umudunu kesmiş. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Biz hep, sürekli şekilde, balık vermeyi esnafa bir 
destek olarak görüyoruz, esas yanlışımız burada. Eğer planlanan, fizibiliteye, istikrara, projeye dayalı 
bir sistemi ve mekanizmayı kurmuş olsak bu esnafımız bu anlamda sıkıntı yaşamayacak. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yapın Ali Bey. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Bugün kredi isteyen esnafımız veya sanayicimiz, 
kredisini eğer borcunu yenileyebilme gayesiyle istiyor ise esas problem burada var demektir. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Onun da çözümünü, alternatifini sunarsınız,. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Şimdi ben bunu siyasi olarak konuşmuyorum 
arkadaşlar -zaten genel anlamda beni tanıyanlar da siyasi olarak konuşmadığımı çok iyi bilir- bir 
gerçeği yansıtma olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla, şu anda bizim üzerinde durmamız gereken 
en önemli iş, esnafa verebileceğimiz bir numaralı kredi, bana göre, bilinçlendirme kredisidir. 
Bilinçlendirme. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Altı yıldır ne yapıyorsunuz? 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Kim engel oluyor? 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Dolayısıyla, Bakanlığımızın bu konuda yaptığı 
çok güzel çalışmalar var. Biraz sonra Sayın Bakanım da muhtemelen açıklamalarını yapacaktır. Biz 
komisyon olarak da yaptığımız toplantılarda bunlarla fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu fikirler de 
önümüzdeki günlerde mutlaka hayatiyete geçecek olan gündemler olarak değerlendirilecektir. 
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İkinci bir konu, esnafımıza anlatmamız gereken ikinci bir konu, bütçeleme tekniğini 
oluşturmasıdır. Bakın, bugün ülke nasıl bütçe yapıyorsa, en küçük birey pozisyonunda olan bir 
vatandaş, toplumun en küçük simgesi olan aile nasıl bütçeleme yapıyorsa esnaf da bu bütçelemeyi 
yapmak zorunda, eğer sıkıntı yaşamak istemiyorsa, piyasaya sıkıntı yaşatmak istemiyorsa. Bütçeleme 
tekniğini de bu insanlarımıza ciddi derecede öğretmemiz ve aşılamamız lazım. 

Dolayısıyla, yine kendi şehrimden, biraz da Karadenizliliğin verdiği heyecanla, sektörümle ilgili 
bir örnekleme yapmak istiyorum. Özel sektör 1984 senesinde ilk çay yatırımını yapmaya başladı ve 
ihtiyacı olan kapasite miktarı günde 4 binle 4.500 tondu. Şu anda fiilî olarak ÇAYKUR'un kapasitesi 
günlük 6.500 tondur, özel sektörün yaptığı toplam yatırım günlük kapasitesi 14 bin tondur. Dikkat 
edin, 363 tane irili ufaklı tesis vardır, bu tesislerin 300 tanesinin kapısına kilit vurulmuştur. İşte 
bilinçlendirmeden kastettiğim bu. Ama nasıl yatınm yapılmış? 3 tane akraba, hemşehri, köylü bir 
araya gelmiş. Bir sonraki sene 3 taneden 1 tanesi kızmış 2'sine, demiş ki: "Ben sizinle daha ortaklık 
yapmıyorum." Dönmüş, yanına bir tane daha fabrika yapmış, dibine. Bir sene sonra 2 tane ortaktan 
1 tanesi de kızmış öbürüne "Ben de yapmıyorum sizle." demiş, o da gitmiş, yanına bir fabrika daha 
yapmış. Şimdi üçü de çalışmıyor. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Niye tedbir almadın altı yıldır? 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Bu sanayicilik mantığı değil, bu bilinçlendirme 
mantığı değil. Dolayısıyla, sadece balık vermeye alıştırmak yerine, bütün kredilendirme 
mekanizmalannda kullanacağımız en önemli mesele, toplumun bilgilenmesini ve profesyonel mantığı 
oluşturmaktır. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Altı yıl oldu, altı yıl Sayın Bayramoğlu. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - İşte, geldiğimiz bu noktada, bu tip sicil afları 
gündeme geldiğinde vatandaşlarımızın "Aa, ne güzel af çıktı! Hadi bakalım, bir daha, elimizden 
gelen bir şey varsa bunları yapmaya devam edelim." mantığının da dışına çıkması gerekiyor. Kredi 
kartlarından on taneyi cebimize koyarak yarın, bir gün aile saadetlerimizi... İntiharlara sebebiyet 
verecek bilinçsizce davranışları da engellememiz gerekiyor. Şimdi, ben Bankalar Birliğiyle buna 
benzer konuşmalar yaptım. Arkadaşlara dedim ki "Ya, siz 500 milyon limitli, 500 lira limitli, bin lira 
limitli bir dünya kredi kartı dağıtıyorsunuz. Bunun mali boyutu, size getirdiği mali külfet 
kârlılığınızdan çok daha fazladır." "Evet, biz bu hatayı işledik. Bundan sonra zaten az limitli kredi 
kartlarını vermemeye özen göstereceğiz." Sadece kredi kartı sayısının çokluğunu nazanitibara alarak 
piyasa mekanizması oluşturmak da bir bilinçsizlik. Onun için, bir dünya insanımız maalesef kredi 
kartı mağduru durumuna düştü. İşte, kanun tasansını Komisyonda görüşürken üzerinde durduğumuz 
önemli noktalardan bir tanesi de, Merkez Bankasından sicilleri silindikten sonra bankalann aynı 
sicilleri nazanitibara alarak kredilendirmekte zorluk yapması konusuydu. Buna da katılıyorum. Bu 
vesileyle, bizi dinleyen bütün bankacılara da şöyle sesleniyorum: Türkiye'nin kalkınmasında sizler 
de kârlılığınızı nazanitibara alarak mutlak surette, öncelikli olarak kendinizi düşünmek zorundasınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bayramoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bu çok doğal ama her insanın bir hatalı dönemi var ise bu hatasını bütün ömrü boyunca 
yapacakmış gibi bir değerlendirmeyle o eski sicilini kötü değerlendirmek suretiyle bundan sonraki 
kredilendirmelerini engellememeleri de önemli bir noktadır. Hatta geçen günlerde Eximbank Genel 
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Müdürü "Bu önemli bir gelişmedir ama bu yeniden insanlara kredi verileceği anlamına 
gelmemelidir." dedi. Düz mantıkla düşünürseniz doğrudur ama reel mantıkla, profesyonel mantıkla 
onların da eski sicilleri bu anlamda değerlendirmelerinde fayda mülahaza ediyomm. 

Böyle bir ekonomik konjonktürde, umuyorum ki inşallah bu sicil affından aklı başında 
insanlarımız doğru dürüst istifade ederler ve buralardan aldıkları derslerle aynı hatalara önümüzdeki 
dönemlerde düşmezler. Bu vesileyle kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Bayramoğlu. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı Giresun Milletvekili Sayın Ali Temür. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun efendim. 

ALİ TEMÜR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 320 sıra sayılı Karşılıksız Çek 
ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ülkemiz ekonomisi, 2002 yılı öncesi ulusal ve uluslararası ekonomik krizlerden etkilenmiş ve 
küçülmek zorunda kalmıştır. Özellikle 2001 ekonomik krizi hem siyasi istikrarsızlığa neden olmuş 
hem de ekonomiyi durma noktasına getirmiştir. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, bazı kişi ve 
kuruluşların ticari faaliyetlerinde piyasanın döndürülmesinde önemli bir işlev gören çek, senet ve 
kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmuş, yatırımcı zor 
dummda kalmış ve ticari itibarı zedelenmiştir. Hükümetimiz, yatırımcının önünü açmak, esnafı zor 
dummdan kurtarmak amacıyla 25/12/2003 tarih ve 5033 sayılı Kanun'u çıkararak bu dönemde 
Merkez Bankasındaki kayıtların dikkate alınmamasını öngörmüştür. Sicil affı olarak da nitelendirilen 
bu Kanun, esnaf ve sanatkârımıza kolaylıklar getirmiş, üretim ve alım güçlerinin artmasını sağlamış, 
binlerce esnaf ve sanatkârımızın yeniden ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyamız küresel bir ekonomik krizin içerisindedir. Amerika 
Birleşik Devletleri'nde başlayan, Avrupa'yı da içine alan kriz tüm dünyada ekonomik bir 
yavaşlamaya neden olmuştur. Ekonomideki küreselleşmenin gereği olarak tüm ülkeler farklı 
boyutlarda krizin etkilerini yaşamaktadırlar. Ülkeler ekonomilerini kurtarma adına farklı adımlar 
atmakta ve düzenlemeler yapmaktadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülke aldıkları 
önlemlerle küresel ekonomik krizin etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, küresel ekonomide devam eden durgunluk henüz aşılamamıştır. Bu 
dumm, tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etki yaptığı gibi, AK PARTİ İktidarıyla 
yakaladığı ekonomik ve siyasi istikran devam eden, bölgesinde banş arayışlarında aktif rol alan 
ülkemizde de farklı alanlarda etkilerini göstermektedir. Küresel ekonomik kriz nedeniyle ekonomide 
yaşanan durağanlık ve daralma, bankalardan kredi alan iş adamlarımızı da etkilemiştir. Bankaların 
tutumu, ihmaller, havale gecikmeleri gibi nedenlerden dolayı, esnaf ve sanatkârlarımız taahhütlerini 
yerine getirememişler, çekleri karşılıksız çıkmış, senetleri protesto edilmiştir. Belirtilen nedenlerden 
dolayı çek ve senetlerini ödeyemeyerek protestolu duruma düşen esnaf ve sanatkârlarımız, Merkez 
Bankası kayıtlarına girmişlerdir. Kara liste olarak nitelendirilen Merkez Bankası kayıtlarına giren 
firmalar ve kişiler, yeni kredi ve çek talebinde bulunamamış, yatınmcı zor dummda kalmış ve ticari 
itibarları zedelenmiştir. 
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Seçim bölgemizde, Giresun'da, esnaf, sanatkâr ve iş adamlarımızla yaptığımız görüşmelerde, 
2003 yılında çıkarılan 5033 sayılı Kanun gibi sicil affını içeren yeni bir kanuni düzenlemenin 
yapılmasının esnafımız, sanatkârımız ve kredi kartı mağdurlarımız açısından faydalı olacağı 
tarafımıza ifade edilmiştir. Yaptığımız araştırmalarda, bazı esnaf, sanatkâr, iş adamı ve kredi kartı 
mağduru vatandaşlarımız, mücbir sebeplerden dolayı çeklerinin ilk defa yazıldığını, senetlerinin ilk 
defa protesto edildiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, sicil affı, Merkez Bankası kayıtlarına giren bu 
durumdaki vatandaşlarımız için önemli bir beklenti hâline gelmiştir. Konunun çözümüne yardımcı 
olması amacıyla hazırladığımız kanun teklifi kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanmış, ülkemizin 
değişik bölgelerinden esnaf, sanatkâr, iş adamı ve kredi kartı mağduru vatandaşlarımız şahsımızı da 
bizzat arayarak kanun tasansının Meclis gündemine geleceği günü ilgiyle takip etmişlerdir. 

Değerli milletvekillerimiz, esnafımız, sanayicimiz ve kredi kartı kullananlar için bankalardan 
alınan kredilerin çok büyük önemi bulunmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, 
bankalardan aldığı kredilerle faaliyetlerini yürütmekte, yeni yatırımlar yaparak büyümektedirler. 
Ticari hayatta havale aksamaları, ihmal ve gecikme gibi farklı nedenlerden dolayı çek ve senet 
protestolan olabilmektedir. Bu nedenlere bir de küresel ekonomik kriz faktörünün eklenmesi, Merkez 
Bankası kayıtlarındaki karşılıksız çek, senet ve kredi kartı borçlusu listesindeki sayının artmasına 
neden olmuştur. 

Ülkemizde kredi kartı kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Kartlann ödeme aracı olarak 
kullanılması yerine nakit edinme aracı olarak kullanılması, kart borcunun başka bir kredi kartıyla 
ödenmeye çalışılması temerrüde düşen kişi sayısını yükseltmiş ve Merkez Bankası kayıtlarındaki 
borçlu oranı artmıştır. Merkez Bankası verilerine göre karşılıksız çek, senet ve kredisini ödeyemediği 
gerekçesiyle listede bulunanlann sayısı neredeyse 1 milyona yaklaşmıştır. Merkez Bankasının kara 
listesine giren bu 1 milyonu aşkın vatandaşımıza bankalar kredi kartı ve çek defteri vermemektedir, 
aynca senetle de mal alımı yapamamaktadırlar. 

Ekonomik piyasalarda bu durumdaki vatandaşlarımızı rahatlatacak bir düzenlemenin 
yapılmasına yönelik bir beklenti kamuoyunda mevcuttu. Esnaf ve sanatkârlanmız ile kredi kartı 
kullanan vatandaşlarımız bu sicil affını acil olarak beklemekteydiler. Hükümetimiz, yatırımcının 
önünü açmak, esnafı ve kredi kartı mağdurlarını zor durumdan kurtarmak amacıyla Karşılıksız Çek 
ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanun Tasarısı'nı Meclis gündemine getirerek beklentileri karşılayacak önemli bir 
düzenleme yapmıştır. 

Kamuoyu tarafından "sicil affı" olarak isimlendirilen kanun tasarısı, bir af olmaktan ziyade 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce borcunu ödeyenler ile yürürlüğe girdikten sonraki altı ay 
içinde borcunu ödeyenlere Merkez Bankası kayıtlanndan silinme imkânı getirmektedir. 

Bu kanun ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olup da kullandığı nakdî ve 
gayrinakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişilerin ve 
kredi müşterilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 
kayıtların söz konusu borçların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmiş veya yeniden yapılandınlmış olması kaydıyla 
bankalar, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak 
kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde kayıtlar dikkate alınmayarak bu durumdaki 
firmaların, kişi ve kredi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla ticari hayattaki çek ve senet protestolarının 
tedirginliği ortadan kaldırılacak, bankalardan kredi alınması sıkıntısına çözüm getirilecek, sicil affı 
beklentisi içinde olan esnaf, sanatkâr ve vatandaşlarımızın beklentileri karşılanacak, borcunu ödeyen 
ve ödeme gayreti içinde olanların mağduriyeti giderilecek, küresel krizin de önemli etkilerinin olduğu 
piyasadaki finansman somnunun çözümüne yardımcı olunacak, esnaf, sanatkâr ve şirketlerimizin 
ekonomik piyasalardan kopması engellenecek, sadece ekonomik piyasaların değil toplumun sosyal 
yapısının korunmasına katkı sağlanacak, özellikle kredi kartı mağduru vatandaşlarımıza borçlarını 
uzun vadede ödeme kolaylığı getirilecek ve yatırımcıların önünün açılmasına katkı sağlanacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Temür. 

ALİ TEMÜR (Devamla) - Kanunun çıkmasında emeği geçen Ticaret Bakanımıza, diğer 
bakanlarımıza, Komisyonumuza ve tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyomm. Kanunumuzun 
esnaf, sanatkâr, iş adamı ve tüm kredi kartı kullanıcılarına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyomm. 
İnşallah bundan sonraki ticari hayatlarında kara listeye girmeyecek yaklaşımlarda bulunmaları 
dileğiyle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Temür, teşekkür ediyomm. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 

Sayın Öztürk... 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkan. 

Hükümetin ekonomik krizin varlığını ilk kez kabul etmek zorunda kaldığı bir tasarı görüşülüyor, 
sınırlı etkilerinin olacağını kabul ediyoruz. Sayın Bakan, sicil affı tasarısı yasalaştıktan sonra iki tür 
uygulama yaşanacaktır: Birinci gruptaki kamu bankları için banka yöneticileri verecekleri yeni 
kredilerde eski siciller silindiği için sorumluluktan kurtulacaklar ve siyasi telkinlerle kredi vermeye 
daha açık hâle geleceklerdir. İkinci gruptaki özel bankalar ise, bir şekilde eski sicillere bakarak kredi 
vermemeye devam edecekler, bunu yaparken müşterilerine eski sicilleri nedeniyle kredi vermekten 
kaçındıklarını söylemeyeceklerdir. Uygulamanın ikili şekilde yürüyeceğine ilişkin bu düşüncemize 
katılır mısınız? 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Öztürk. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyomm. 

Sayın Bakanım, ödenmemiş karşılıksız çeklerden veya ödenmemiş senetlerden dolayı şu anda 
mahkemesi devam eden veya mahkûm olmuş mükelleflerle ilgili durum ne olacak? Bunu soruyorlar bize. 

Bir diğer husus da: Sicil affına rağmen, kredi verirken eski sicilinden dolayı kredi vermeme 
yolunu tercih edecek bankalarla ilgili bir yaptırımınız olacak mı? 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Çalış. 

Sayın Gök... 

İSA GÖK (Mersin) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkan. 
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Sayın Bakanım, kanun metnine baktığımızda "...karşılıksız çek, protesto edilmiş senet..." 
deniyor. Hukuk dilinde "kambiyo senetleri" dediğimiz şeyler, poliçe, bono, çektir. Senet diye bir şey 
yok, kambiyo senedi vardır. Buradaki protesto edilmiş senetten kastınız bono mu? 

Diğer bir soru: Poliçelerin durumu ne olacak? Poliçeleri kanun kapsamına almıyor musunuz? 
Burada ciddi olarak bir hukuk terim zafiyeti var. 

Diğer bir sorum: Yine bu maddede ". . .ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin 
ve kredi müşterilerinin..." deniyor. Yani işte bu müşterilerin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş 
senet ve kredi kartı borçlarının sicil affı. İyi de "...ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişiler..." diyerek sınırlandırıyorsunuz. Ticari faaliyette tüzel kişiler de var, şirketler var. Şirketler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İSA GÖK (Mersin) - Başkanım, tekrar süre verir misiniz, bitirmek üzereyim. 

BAŞKAN - Sayın Gök, şu anda kapandı. Arkadaşlara vereyim, sonrasında, sisteme girin, eğer 
fırsat kalırsa size vereyim. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Öncelikle tabii bu yasadan birçok insanımız yararlanacaktır. Bu 
yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın borçları nasıl yapılandırılacak? Borçların 
yapılandırılmasında karşılıksız çek veya protestolu senetlerin adli boyutuyla birlikte ele alınması 
sağlanabilecek midir? Vatandaşın icra dairelerindeki dosyalarına taahhütte bulunması ve böylece 
borcun yapılandırılmasında bu imkân getirilebilecek mi? İcra dosyası kapatılınca diğer taraftan 
mahkemeye icra dairesi tarafından bunun bildirilip borcunun yapılandırılmasında bu zincir 
sağlanabilecek mi? Çünkü vatandaşlarımızın en büyük sıkıntıyı bu zincirde çektiği ifade edilmekte. 
Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 

Sayın Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Bu yasa tasarısıyla çek ve senedini ödeyemeyenlere kamu 
bankalarından can suyu ve benzer kredileri alabilme imkânı gerçekten sağlanabilecek midir? 

Bununla birlikte yüzde 50'si yabancılaşan bankacılık sektörünü dikkate aldığımızda, maalesef 
esnafımızın özellikle büyük bir bölümü özel bankalarla olan kredi sıkıntılarını gideremeyecektir. Bu 
durumda özel bankalarla büyük sıkıntı içerisinde olan esnafımıza nasıl yardımcı olmayı 
düşünüyorsunuz? 

Diğer yandan çeklerini bir şekilde ödeyemeyen pek çok esnaf ve şirket yöneticilerinin almış 
oldukları cezalar emniyet kayıtlarından silinmemektedir hatta cezalarının ve çeklerinin karşılığını 
ödedikleri hâlde emniyet kayıtlarından düşmemekte ve bu durum ticari ve sosyal hayatlarında da 
büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Hükümet olarak bu sıkıntıları giderebilecek bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tankut. 
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Sayın Taner... 

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, görüşmekte olduğumuz karşılıksız çek, senet gibi 
belgelerin ödenmesi karşılığında getirilen sicil affı konusunda, tamam, bugüne kadar bizim Milliyetçi 
Hareket Partili milletvekillerinin de teklifleri var, hemfikiriz ama kanuna baktığımızda, kanunun bir 
kere bir yaptırım gücü gözükmüyor. İkincisi, Merkez Bankasındaki kayıtları sildiriyoruz ama 
bankaların kendi aralarında kurmuş oldukları Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'deki kayıtlar devam edecek. 
Dolayısıyla özel bankalar, özellikle bu geçmiş, ödenmeyen borçlardan dolayı kredi vermeyecekler. 
Bu kanunun ne kadar faydalı olacağını düşünüyorsunuz? 

Bir de bu kanunla beraber bir yapılandırmayı düşünmüyor musunuz? Yani şu anda borçluların 
en büyük sıkıntısı o yapılandırma. Bu kanunla beraber o yapılandırma da gelse daha faydalı bir şekilde 
çıkmaz mıydı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, AKP İktidarınca son alınan bir kararla, kira gelirlerinden 500 milyonu aşanlara 
bankaya yatırma zorunluluğu getirildi. 500 milyon lirayı aşan kira gelirinde bankalar yüzde kaç 
komisyon alacaklar? Bazıları 10 milyon lira alıyor, bazıları 20. Burada Hükümetin bir şeyi var mıdır? 
Bankaların yüzde 50'den fazla kısmı yabancı bankaların eline geçtiğine göre Türkiye'de, bu, yabancı 
bankalara haksız bir kazanç sağlamak için bir çaba değil midir? 

Yine devri İktidarınız zamanında kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek sayısı, protesto 
edilmiş senet sayısı, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının sayılarını verebilir misiniz? 

Yine İktidarınız zamanında, 2003 ve 2008 yıllarında, her sene kaçar kişi iş yeri açmıştır, kaç 
kişi terk etmiştir? 

Bunları öğrenmek istiyomm, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Nalcı... 

KEMALLETTİN NALCI (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana aracılığınızla sormak istiyomm: 

Birinci sorum: Bu krizden en çok etkilenen sektör inşaat sektörü. İnşaat sektörünün kamuda iş 
yapan müteahhitleri var ve bu çek, senet yazılmalarında son zamanlardaki en büyük husus devletin, 
belediyelerin, kamu kurumlarının istihkak vermemesi. Şimdi, burada şöyle bir şey çıkıyor, iki sonuç: 
1) Bu iş yapan insanlann parasının ödenmesi sağlanacak mı? 

2) Acaba kamu bankalanndan bunlara yapılandırma için kredi verilecek mi? 

Bir de en önemli konu: "Altı ay içinde" söylenmiş... Altı ay içinde bu borçları yapılandırabilmesi 
için acaba kamu bankalarından gerekli kredi imkânı düşük faizli sağlanabilecek mi? 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Sayın Nalcı teşekkür ediyomm. 

Sayın Gök, buyurun efendim, tamamlayınız. 
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İSA GÖK (Mersin) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

Şimdi, kanunda tüzel kişilere yalnızca nakdî ve gayrinakdî kredinin ödemelerindeki aksamadan 
dolayı sicil affı öngörülüyor. Bilinçli olarak mı acaba tüzel kişiler yönünden ticari faaliyette bulunsun 
veya bulunmasın protesto edilmiş senet -kanunun hatalı deyimini tekrar ediyorum- veya karşılıksız 
çeklerde, kredi kartında sicil affından faydalandırılmıyor? Kasıtlı mı bu acaba, yoksa gözden kaçma 
mı? Zira, ben madde gerekçesine baktığımda orada "ticari faaliyette bulunmayan -ama bulunmaya 
diyor- gerçek kişi" diyor. Buraya ise, Komisyonun kabul ettiği hâle ise bulunanı da eklemişsiniz. 
Bulunanı ekliyorsanız, ticaret şirketlerini eklemek zorundasınız. Gerekçeyle madde arasında bir 
tutarsızlık da var. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gök. 

Evet, son olarak Sayın Çelik, buyurun efendim. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakana ben kredi kartıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Türkiye'de kredi kartı 
kullanıcılarının adedi kaçtır? Bunların en son tarih itibarıyla kredi kartı borcu ne kadardır? Finans 
sektörünü ve bankaları kredi kartları kullanımı ne ölçüde, ne yönde etkilemektedir? Kredi kartıyla 
yapılan taksitle alışverişin ekonomiyi ne yönde etkilediğini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın 
Başkanım, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, sorulan sorulara, getirilen yorumlara teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılara teşekkür 
ediyorum. Azami ölçüde, yapılan konuşmalardan faydalanmaya gayret edeceğiz. 

Ben önce bir genel, sonra da sorularla ilgili bana verilmiş olunan süre içinde Sayın Başkanım 
ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın gündeme getirmiş olduğu konularla ilgili görüşlerimi 
açıklamak istiyorum. 

Evet, değerli arkadaşlarım, öncelikle bu bir karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer 
kredi işlemlerinde sicilleri bozulmuş, sicilleri 2003 yılında çıkartılmış olan kanun çerçevesinde tarih 
bittikten sonra Merkez Bankası kayıtlarından, dolayısıyla bankalardan, factoring gibi bütün finansal 
kuruluşlardan silinmemişler. Bu noktada bankalar tarafından mağdur edilmiş olanların bir yerde 
mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışmadır. Şunun altını çizerek ifade etmem lazım ki 
-biraz evvel de ifade edildi- hemen hemen her partiden her görüşteki arkadaşlarımız bu konuda çeşitli 
manalarda, çeşitli anlamlarda bununla ilgili kanun teklifi verdiler yani dolayısıyla, topluma mal 
olmuş, mal olacak olan bir kanun tasansı üzerinde görüşüyoruz. 

Malumunuz olduğu gibi ilk çıkan kanun, 2003 yılında, 5033 sayılı Kanun, 31/12/2003 tarihinde 
Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti ve o tarihteki o Kanun'da üç aylık bir süre 
öngörülmüştü. Dolayısıyla, 31 Mart 2004 tarihi itibanyla tekrar sicilleri bozulmuş olan, yani çeki, 
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senedi karşılıksız çıkmış olan veya kredi kartlarından aynı konuda mağdur olmuş veya sıkıntıya 
düşmüş olanların, bir yerde, bugün itibarıyla bir düzeltilmesi, bir düzenlenmesi gerekiyordu. Bu 
çerçevede hazırlanmış olan bu tasarı Meclisimizden geçtiği takdirde... Ki inşallah, bu konuda 
görüyorum ki herkesin mutabakatı var. Tabii ki farklı görüşler, farklı cümleler ifade edilebilir, 
görüşülebilir ancak bu çıktıktan sonra... Özellikle tarihi dikkatinize sunarak ifade etmek istiyomm 
ki bu kanun, 2004'ün 31 Martından başlayıp, diyelim ki bu hafta sonu itibarıyla veya bu ay sonu 
itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızdan onaylandı, Resmî Gazete'de yayımlandı, demek ki 1 Nisan 2004 
tarihinden başlayıp -31 Temmuz 2009- önümüzdeki altı ayı da kapsayacak bir süre içinde kapsam 
içine giren ve çok net bir şekilde belirtilmiş olan, gerek ticari gerek gayriticari çekler, senetler, kredi 
kartları ve diğer bireysel kredilerle ilgili karşı karşıya kalmış olan bankaların, benim "kara tahta" 
diye ifade ettiğim tahtalarından silinmesini sağlayacak olan çok önemli bir düzenleme. 

Meseleye sadece, efendim, banka kredi verirken bu işi dikkate alıyor veya almıyor, şeklinde 
bakmamak gerekir. Ben yine yirmi yedi yıllık sanayicilik tecrübeme dayanarak ifade etmek istiyomm 
ki birçok firmanın bugün kredi alma ihtiyacı veya krediye, yeni krediye talebi yok ancak kendisinin 
bir şekilde Merkez Bankası kayıtlarında, borcunu ödediği hâlde o kayıtlarda tutulmasına psikolojik 
olarak, haklı olarak karşı çıkıyor. Yani bu kanun o düzenlemeyi de getiriyor. Bir taraftan kredi 
almasında yeni imkânlar sağlarken diğer taraftan da "kara tahta"dan, borcunu ödemiş olan insanların 
da silinmesini temin ediyor. Ticari hayatta, normal hayatta insanların çeki, senedi ödememesi kadar 
doğal bir şey olamaz, aldığı kredi kartını kullandığı zaman bunu ödememesi kadar doğal bir şey 
olamaz ancak ödemiş olduğu hâlde kayıtlardan silinmemesini ortadan kaldıran bir düzenleme, yani 
bir yerde bir hakkın tesisi olarak, yeniden tesis edilmesi anlamında olayı görmek lazım. 

Bu konuda, Sayın Milletvekilim sordu "Poliçe mi, senet mi, bono mu?" diye. Vallahi arkadaşlar, 
ben yirmi yedi yıl sanayicilik yaptım, poliçe hiç kullanmadım, bilmem de yani, poliçenin adını bilirim 
de ama neye yaradığını, ne olduğunu da bilmem. Onun için, bu, tabii ki senetleri ihtiva ediyor, çekleri 
ihtiva ediyor. Yani poliçe zaten kullanılan... Ki sordum hemen bir iki arkadaşa da "Var mı kullanımı?" 
diye. Kullanımı olmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla, burada, bu ödememekten dolayı mahkeme veya 
mal bildiriminde sıkıntıya düşmüş olanlarla ilgili bir düzenleme, tabii ki bu bizim kanunun amacını 
aşar, yerini de aşar. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda, ilgili Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmesi 
gereken bir şey olduğu kanaatindeyim. 

"Efendim, bu kanunun bir yaptırımı var mıdır, yok mudur?" Yani böyle bir ihtiyaç var, bu ihtiyaç 
çerçevesinde kamu-özel ayrımı yapmaksızın ifade ediyomm. Bunu silmek isteyen bankanın veya bir 
finans kumlusunun en azından elini rahatlatacak olan bir şeydir. Yani bu "Efendim, yoktur, bundan 
dolayı silmiyorum." gerekçesi, bahanesi ortadan kalkacaktır, dolayısıyla böyle bir kanun onların 
silinmesi yolunu açacaktır. 

Şimdi, buna bu şekilde baktıktan sonra ben size birkaç rakam vermek istiyomm çünkü bununla 
ilgili somlar da somldu. 

Değerli arkadaşlar, bir kere, evet, karşılıksız çek sayısı, protesto edilmiş senet sayısı, bunlar adet 
bazında değerlendirilebilir ancak adet bazı dışında ekonomik olarak baktığınız zaman veya bankacılık 
sisteminde, bunun verilen genel kredi içindeki geriye dönüşüm oranının ne olduğu daha önemli bir 
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ekonomik parametre ve kriterdir. Yani sizin 1 milyon adet çekiniz olur, bu çeklerin her biri 1 liradır 
ama tek bir çekiniz vardır, onun üzerinde 1 milyar yazıyordur, o 1 milyonun önüne geçer. 

Onun için, burada, meseleye, evet, adet bazında bakarken bir de kapsamı itibarıyla bakmak 
lazım. Ama şunu çok net ifade edeyim: Türkiye'de kredi hacmi yani esnaf ve sanatkârın, KOBİ'lerin, 
vatandaşın almış olduğu kredi, mevduatın krediye dönüşümü oldukça yüksek bir seviyede -Türkiye'yi 
sevindirecek olan bir şeydir bu ve bunu, son rakamı revize edilmiş şekliyle size ifade ediyorum, 
Merkez Bankasının kayıtlarını ihtiva eden rakamlardır- şu anda 370 milyar liralık bir kredi portföyü 
mevcuttur bankaların kullandırdığı ama buna karşılık, bu kredilerden takibe dönüşüm oranı sadece 
yüzde 3,6'dır. Bakın, 2001 krizinin hemen sonrasında ortaya çıkan tabloda, o tarihte toplam kredi 
hacmi 60 milyar lira civarındaydı ama buna karşılık, kredinin takibe dönüşüm oranı yüzde 28'ler, 
yüzde 30'lar mertebesindeydi. 

Dolayısıyla, olaya, verilmiş olan kredilerin geriye dönüşümü olarak baktığımız zaman, bugün, 
o konuda bir kere gözüken pozisyonun son derece iyi olduğunu söylemek durumundayız. 

Bunun yanı sıra, rakamsal bazda yine size rakamlar verecek olursam, bakın -gerçi sıra sayısında 
da var- şu anda Merkez Bankasında bu kanun çıktıktan sonra ne kadar kişi bundan faydalanacak veya 
hangisi ne kadar faydalanacak diye baktığımız zaman, şu anda ferdî krediden dolayı borcunu ödediği 
hâlde kayıtları silinmemiş olan 154.866 kayıt var, şu anda ödenmemiş olan 344.701 kayıt var. Bu 
kanun çıkıp ilgili borçlular borcunu ödediği takdirde, toplam 499.567 kullanıcı bundan faydalanmış 
olacaktır. 

Kredi kartına baktığımız zaman -yine soruldu, sorunun cevabı olsun diye söylüyorum- ödenmiş 
olduğu hâlde kayıtlardan silinmemiş olan 698.104 adet kredi kartı var, ödenmemiş, şu anda bekleyen 
1.221.859 var. Dolayısıyla, bu kanun çıktıktan sonra toplam 1.919.963 kayıt silinmiş olacaktır. 

Karşılıksız çeke baktığımız zaman, karşılıksız çekte 3.501.436 adet çek ödendiği hâlde 
kayıtlardan silinmemiştir. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Bakan... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Bitireyim, 
dinlerim sizi tekrar. 

Şu anda ödenmemiş olan 2.405.658 adet çek var. Dolayısıyla, ödenmiş ve ödenmemişler kanun 
kapsamından sonra ödendiği takdirde 5.907.094 adet çek de hiç olmazsa sicil kayıtlarından silinmiş 
olacak. 

Protestolu senet, son rakamı veriyorum, ödenmiş olan 311.916 adettir, ödenmemiş olan 
3.553.642'dir. Toplam, kanun çıktığı zaman, protestolu senetlerden de 3.865.558'inin kayıtları 
silinmiş olacak. 

Efendim, banka silecek, silmeyecek... Bu kanun, Merkez Bankasından ve diğer finansal 
kuruluşlardan bu kayıtların silinmesini emrediyor. Bizim çıkartacağımız olan kanunda bu hüküm 
açıkça belirtiliyor. 

Dolayısıyla, burada şunu ifade etmek istiyorum: Tabii ki burada bankanın, bankacılığın insafı 

ve bu işi regüle etme güdüsü son derece önemlidir. Yani burada bankalara veya bankacılık sistemine 

"Eğer bunu silmezseniz veya dikkate almazsanız şöyle yaparız, böyle yaparız." demenin serbest 
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piyasa mantığıyla bağdaşmamakla beraber, bunu yaptığınız zaman, eğer o banka kredi vermemeyi 

kafaya koymuşsa o vatandaşa "Senin saçın niye siyah, niye beyaz, niye gözlük numaran iki numara?" 

diyebilir. Onun için burada, tabii, bankacılık sisteminde şunun altını çizmek durumundayız ki 

bankacılık sisteminin görevi almış olduğu, toplamış olduğu parayı satmaktır. Tekrar söylüyorum: 

Banka, paranın üstüne kuluçkaya yatan tavuk gibi yatamaz. Bankanın elindeki para pimi çekilmiş el 

bombası, dinamit gibidir. Dolayısıyla, o parayı satmak zorundadır. Yani bankacılık sistemi parayı 

satmayacak da ne yapacak? Eskiden olsaydı diyebilirdik ki, efendim, kamuya satacak. Ama şükürler 

olsun bugün kamunun iç, dış borcu da Maastricht Kriterleri'nin yansı kadardır, yüzde 30'dur. 

Dolayısıyla bu da böyle bir avantaj getiriyor. 

Bunun yanı sıra, yine burada... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlarsınız, süremiz dolmak üzere. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Bitiriyorum 

Sayın Başkanım, bir dakikada toparlıyorum. Hay hay. 

Şimdi, diğer taraftan da daha evvel SSK ve vergi borcu olanlar KOSGEB kredilerinden 

faydalanamıyorlardı. Geçen hafta getirmiş olduğumuz düzenlemeyle mahsup imkânı getirdik, bu 

sorun da ortadan kalktı ve 2009 yılında -şunu çok net, altını çizerek söylüyorum- 2008 yılında 

Hükümetimiz tarafından esnaf ve sanatkâra ve KOBİ'lere verilmiş olan destek en az yüzde 60, yüzde 

75 civarında artacaktır. Bunu bir kere bir taahhüt olarak kabul edin ve önümüzdeki günlerde 

uygulamış olduğumuz kredilerde göreceksiniz. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Bakan, sorun kredi değil zaten. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Diğer yandan, 

TESKOMB değerli eski Başkanı konuştu. Vaktim kısa olduğu için bitirmek istiyorum. TESKOMB'da 

Bakanlığımızla beraber yeni bir kredilendirme imkânı getirdik. TESKOMB'da şu anda borcu olmuş 

ve icrai takibe uğramış olan 120 bin esnaf ve sanatkâra anaparalarını ödeme çerçevesinde -Sayın 

Başkanım, son cümlem, hakikaten son cümlem- kalan borçlarını kırk sekiz ay taksitlendirdi. 

Yarın nasıl olsa zannediyorum devam edeceğim, eksik kalan şeyleri söylerim. 

BAŞKAN - Evet, yann devam edeceğiz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Saygılarımı 

sunuyorum. Teşekkür ederim. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Bakan, efendim, tek soru. 

BAŞKAN - Tasarının... 

KEMALLETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan... 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkanım, bir saniye... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

Sayın Nalcı, Sayın Gök, sonra görüşürsünüz, vaktimiz tamamlandı. 

İSA GÖK (Mersin) - Efendim, bir saniye... 
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BAŞKAN - Sayın Bakanın yanına gelin, siz orada konuşun. 

İSA GÖK (Mersin) - Tüzel kişilerin keşide ettiği kambiyo senetleri affa tabi mi? Zapta geçsin bu. 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Ocak 2009 Perşembe günü, alınan karar 

gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 
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VI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
İzmir Milletvekili Kemal Anadol 'un, Ergenekon soruşturmasında basına bilgi sızdıran kamu 

görevlisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 

Aşağıdaki sorulanımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması İçin gerekli işlemin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.10.2008 

"Ergenekon soruşturması" ile ilgili yayın yasağı ve. gizlilik karan olmasına rağmen, 
soruşturmanın başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk yıllık zaman sürecinde, soruşturma 
tutanakları, telefon dinleme kayıtları ve hatta sorgulanan kişilerin mimiklerine kadar ayrıntılar, bazı 
görevlilerce, bazı yayın kuruluşlarına servis edilmiş ve bu bilgiler yalan yanlış bir biçimde gazete 
haberlerine konu olmuştur. 

Soruşturmanın başlangıcından bu yana konuyla ilgili olarak, ilki 25 Mart 2008 tarihinde olmak 
üzere toplam 6 adet soru önergesi verdim ve "soruşturma ile ilgili basına bilgi sızdıran görevlilerin 
tespiti için yapılan çalışmalarla, bu konuda kusuru olan görevlilere herhangi bir ceza verilip 
verilmediğini" öğrenmek istedim. 

Ancak bu 6 soru önergemin sadece bir tanesine 9 Haziran 2009 tarihinde Sn. içişleri Bakanı 
Beşir ATALAY'dan cevap gelmiştir. Cevapta; "soruşturmayla ilgili bilgiler sızdırdığından 
şüphelenilen kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gizliliğin 
ihlali ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle soruşturma başlatıldığını" ifade edilerek, 
"Evrakın suç yeri itibariyle Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı''na gönderildiği ve soruşturmanın 
devam ettiği anlaşılmıştır" denilmiştir. 

1) "Ergenekon soruşturması" başladığından bu yana basına bilgi sızdıran kamu görevlilerinin 
tespiti için başlatıldığını belirttiğiniz soruşturma sonuçlanmış mıdır? 

2) Sonuçlandıysa, basına bilgi sızdırdığı tespit edilen ve hakkında işlem yapılan herhangi bir 
kamu görevlisi var mıdır? Varsa kimlerdir? 

3) Basına bilgi sızdırdığından şüphelenilerek haklarında soruşturma başlatılan kamu 
görevlileri arasında, davayı takip eden savcılar var mıdır? 

4) Söz konusu savcıların basına soruşturmayla ilgili bilgi sızdırdığı tespit edilmişse, görev 
kusuru olan bu savcıların davada iddia makamında yer almaları ne kadar doğrudur? 

5) Basına bilgi sızdıran kamu görevlilerinin tespiti için başlatılan soruşturma henüz 
sonuçlanmadıysa, bunun nedeni soruşturmanın bilerek sürüncemede bırakılmış olması mıdır? 

6) Ergenekon soruşturmasının başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 1 buçuk yıllık süre 
boyunca, gizlilik kararı ve yayın yasağına rağmen basına bilgi sızdıran kamu görevlilerinin tespit 
edilmemiş olması, bu bilgilerin Hükümetinizin baskısıyla basına sızdırıldığı ihtimalini güçlendirmez mi? 

(7/5505) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞI'NA 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/141/203 
Konu : Yazdı soru önergesi 

(5/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/5505-9458/20064 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/11/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-99-14/4675 sayılı yazı, 

c) İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik ifadeli, 15/12/2008 tarihli ve 1200.001/193 sayılı 
yazı, 

ç) 30/12/2008 tarihli ve 3100/4324 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve izmir Milletvekili Kemal Anadol .tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5505 Esas No.lu soru önergesi, 
ilgi (b) yazı ile İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde cevaplandırılması için gönderilmiş olup, 
anılan Bakanlıkça soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilendirdiği değerlendirilerek ilgi (c) yazıyla 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (ç) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan * 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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;T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.O0.0O.O3/115/173 /J/01/2009 
Konu : Yazıl» soru önergesi 

Sayın Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

T.B.MM. 

Sayın Basbakan'a yöneltilip İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5505 Esas No.lu soru önergesi, anılan Bakanlıkça içerik 
itibarıyla Bakanlığımızca cevaplandırılmasının uygun olacağı değerlendirilerek 18/12/2008 
tarihinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam 
etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali 3 AHİN 
Bakar 

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, dinlenme ve izlenme iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 24 Ekim 2008 

J^4 Süleyman Yağız 
DSP istanbul Milletvekili 

Adına "Ergenekon" denilen soruşturmanın/davanın başlamasından bu yana 
toplumda hemen herkes "telefonlarının dinlendiği" kuşkusunu ve endişesini 
yaşamaktadır. Bu soruşturma/dava kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılan Sanatçı Sayın Nurseli idiz de yaptığı açıklamada, "Artık cep telefonu 
kullanmayacağım" demiş ve dinlenenler arasında olduğunu sorgulanması sırasında 
yöneltilen sorulardan anladığını söylemiştir. 

Söz konusu davanın sanık avukatlarından biri de mahkemede, "avukatların 
baskı altında olduğunu, telefonlarının dinlendiğini ve ©-postalarının İzlendiğini" ileri 
sürerek, "Mahkeme, avukatların görevini sağlayacak önlemleri almalı" talebinde 
bulunmuştur. Bunun üzerine davaya bakan istanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 
Başkanı Sayın Koksal Şengün'ün, "Hâkimin dinlenmediğini kim iddia edebilir" diye 
yanıt verdiği medya haberlerinde yer almıştır. 

Bu bağlamda sorma gereksinmesini duydum: 

1 - Söz konusu avukatın iddia ettiği gibi, sanık avukatları baskı altında tutuluyor mu 
ve bunlann telefonları dinleniyor mu, e-postaları izleniyor mu? Sanık avukatlarının 
dışında da telefonları dinlenen ve e-postaları izlenenler var mıdır? 
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2-lstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Koksal Şengün'ün, "Hâkimin 
dinlenmediğini kim iddia edebilir" sözünü nasıl karşılıyorsunuz? 

3- Bu yanıt, hâkimlerin bile dinlenme endişesini yaşadığı ve bu endişenin giderek 
toplumun her kesimine yayıldığı anlamına gelmiyor mu? Yoksa, "telefonların 
dinlenmesi" ve "e-postaların izlenmesi" bir kuşkudan ve iddiadan ibaret değil de 
somut bir gerçek midir? Bu tür "dinleme" ve "izlemeler" yasal mıdır? 

4- Toplumu böyle bir baskı altında yaşatmak temel insan haklarına aykırı değil 
midir? Böyle bir ortamda demokrasiden ve hukuk devletinden söz etmek ne kadar 
mümkündür? 

5- Başbakan olarak, insanlarımızı "dinlenme" ve "izlenme" kuşkusundan 
kurtaracak düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa, yeni bir 
düzenlemeye gerek duymuyor musunuz? 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/5509-9481/20095 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/11/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-99-18/4677 sayılı yazı, 

c) İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik ifadeli, 15/12/2008 tarihli ve 1200.001/192 sayılı 
yazı, 

ç) 30/12/2008 tarihli ve 3099/4323 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5509 Esas No.lu som önergesi, 
ilgi (b) yazı ile İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde cevaplandırılması için gönderilmiş olup, 
anılan Bakanlıkça som önergesinin Bakanlığımızı ilgilendirdiği değerlendirilerek ilgi (c) yazıyla 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu som önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (ç) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/149/211 
Konu : Yazılı som önergesi 

13-/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK: 
Som önergesi cevabı 
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T.C. 
A D A L E T B A K A N L İ Ğ İ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/148/210 #/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Süleyman Y A Ğ I Z 
istanbul Mil letvekil i 

T .B.M.M. 

Sayın Basbakan'a yöneltilip İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5509 Esas No.lu soru önergesi, anılan Bakanlıkça içerik 
itibarıyla Bakanlığımızca cevaplandırılmasının uygun olacağı değerlendirilerek 15/12/2008 
tarihinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam 
etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAfiTS 
Bakan 

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, işkence iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada

let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5513) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazıl ı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Saygı lar ımla . . 

Çağdaş hukuk devlet inde, ceza ve tevkif evlerinde tutuklu ve hükümlü olarak 
kalan yurttaşlar suçları ne olursa olsun devletin anayasal güvencesi altındadır. 
Yaşamlarından devlet doğrudan sorumludur. Hukuk devlet inde güvenlik güçleri ve 
cezaevi görevlileri hiçbir neden ve gerekçe ile tutuklu yada hükümlülere insanlık dışı 
muamele ve işkence yapamazlar. 

İnsan hakları ihlalleri konusunda yaşanılan sıkıntılar evvela karakolda yapılan 
sonra da metris cezaevinde sürdürülen işkence nedeniyle birkaç gün önce yitirdiğimiz 
Engin ÇEBER olayıyla bir kez daha kamuoyunun gündemine oturmuştur. 

Kamu görevli lerinin insanlık ve hukuk dışı uygulamaları vatandaşlarımızın 
güvenlik güçlerine, hukuka ve demokrasiye olan güvenlerini zedelediği gibi, yaptıkları 
eylem nedeniyle korunan kamu görevlilerinin d u r u m u , işkence yapanları 
cesaretlendirmektedir. 
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1 - 2002-2008 tarihleri arasında resmi kayıtlara geçen işkence olaylarının 
sayısı nedir? Bu olaylar nedeniyle sakat kalan ve yaşamını yitiren 
vatandaşlarımızın sayısı nedir? Bu olayların illere göre dağılımı nedir? 

2- Söz konusu işkence olaylarına kaç kamu göreylisinin adları karışmıştır? 
Bunlar hakkında yapılan işlemler nelerdir? Görevden uzaklaştırılan var 
mıdır? Sayı lan nedir? 

3- işkence yaptığı için kınama vb ceza alıpta görevde yükselen personel var 
mıdır? İşkence ve buna bağlı can kaybı ve yaralanma sakat kalmadan 
ötürü ülkemiz hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'ne açılan dava 
sayısı nedir? Bunlardan kaçı ülkemiz aleyhine sonuçlanmıştır? Bu davalar 
nedeniyle ne kadar ceza ödenmiştir? Bunlardan ne kadarı sorumlu kamu 
görevli lerine rücu edilmiştir? 

4- İşkencenin önlenmesi için hükümet tarafında yapılan somut çalışmalar 
nelerdir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/136/198 1^/01/2009 
Konu : Yazılı som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/5513-9505/20149 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/11/2008 tarihli ve B. 
O2.O.KKG.0.12/106-99-22/4674 sayılı yazı, 

c) 17/12/2008 tarihli ve 2832/3968 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5513 Esas No.lu som önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş oİup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Som önergesi cevabı 
2- İstatistik tablo 
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. .T.C 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/134/196 &/01/2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5513 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın; 
a) "Cumhuriyetin nitelikleri" kenar başlıklı 2. maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir."; 

b) "Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı" kenar başlıklı 17. maddesinin 
birinci fıkrasında "Herkes, yaşama, maddî ve manevî Varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir."; üçüncü fıkrasında "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz."; 

B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

a) "İşkence" kenar başlıklı 94. maddesinde, 
"(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 

acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak 
davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(2) Suçun; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kişiye ya da gebe kadına karşı, 
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, 
işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi 

cezalandırılır. 
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle 

indirim yapılmaz."; 
b) "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence" kenar başlıklı 95. maddesinde; 
"(1) İşkence fiilleri, mağdurun; 
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a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden Önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır. 
(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat 

fonksiyonlanndaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasma hükmolunur. 
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasma hükmolunur."; 
c) "Eziyet" kenar başlıklı 96. maddesinde, 
"(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi 

hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kişiye ya da gebe kadına karşı, 
b) Ustsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, 
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasma 

hükmolunur"; 
C) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Cumhuriyet savcısının görev ve 

yetkileri" kenar başlıklı 161. maddesinin beşinci fıkrasında "Kanun tarafından kendilerine 
verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye 
kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya 
yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye .kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve 
memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve 
kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri 
hakkında ise, hakimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır"; 

Hükümlerine yer verildiği, öte yandan Ülkemizin, Birleşmiş Milletlerin, İşkence ve 
Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesini 
3441 sayılı Kanun ile onayladığı ve anılan Kanunun 10/08/1988 tarihinde Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdiği malûmlarıdır. 
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II- A) Bilindiği üzere, Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi işkenceyi 
yasaklamış; savaş ya da diğer olağanüstü hâllerde bile bu hakla ilgili hiçbir tadilâta izin 
vermemiştir. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, birçok karannda 3. maddenin demokratik bir 
toplumun en temel değerlerinden birisi olduğunu vurgulamıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi uyannca devlet, hükümde yer 
verilen türden kötü muameleden kaçınma yükümlülüğü altındadır; ancak, hüküm yalnızca 
negatif bir kaçınma yükümlülüğü değil, aynı zamanda pozitif bir yükümlülük de 
içermektedir. Bu bakımdan devlet, otoritesi altında bulunan kişilerin yanı sıra üçüncü 
kişilerin de işkence ve kötü muameleye başvurmalarım önlemeye yönelik gerekli tedbirleri 
almak zorundadır. 

Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 1. maddesinde "Sözleşmeye taraf olan her 
devlet kendi yetki alanında bulunan herkese sözleşmede tanımlanan hak ve özgürlükleri 
sağlamakla yükümlüdür." düzenlemesine yer verilmek suretiyle, karşılıklılık esasına 
dayanmayan nesnel ve pozitif bir yükümlülük Sözleşmeye taraf devletlere yüklenmiştir. 
Hakların korunmasında birincil ve temel sorumluluk Avrupa insan Haklan Sözleşmesine 
taraf olan devletlere aittir. 

Sözleşen devletlerin tümünde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, uluslararası hukuk 
çerçevesinde yasal yükümlülükler doğurur. Ulusal mevzuatla bir bütünleşme ve bu şekilde iç 
hukukun parçası haline gelme söz konusudur. Kısacası, sözleşen devletler yönünden Avrupa 
İnsan Haklan Sözleşmesi iç hukuk sisteminin bir parçası olmuştur. Bunun doğal sonucu 
olarak da ulusal mahkemeler ile tüm yetkili kamu makamları Avrupa insan Haklan 
Sözleşmesi hükümlerini uygulamak zorundadır. Mahkemeler de dahil olmak üzere tüm 
ulusal makamlar, iç hukukun Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi hükümleriyle çelişmesi 
halinde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine öncelik tanımakla yükümlüdürler. 

B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma evresinde yapılacak 
işlemler, bu işlemlerin yapılma süreci ve kamu davalarının açılma hal ve şartları ayrıntılı ve 
açık şekilde düzenlenmiştir. Soruşturma evresinin en etkili şekilde ve kısa sürede 
tamamlanabilmesi amacıyla Cumhuriyet savcılanna gerekli yetkiler verilmiştir. Cumhuriyet 
savcılarının istediği bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmesinin sağlanması amacıyla 
yaptırımlar öngörülmüştür. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161. maddesinin beşinci fıkrasında adliye 
ile ilgili görev ve işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile kolluk 
amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
Vali ve kaymakamlar hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, en üst 
dereceli kolluk amirleri hakkında ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyannca 
hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulünün uygulanacağı belirtilmiştir. 

İşkence veya diğer kötü muamele iddialannın söz konusu olduğu vakalarda, 
Cumhuriyet savcılarının, uzman kişilerden tıbbî muayene yapılmasını istemesi, olay yerinde 
keşif yapması ve ilgili bütün kişilerden delil toplamasına ilişkin olarak, Ceza Muhakemesi 
Kanununda bilirkişiliğe ve keşfe ilişkin hükümler bulunmaktadır. 01/06/2005 tarihli ve 
25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Beden 
Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelikte de 
konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 136 numaralı "Otopsi işlemlerinin 
yerine getirilmesi" konulu Bakanlığımız Genelgesinde de kişilerin tıbbî muayenesi ve olay 
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yerinde usulüne uygun keşif yapılmak suretiyle tüm delillerin eksiksiz toplanması 
hususlarına vurgu yapılmıştır. 

C) Gözaltına alınan kişilerin tıbbî muayenelerinin tam, bağımsız ve tarafsız bir 
şekilde yapılmasını sağlamaya dönük olarak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
"Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğfnin "Sağlık kontrolü" kenar başlıklı 
9. maddesiyle, yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması 
hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumunun 
belirleneceği; gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı 
süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce 
de sağlık durumunun hekim raporu ile tespit edileceği; hekim ile muayene edilen şahsın 
yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması, ancak hekimin 
kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde 
yapılmasını belgelemek suretiyle isteyebilmesi; bu durumda gözaltına alınan kişinin talebi 
hâlinde müdafiin de muayene sırasında gecikmeye neden olmamak kaydıyla hazır 
bulunabileceği hususları açıkça düzenlenmiştir. 

D) Bakanlığımızca, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan 
genelgelerin yerine, yapılan değerlendirme sonucu güncellenen ve ihtiyaç duyulan konularda 
yenileri hazırlanan 47 genelgenin 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 
sağlanmıştır. 

Bunlar arasında, Ülkemizin uluslararası alanda zor durumda kalmaması, 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan "insan haklarına saygılı" olmanın gereğinin yerine 
getirilebilmesi bakımından aşağıda belirtilen önemli genelgeler çıkarılmıştır. 

a) Kamu davasmm temelini teşkil eden somşturmaların usulüne uygun bir şekilde, 
etkin, verimli ve eksiksiz yapılmasının sağlanabilmesi, Ülkemizin uluslararası alanda haksız 
eleştirilere maruz kalmasının önlenebilmesi için, başta ağır cezalık suçlar olmak üzere, özel 
kanunlarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasını öngören suçlar 
ile zorunluluk bulunmadığı takdirde, önemli olaylara ilişkin diğer hazırlık soruşturmalannm 
da kolluk kuvvetlerine Sıralatmayarak bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması 
konularını düzenleyen (2) No.lu "Somşturmaların yürütülmesi, somşturma evrakının 
düzenlenmesinde ve tamamlanmasında dikkat edilecek hususlar" konulu Genelgede, 
soruşturmaların zamanaşımına uğramadan sonuçlandın İması konusunda özel gayret 
sarfedilmesi, süratli ve çabuk bir şekilde bitirilmesi; iddianamelerin 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 170. maddesinde öngörüldüğü şekilde hazırlanarak iddianamenin, 
maddede belirtilen hususlan içermemesi sebebiyle iadesine sebebiyet verilmemesi; 

b) (22) numaralı "Faili meçhul olay ve cinayetler" konulu Genelgede, 
somşturmaların tam ve etkin bir şekilde yapılması suretiyle zamanaşımı süresi sonuna kadar 
çaba ve gayret sarfedilerek fail ya da faillerin bulunmasına yönelik çalışmaların titizlikle 
yapılması; somşturmalann kısa sürede sonuçlandırılmalarını engelleyici tutum ve 
davranışlarda bulunanlarla, bunun sonucunda soruşturmaların zamanaşımına uğramasına 
sebebiyet verenler hakkında usul ve kanun hükümleri dairesinde gerekli yasal işlemin zaman 
geçirilmeksizin ve ivedilikle yapılması; 

c) (4) numaralı "Soruşturmalarda insan baklan ihlâllerine yol açılmaması" konulu 
Genelgede, suç istenildiğinin herhangi bir şekilde öğrenilmesi üzerine zaman geçirilmeksizin 
soruşturma başlatılması, delillerin tespit edilerek muhafaza altına alınması, gerektiğinde olay 
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yerinin güvenliğinin sağlanması suretiyle, delillerin kaybolmasını ve bozulmasını önleyici 
tedbirler alınarak olay yerine derhal gidilmesi, olay yerinin incelenmesi ile keşif yapılmak 
suretiyle ileri sürülen iddialarla karşılaştırılmasının yapılması, olay yerinin fotoğraflarının 
veya görüntülerinin soruşturmayı aydınlatacak şekilde tespit ettirilmesi, ayrıca yapılan 
işlemlerin ayrıntılı olarak tutanağa geçirilmesi, şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve 
vücudundan örnek alınması gibi soruşturma işlemlerinin usul ve kanun hükümlerine göre 
geciktirilmeksizin yerine getirilmesi, olayla ilgili olan şüpheli, tanık, müşteki ve mağdur 
ifadelerinin eksiksiz bir şekilde ve usulüne uygun olarak kaydedilmesi; Ülkemizin taraf 
olduğu milletlerarası sözleşmeler, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlan ve bu 
konulardaki ilgili hukukî düzenlemelerin dikkatle uygulanması; yürütülen soruşturmalann 
sağlıklı ve sür'atli bir şekilde sonuçlandırılması ile insan haklan ihlâllerinin önlenmesi 
bakımından üstün gayretin esirgenmemesi, soruşturmanın sonucunun ilgililere usul ve kanun 
hükümleri doğrultusunda bildirilmesi; Ülkemizin, insan haklan ihlâlleri dolayısıyla maddî ve 
manevî zararlara uğramasının önüne geçilmesi ve uluslararası alanda saygınlığının 
zedelenmesinin önlenmesi, 

d) (8) numaralı "İşkence ve kötü muamele iddialanna ilişkin olarak yapılan 
soruşturmalar" konulu Genelgede, Anayasa, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 
ilgili kanun hükümleri ve Avrupa insan Haklan Mahkemesinin kararlan da dikkate alınarak, 
işkence ve kötü muamele iddialanna ilişkin olarak yapılan soruşturmalann, kolluk 
kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet başsavcısı ya da görevlendireceği bir 
Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmesi; suç failleri hakkında kanunî gereğinin takdir ve 
ifasıyla, adaletin bir an önce gerçekleştirilmesinin temin edilerek, insan haklarının 
korunmasının sağlanması yanında işkence ve kötü muamele iddialannın etkili ve yeterli bir 
şekilde soruşturulması, 

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi istenilmiştir. 
III- Maliye Bakanlığı Bashukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

ifadeli 29/12/2008 tarihli ve B.07.0.BHM.0.00/4394-12291 sayılı yazıyla; 
1- Genel olarak, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine işkence ve buna bağlı olarak 

meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve ölüm olaylan nedeniyle yapılan başvuru sayısının, 
tam olarak tespit edilmesinin teknik olarak mümkün bulanmadığı; zira pek çok başvuruda, 
Avrupa insan Haklan Sözleşmesinde güvence altına alman ve değişik maddelerle düzenlenen 
hak ve özgürlüklerin herhangi birinin ihlalinden şikâyetçi olunduğu gibi zincirleme ihlallerin 
de bulunduğu; zincirleme yapılan şikâyetlerden bir kısmının Mahkemece ilk inceleme 
sırasında "kabul edilemez" bulunduğu; özellikle cezaî konulardaki uzun tutukluluk ve uzun 
yargılama başvurulannda, yapılan başvuru tarihine göre çok gerilerde kalmış olan ve süresi 
içinde dile getirilmemiş bulunan gözaltı süresi ile gözaltında işkence ve kötü muamele 
şikâyetleri bir çok başvuruda dile getirilmekteyse de bu şikâyetlerin "gecikmiş" olması 
nedeniyle Mahkemece kabul edilmediği, bu nedenle bu konuda soru önergesine rakamsal bir 
cevap verilmesinin çok gerçekçi olamayacağmın düşünüldüğü; 

2- Anılan soruların sağlıklı bir şekilde yanıtlanabilmesi için, Dışişleri Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı arasında yazışma konusu edilen başvuruların ve Mahkemenin yıllık karar 
listelesinin Maliye Bakanlığı tarafından taranması yoluna gidildiğinde, mevcut kayıtlann 
incelenmesinden, 2002-2008 yıllan arasında Ülkemiz aleyhine verilen kararlara ilişkin 
rakamlar ile ödenen tazminat ve yargılama giderlerinin aşağıdaki gibi olduğu; 
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Buna göre; 
A) 2002 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısının 104; işkence ve kötü 

muamele konulu başvuru sayısının 24; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 3; kayıttan 
düşürülen sayısının 4; dostane çözüm sayısının 14; ihlal karan sayısının 3; hüküm altına 
alman tazminat ve yargılama giderleri ile dostane çözüm tutarlarının (AK yardımları 
düşülmek suretiyle) 795.900,00 Fransız Frangı, 172.700,00 İngiliz Sterlini ve 304.848,80 
Euro; 

B) 2003 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısının 120; işkence ve kötü 
muamele konulu başvuru sayısının 29; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 3; kayıttan 
düşürülen sayısının 1; dostane çözüm sayısının 18; ihlal karan sayısının 7; hüküm altına 
alınan tazminat ve yargılama giderleri ile dostane çözüm tutarının (AK yardımları düşülmek 
suretiyle) 1.728.351,00 Euro; 

C) 2004 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısının 168; işkence ve kötü 
muamele konulu başvuru sayısının 35; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 13; kayıttan 
düşürülen sayısının 1; dostane çözüm sayısmm 6; ihlal karan sayısının 15; hüküm altına 
alınan tazminat ve yargılama giderleri ile dostane çözüm tutarlarının (AK yardımları 
düşülmek suretiyle) 1.814.962,06 Euro; 

D) 2005 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısının 286; işkence ve kötü 
muamele konulu başvuru sayısmm 38; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 10; kayıttan 
düşürülen sayısının 3; dostane çözüm sayısının 0; ihlal karan sayısının 25; hüküm altına 
alman tazminat ve yargılama giderleri tutarının (AK yardımları düşülmek suretiyle) 
925.690,29 Euro; 

E) 2006 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısının 344; işkence ve kötü 
muamele konulu başvuru sayısının 54; ihlal bulunmayan başvuru sayısmm 12; kayıttan 
düşürülen sayısının 2; kabul edilemez sayısının 11; dostane çözüm sayısının 4; ihlal karan 
sayısının 25; hüküm altına alman tazminat ve yargılama giderleri tutarının (AK yardımları 
düşülmek suretiyle) 347.193,00 Euro; 

F) 2007 yılında; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısmm 315; işkence ve kötü 
muamele konulu başvuru sayısmm 55; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 6; kayıttan 
düşürülen sayısının 5; kabul edilemez sayısının 10; dostane çözüm sayısmm 2; ihlal karan 
sayısının 32; hüküm altına alınan tazminat ve yargılama giderleri tutarlarının (AK yardımları 
düşülmek suretiyle) 792.465,00 Euro; (2 ihlal kararında tazminata hükmedilmediği) 

G) 2008 yılına ait kararların tamamının henüz Maliye Bakanlığına ulaşmamış 
olduğu, tespit edilenler çerçevesinde; Türkiye ile ilgili olarak verilen karar sayısmm 148; 
işkence ve kötü muamele konulu başvuru sayısmm 27; ihlal bulunmayan başvuru sayısının 0; 
kayıttan düşürülen sayısmm 5; kabul edilemez sayısının 4; dostane çözüm sayısının 2; ihlal 
karan sayısının 16; hüküm altına alınan tazminat ve yargılama giderleri tutarlarının (AK 
yardımlan düşülmek suretiyle) 283.010,00 Euro, 150,00 ABD Dolan, 

olduğu; belirtilen meblağlara bir kısım başvuru açısından Sözleşmenin 3. 
maddesinin yanında 2, 5, 6, 8, ve 13. maddelere ilişkin ihlallerin de dahil bulunduğu; bazı 
başvurularda birden fazla kişinin bulunduğu, özellikle Sözleşmenin 2. maddesinin ihlali de 
bulunan başvurularda meblağların bir hayli yüksek olduğunun görüldüğü; 
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3- Tüm rucuen alacak davası açılması söz konusu olan durumlarda olduğu gibi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlarda da hükmedilen ve Dışişleri Merkez 
Saymanlık Müdürlüğünce başvuru sahibine ödenen tazminat ve yargılama giderinin kişisel 
kusuru bulunan kamu görevlilerine rücu edilmesini sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığınca 
başvuru konusu olayın ilgili bulunduğu idareden, kamu görevlisinin kişisel sorumluluklarının 
olup olmadığının, sorumluluk söz konusu ise hukukî görüşleri eşliğinde sorumluların açık 
kimlik ve tebligata elverişli adreslerinin bildirilmesinin talep edildiği, ilgili idarece, kamu 
görevlilerine hukuken sorumluluk atfedilebileceğine dair görüş, bilgi, belge ve sorumlu isim 
bildirilmesi hâlinde, ödenen tazminat nedeniyle meydana gelen Hazine zararının tahsili için 
Borçlar Kanununun 41 ve devamı maddeleri uyarınca rücuen alacak davasının açıldığı; 

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı nezdindeki kayıtların incelenmesinden; 
A) 52955/99 ve 45906/99 sayılı başvurular sonucunda Avrupa İnsan Haklan 

Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlan nedeniyle ödenen tazminatlann tahsili amacıyla, 
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından sorumlulukları bulunduğu bildirilenler 
aleyhine rücu davalan açılması konusuda Maliye Bakanlığı tarafından gerekli talimatların 
verildiğinin; 

B) 31849/96 sayılı başvuru üzerine verilen karar gereği ödenen tazminatın tahsili 
amacıyla İçişleri Bakanlığında görevli kamu görevlileri aleyhine rücu davası açılmış ise de 
bu davanın Malazgirt Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2002/247, K. 2006/18 sayılı Kararı ile 
reddedildiği ve Kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin E. 2006/11920, K. 2007/11313 sayılı 
Karan ile onanmak suretiyle kesinleştiğinin; 

Anlaşıldığı bildirilmiştir. 
IV- Devlet Personel Başkanlığının 23/12/2008 tarihli ve B.02.1.DPB.014-610/23453 

sayılı yazıyla; 
Devlet Personel Başkanlığının 29/03/2001 tarihli ve B.02.1.DPB.0/011622 sayılı 

yazısı gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde yer alan disiplin 
fiillerinden dolayı suç işleyenlere ilişkin disiplin cezalanmn, ilgili kurumlar tarafından söz 
konusu Başkanlığa bildirildiği; 

Ancak, 22/06/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalanmn Affı Hakkında Kanunla, disiplin fiillerinden dolayı suç işleyenlerin 
disiplin suçlannın affedilmesi ve tutulan kayıtların silinmesi öngörüldüğünden bu kayıtların 
da silindiği; 

Bu sebeple, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde sayılan fiiller 
arasında açıkça işkence ibaresinin yer almaması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bilgiler arasında bu tür verilerin bulunmaması 
sebebiyle, kendilerinde böyle bir istatistik! bilginin bulunmadığı, 

Bildirilmiştir. 
V- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 06/01/2008 tarihli ve 

B.05.EGM.0.12.05.05/763-69/12179 sayılı yazıyla; 
2002-2008 yıllan arasında işkence suçu nedeniyle dokuz emniyet mensubunun 

mahkum olduğu, 90 personelin yargılamasının hâlen devam ettiği; 
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İçişleri Bakanlığı tarafından 12/11/2008 tarihli ve 2008/69 nolu "Polisin Yetkileri" 
konulu Genelge hazırlanarak tüm valiliklere gönderildiği; söz konusu Genelgeyle, başta 
valiler olmak üzere her kademedeki yöneticilerin konuya azami derecede hassasiyet 
göstermeleri, belirtilen hususların takip ve denetiminin yapılması, aykırı fiil ve davranışlarda 
bulunan personel hakkında gerekli adlî ve idari işlemin yapılarak konu üzerinde titizlikle 
durulmasının istendiği, 

Bildirilmiştir. 
VI) Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan konuya 

ilişkin istatistik bilgiler ekte sunulmuştur. 
VII) Soru önergesine konu edilen diğer hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle 

yazışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 
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4.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5522) 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından, 
yazılı olarak yanıtlanmasını, saygılarımla arz ederim. 24.10.2008 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeleri olarak, daha önce Edime ve 
Tekirdağ F tipi cezaevlerine yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde, görüştüğümüz 
tutuklu ve hükümlülülerin tamamı; Cezaevlerinde yapılan günlük sayımlarda tek sıra 
izaya geçerek askeri bir disiplin içinde hazırolda tutulduklarını ifade ederek, 
sayımlarda bu askeri disipline uymayanların, cezaevi görevlileri tarafından, disiplin 
cezaları da dahil olmak üzere, çeşitli cezalara çarptırıldıklarını, dövüldüklerini 
belirtmişlerdi. 

23.10.2008 tarihinde ziyaret ettiğimiz, İstanbul Metris Cezaevindeki, tutuklu 
ve hükümlüler de, aynı uygulamaların burada da yapıldıgını,dövülerek öldürülen 
Engin CEBER'inde, ayakta sayım vermediği için gardiyanlar tarafından dövüldüğünü 
ifade etmişlerdir. Bu cezaevinde görüştüğümüz, tutuklu ve hükümlüler, her tutuklu ve 
hükümlünün cezevine ilk girişinde, cezaevinin girişinde bulunan bir bölümde üst 
aramalarının yapıldığını, bu aramalarda, iç çamaşırları dahi çıkarılarak çırılçıplak 
soyunduruldukların», daha sonra öne doğru evirtilerek (domaltılarak), zorla öksürtülüp 
makatlarına bakıldığını ifade etmişlerdir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1 - Ceza ve Tevkif Evinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, günlük 
sayımlarda askeri düzende hizaya geçip ayakta durmaları yasal bir'zorunluluk mu 
dur? Yoksa cezaevi yönetiminin, keyfi bir uygulaması mı dır? Hasta ve rahatsız olan 
tutuklu ve hükümlülerin bu duruma uymadıkları takdirde cezalandırılmaları, sizce ne 
kadar adil dır? 

2- Gerekçesi ne olursa olsun, insanları iç çamaşırları dahi çıkarıldıktan 
sonra, güvenlik güçlerince eğiltilerek ( domaltılarak), kıçlarının muayene edilmesi, 
insanlık onur ve haysiyetiyle bağdaşmakta mı dır? 

3- Komisyonumuza ve şahsıma, çeşitli cezaevlerinden gelen bu şikayetler 
hakkında her hangi bir işlem yapılmakta mı dır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 
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f,C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/155/217 
Konu : Yazılı soru önergesi 1 / 2 0 0 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9503 sayılı yazı, 

b) 03/12/2008 tarihli ve 2715/3805 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5522 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Mehmet Ali ŞAf 
Bakan 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/I18/178 ı . 
Konu : Yazılı soru önergesi U / 0 1 1 2 0 0 9 

Sayın Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5522 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ceza infaz kurumlarında sayımlar, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 46. maddesinin altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu 
fıkraları ile Ceza İnfaz Kurumunun İç Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Sayımların 
insan onuruna saygılı şekilde yerine getirilmesi esastır. Kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek 
şekilde, odalarda ayakta ve bulunulan yerde sayım yapılmakta olup, doktor rapom ile yalak 
istirahatı olanlar için ise yataklarında yüzleri görülecek şekilde sayım gerçekleştirilmektedir. 

II- Aramalar aynı Tüzüğün 46. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan, 
"(2) Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya 

eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi 
hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir. 

a) Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve kimsenin 
görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir, 
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b) Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır, bedenin alt 
kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler de mutlaka 
aranır, 

c) Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Aranan 
kipinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması 
hâlinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi 
hâlde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi 
tabibi tarafından yerine getirilir, 

d) Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir. 
(3) Beden vc üst aramaları aynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından 

yapılır." 
Hükümlerine uygun olarak yerine getirilmektedir. 
III- Hangi kurumda, kime karşı, ne zaman, hangi yanlış işlemin yapıldığı, somut olarak 

bildirildiği takdirde, gerekli incelemenin sonucunda yasal gereğine tevessül edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürkun, maketten ev satışında yaşanan mağduriyetlere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5523) 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla , 

Geçtiğimiz yıllarda ulusal basınımızda, "Aynı evi 3 kez satabiliyorlar!" 
(Cumhuriyet, 18 Kasım 2006), "Maketten satışa takip"(Cumhuriyet, 13 Kasım 
2006) başlıkları ile verilen haberlerde; maket üzerinden yapılan satışlarla 
yurttaşlarımızın mağdur edildiği ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun da 
tespit ettiği usulsüzlük ve sahtekârlıkları Cumhuriyet savcılıklarına bildirdiğine yer 
verilmiş, ancak bu konuda yapılan şikayetler ve alınan önlemler konusunda 
kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

20 Eylül 2008 tarihinde Vatan Gazetesinde Hilal öztürk imzasıyla verilen "'Siz yatın 
paranız katlansın* dediler, 5.5 milyonu yediler! " başlıklı haberde; 
"gurbetçilerimizin senelerce çalışıp dişinden tırnağından artırdığı birikimlerini ve 
bağış paralarım cebe indiren Deniz Feneri e.V'nin başkanı Mehmet Gürhan'ın 
kurduğu ve (RTÜK Başkam) Zahid Akman'ın da bir süre yönetim kurulu üyeliği 
yaptığı kooperatifin, 1300 gurbetçiden hayali konut maketleriyle 8.5 milyon euro 
topladığı, ve gurbetçilerin dolandırıldığına" yer verilmesi; ülkemizde maketten konut 
satışının yeniden sorgulanmasını zorunlu kılmıştır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali İhsan Köktü rk 
CHP Zonguldak Milletvekili 
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Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- "Maketten ev satışından" mağdur olduğu .gerekçesiyle . Cumhuriyet 
Savcılıklarına intikal eden kaç şikayet olmuştur? . ... 

2- 18 Kasım 2006 tarihli ulusal basınımızda Hesap Uzmanları Kurulu'nun 
"maketten ev sa t ış ı" konusunda tespit ettiği usulsüzlük ve sahtekârlıkların 
Cumhuriyet savcılıklarına bildirildiği haberi yer almıştır. Buna göre, 
"Maketten ev satışında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle bugüne kadar 
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurunda bulunulan firma sayısı ve 
bu firmaların isimleri nedir? 

3- "Maketten ev satışında yasal boşluğun" giderilmesi konusunda hükümetinizce 
bir çalışma yapılmamış olmasınınbir nedeni vardır? . , 

4- Yurttaşlarımızın maketten ev satışı adı altında dolandırılması ve mağdur 
edilmesinin önlenmesi konusunda hükümetinizce ne tür önlemler alınmaktadır? 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9503 sayılı yazı, 

b) 03/12/2008 tarihli ve 2705/3795 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5523 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.O.KGM0.OO.O0.O3/156/218 
Konu : Yazılı som önergesi 

42/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGMO.0O.O0.03/117/177 19/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK 
Zonguldak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5523 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I -Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ifadeli, 19/12/2008 tarihli ve 
B.07.0.HUK.0.01.218-8-M/639 sayılı yazıyla; 

Soru önergesinde belirtilen "maketten satışa takip" ve "aynı evi üç kez satabiliyorlar" 
başlıklı basın haberleri konusunda Hesap Uzmanları Kurulunca yapılmış herhangi bir inceleme, 
suç duyurusu ve bu hususlara ilişkin verilmiş beyanat bulunmadığı; 

Hesap uzmanlarının yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında yaptıkları incelemeleri her 
aşamada takip ettikleri ve bu incelemelerde suç unsuruna rastlanılması hâlinde durumun ilgili 
mercilere bildirildiği; 

II- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 
ifadeli, 16/12/2008 tarihli ve B.14.0.TRK.0.16.00.00/74707 saydı yazıyla; 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 
"Kampanyalı satışlar" kenar başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında "Kampanyalı satış, gazete, 
radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara 
iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle 
yapılan satımdır." şeklinde tanımlandığı; 4077 sayılı Kanunun 6, 6/A, 7 ve 31. maddelerine 
dayanılarak yayımlanmış olan "Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik" ile kampanyalı satışların düzenleme altına alındığı; 

Soru önergesine konu "maketten ev satışı" olarak ifade edilen konut satışlarının 4077 
sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasındaki tanım çerçevesinde kampanyalı konut satışı 
olarak değerlendirildiği; 4077 sayılı Kanunun anılan maddeleri ve söz konusu Yönetmelikle bu tür 
satışlara ilişkin hususların düzenlediği; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde konuya ilişkin herhangi 
bir yasal boşluğun bulunmadığı; ancak anılan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak hâlen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı resmî internet 
sitesinde de yayımlanmakta olan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasansı" taslağında 4077 sayılı Kanunun "Kampanyalı satışlar" kenar başlıklı 7. 
maddesinin başlığıyla birlikte değiştirilmesinin öngörüldüğü; 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasansı taslağı ile "Kampanyalı Satışlar" ibaresinin söz konusu satışların tanımına daha uygun 
olacak ve uygulamadaki kavram kanşıklığım giderecek şekilde "ön ödemeli sözleşmeler" olarak 
değiştirilerek, "On ödemeli sözleşmeler, malın teslimi veya hizmetin ifasından önce, bedelin peşin 
ödendiği veya taksitler halinde ödenmeye başlandığı sözleşmelerdir." şeklinde yeniden 
tanımlandığı ve bu tür sözleşmelere iştirakçi kabul edilirken, satışı düzenleyen müteşebbisin ödeme 
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güçlüğüne düşmesi veya iflâs etmesi ihtimaline karşılık, tüketicinin ödediği meblağın iade 
edileceğine ilişkin teminat gösterilmesi zorunluluğu getirilmesinin öngörüldüğü; Bakanlığımız da 
dahil olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine açılan ancak 
henüz Başbakanlığa sunulmayan söz konusu Tasan taslağının yasalaşma sürecininin 
tamamlamasının ardından çıkarılacak olan yeni yönetmelikle, bu teminata ilişkin hususlar ile ön 
ödemeli satışlara ilişkin diğer hususların ayrıntılı olarak düzenleneceği; 

Bildirilmiştir. 
III- Soru önergesinde yer alan diğer hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar 

devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

6.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, yargılama sürecinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5574) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın ile Genel Sekreter Enver Arpalı 

hakkında, "yargı eliyle yargısız infaz yapıldığı" yaşananlarla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

19.7.2005 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcısı tarafından düzenlenen basın toplantısı ile 5 
Nisan 2005 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında Enver Arpalı'nın "Çıkar amaçlı suç 
örgütü oluşturmak, tehdit ve baskı ile ihaleye fesat karıştırmak, resmi evrakta sahtekarlık" 
suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığı kamuoyuna duyuruldu. Yani bizzat yargı mensupları 
tarafından Ceza Muhakemeleri Kanununun soruşturmanın gizliliği ilkesi ihlal edildi. Enver 
Arpalı'nın kendisine ve avukatına hangi suçla suçlandığı söylenmez iken, hakkındaki 
suçlamalar basın aracılığı ile kamuoyuna duyuruldu, toplum nezdinde suçlu ilan edildi. Enver 
Arpalı hakkındaki iddianame 15 Kasım 2005 tarihinde açıklanabildi, ancak Arpalı daha 
iddianame açıklanmadan 13 Kasım 2005 tarihinde, onurunu her şeyin, üzerinde tutuğunu 
göstertrcesine intihar etti. Siyasi iktidar Arpalı olayında çıkıp özür dileyeceğine, tepkisiz ve 

.HİN 

Kemal Anadol 
İzmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 
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himayeci bir tutum izledi. Hatta baş sorumlulardan, dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "ip 

olmasa bile çarşaf var orada. Çarşafı kesiyor yine yapıyor. Çarşafsız da yatıracak halimiz 

yok." sözleriyle idarenin sorumluluğunu ret etti, intihar olayının araştırılmasının önünü 

kesmek istedi. 

Siyasi iktidarın bu tepkisizliği ve himayeci tutumunun bazı davalarda da benzer-olayların 

yaşanmasına neden olduğu açıktır. Ergenekon Soruşturması kapsamında, kamu görevlilerine 

yandaş medyaya bilgi servisi yaptırıldığını, tutukluluk sürecinin, bir infaz sürecine 

dönüştürülüldüğünü hepimiz ibretle izliyoruz. Kuddusi Okkır'ın daha üzerine atılı 

suçlamaları bilmeden, yaşamını yitirmesi yapılan sistematik yönlendirmelerin acı bir 

t örneğidir. Yaşanan bu olaylar karşısında insan haklarına saygılı devletin yaşananların 

tekrarını engelleyecek adımlar atması gerektiğine kuşku yoktur. AKP hükümetleri döneminde, 

soruşturmanın gizliliği ilkesinin yoğun ve sistematik bir şekilde ihlal edildiği, yargının siyasi 

amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmaya çalışıldığı ve tutukluluk halinin insan hakları 

ihlallerine yol açacak şekilde kötüye kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 

1. AKP hükümetleri döneminde yargılama süreci bitmeden kaç tutuklu yaşamını 

yitirmiştir? Bu tutuklulardan, sağlık nedeniyle tutukluluk hallerinin kaldırılması için 

kaçı başvurmuş, tutukluluk halleri hangi gerekçelerle kaldırılmamıştır? 

2. AKP hükümetleri döneminde yargılama süreci tamamlanmadan, kaç tutuklu intihar 

ederek yaşamını sonlandırmıştır? Enver Arpalı olayında olduğu gibi, tutukluluk 

sürecinin uzunluğu nedeniyle başkaca intihar olayları yaşanmış mıdır? 

3. Yargının siyasallaşması konusunda ibret teşkil etmesi amacıyla, insan haklarına 

saygılı devlet anlayışı çerçevesinde, Enver Arpalı olayı için özür dilenmesi ve Enver 

Arpalı'nın Van Adliyesinin önüne heykelinin dikilmesi için bir girişimde bulunulması 

düşünülmekte midir? 
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: T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/186/257 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Ö/O 1/2009 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11 /2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/5574-9596/20344 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-100-18/4841 sayılı yazı, 

c) 30/12/2008 tarihli ve 3048/4235 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, İzmir Milletvekili Kemal Anadol tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5574 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Al\ ŞAHIN 
Bakan 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik tablo 
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: T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.O.KGM.0.O0.00.03/184/255 
Konu : Yazılı soru önergesi $01/2009 

Sayın Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5574 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun-, 
a) "Tutuklama nedenleri" kenar başlıklı 100. maddesinin birinci fıkrasında, kuvvetli suç 

şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya 
sanık hakkında tutuklama karan verilebileceği; 

b) "Tutuklama kararı" kenar başlıklı 101. maddesinin birinci fıkrasında, soruşturma 
evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi 
tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
veya re'scn mahkemece karar verileceği; bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterileceği vc adlî 
kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verileceği; ikinci 
fıkrasında, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine 
ilişkin kararlarda, hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerinin gösterileceği; kararın içeriğinin şüpheli 
veya sanığa sözlü olarak bildirileceği, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verileceği ve 
bu hususun kararda belirtileceği; beşinci fıkrasında, verilen kararlara itiraz edilebileceği; 

c) "Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri" kenar başlıklı 104. maddesinin birinci 
fıkrasında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanığın, 
salıverilmesini isteyebileceği; ikinci fıkrasında, şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına 
veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verileceği; ret kararına itiraz edilebileceği; 

ç) "Tutukluluğun incelenmesi" kenar başlıklı 108. maddesinin birinci fıkrasında, 
soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde vc en geç otuzar günlük süreler 
itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının 
işlemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100. madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar 
verileceği; ikinci fıkrasında, tutukluluk durumunun incelenmesinin, birinci fıkrada öngörülen süre 
içinde şüpheli tarafından da istenebileceği, 

Hükümlerine yer verildiği malûmlarıdır. 
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde şüpheli ya da sanıkların tutukluluk hallerinin 

devam edip etmeyeceği hususunda karar vermeye münhasıran yargı organları yetkilidir. 
II- Avrupa Konseyinin yıllık ceza infaz kurumu istatistiklerine göre Ülkemizin, nüfus ve 

cezaevi mevcudu itibarıyla en düşük intihar oranına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili 
istatistik verilere ''hrtp://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/ 
statistics_spacc_i" isimli internet adresinden de ulaşılabilmektedir. 

Ceza infaz kurumlarında meydana gelen, hükümlü vc tutuklu intihar olayları ile ilgili 
olarak, Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde mevcut istatistikî bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Ceza infaz kurumlarında tutuklu iken normal nedenlerle yaşamını yitirmiş kişilere ait 
sayısal verilerin derlenmesi çalışmaları hâlen devam ettiğinden, çalışmalar tamamlandığında ayrıca 
bilgi verilecektir. 

III- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesindeki, "Türkiye Cumhuriyeti, loplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir." hükmü uyarınca, Bakanlığımızın üzerine düşen görevler eksiksiz bir şekilde yerine 
getirilmektedir. j**^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'ın, Gerger Savcısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5584) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Gerger Savcısı Sadullah Ovacıklı, hakkında PKK propagandası yapmaktan 
dava açtığı Gerger Fırat adlı yerel gazeteyi çıkaran Hacı Boğatekin'e destek mesajı 
gönderen Prof. Mustafa Altıntaş'a, bir 'kınama' mektubu gönderdiği, Savcının bu 
mektupta, Boğatekin'in 'Kürt', ağabeyinin DTP ilçe Başkanı, arkadaşı Cumali 
Badur'un ise 'Ermeni' kökenli olduğunu belirtirken, böyle kişilere, 'üst unvanlı' bir 
kişinin destek vermesini 'ayıp' bulduğunu ve kınadığı yönündeki haberler basınımızda 
yer almıştır. 

Adıyaman Gerger'de yayımlanan Gerger Fırat Gazetesi'nin sahibi ve 
Başyazarı Hacı Boğatekin, yazdığı yazılar ve yaptığı haberler nedeniyle bugüne 
kadar hakkında 102 dava açılmış, cezaevine girmiş. 'Feto ve Apo' makalesi nedeniyle 
gözaltına alınan Boğatekin' e Savcı Ovacıklı' nın 'Sen nasıl Fethullah Gülen 
Hazretleri Hoca efendiye Feto dersin. Çabuk özür dile yoksa seni yakarım' diye tehdit 
ettiği ve azarladığı iddiaları ise daha önce gazetelere yansımıştı. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bağımsız yargıyı temsil eden hukuk adamlarının insanları etnik ya da 
düşüncesine göre ayırmasını, hukuk devletinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi bakımından uygun buluyor musunuz? 

2- Adı geçen Gerger Savcısı' nın her hangi bir tarikat ya da cemaat mensubu 
olduğu yönünde bakanlığınıza yapılmış herhangi bir başvuru var mıdır? 

3- Adı geçen Savcı ile ilgili olarak başlatılan bir soruşturma var mıdır? 
Basında yer alan bu olayla ilgili herhangi bir inceleme başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nuri YAMAN 
Muş Milletvekili 
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' T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.OO.0O.O3/159/221 ^01 /2009 
Konu : Yazdı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar vc Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli vc A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9568 sayılı yazı, 

b) 16/12/2008 tarihli ve 2823/3956 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Muş Milletvekili Nuri Yaman tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 7/5584 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/158/220 0/01/2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Nuri YAMAN 
Muş Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5584 Esas No.lu 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 

a) "Soruşturma" kenar başlıklı 82. maddesinde, 
"Hâkim vc savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat vc 

görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve 
soruşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve 
soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli 
hâkim veya savcı eliyle yaptırılabilir. 

Soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve savcılar, adalet müfettişlerinin 101 inci 
maddedeki yetlcilerini haizdirler."; 

b) "Soruşturmanın tamamlanması" kenar başlıklı 87. maddesinde, 
"Hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri 

Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda 
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düzenlenecek düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası 
uygulanmasına gerek olup olmadığı Bakanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi 
olunur veya işlemden kaldırılır."; 

c) "İhbar ve şikâyetler" kenar başlıklı 97. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılar hakkında; 

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, 

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan, 

c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen, 

d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hâkimlerin yargı 
yetkisi ve takdiri kapsamında kalan hususlara" ilişkin bulunan, 

e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış 
olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ilebclirlenenlerce verilmiş 
olan, 

İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan 
ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma 
ve inceleme yapılır.", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

11- Soru önergesinde adı geçen Cumhuriyet Savcısı hakkında, muhtelif tarihlerde, 
genelde aynı kişiler tarafından verilen, şikâyet dilekçeleri üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde; 

a) 06/03/2008 tarihli "01ur"la, 2802 sayılı Hâkimler vc Savcılar Kanununun 5435 
sayılı Kanunla değişik 97. maddesinin (a) ve (d) bentleri uyarınca şikâyetin işleme 
konulmamasına; 

b) 27/05/2008 tarihli "Olur'Ma, 2802 sayılı Hâkimler vc Savcılar Kanununun 5435 
sayılı Kanunla değişik 97. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca şikâyetin işleme 
konulmamasına; 

c) 27/06/2008 tarihli "01ur"Ia, düşünce bildirilmesine yer olmadığına; 
ç) 16/07/2008 tarihli "01ur"la, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 

sayılı Kanunla değişik 97. maddesinin (a) ve (c) bentleri uyarınca şikâyetin işleme 
konulmamasına; 

d) 21/11/2008 tarihli "01ur"la, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 
sayılı Kanunla değişik 97. maddesinin (a) bendi uyarınca şikâyetin işleme konulmamasına; 

e) 23/12/2008 tarihli "01ur"la, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 
sayılı Kanunla değişik 97. maddesinin (a) bendi uyarınca şikâyetin işleme konulmamasına; 

Karar verildiği; 
Yukarıda açıklanan işlemlere ilişkin olarak idari yargı yoluna başvurulduğuna dair 

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ulaşan herhangi bir bilginin bulunmadığı; 
Soru önergesinde adı geçen Cumhuriyet Savcısı hakkında başlatılan bir başka 

incelemede, muhakkik raporunu müteakiben nihaî değerlendirmenin yapılacağı; 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş M1IN 
Bakan 
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8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İstanbul Adlî Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesinin ha
zırladığı bir rapora ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5585) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından pazılı 
yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Yaşlı bir gazeteci-yazar, B.Ç. adlı 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda 
bulunduğu iddiasıyla tutuklu iken İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin 
hazırladığı bir rapor üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Bu bağlamda sormak istiyorum: 

1 - B.Ç.'nin devlet tarafından koruma altına alındığı Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Nimet Çubukçu'nun, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor hakkında 
şüphelerinin bulunduğunu ileri sürerek, davaya müdahil olacağını 
açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz? 

2- Bursa Barosu Başkanı Sayın Zeki Kahraman da söz konusu yazarın 
tahliyesinde etkili olan İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi 
raporunun jet hızıyla hazırladığını iddia ederek, raporun düşündürücü 
olduğunu söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Sayın Kahraman, "Böyle bir davada dosyanın iki gün içersinde posta ile 
Adli Tıp Kurumu'na ulaşması mümkün değil. Dosyanın Adli Tıp kurumu'na 
gitmediğini, B.Ç.'nin iddianame üzerinden muayene edildiğini duyduk" diye 
açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı değerlendirmeye alacak mısınız? 

4- Sayın Kahraman ayrıca, Adli Tıp Kurumu Raporu'nun çelişkili ve tartışmaya 
açık. olduğunu ifade ederek, "Ceza yargılanması bakımında usule 
uyulmadığını düşünüyoruz. Uludağ Üniversitesinden alınmış olan rapor 
sanığın aleyhinde iken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu lehine çıktı. 
Ceza hukukunda iki rapor arasında çelişki var ise üçüncü bir rapor alımının 
zorunluluğu vardır. Bu maalesef yapılmadı" demiştir; bu görüşe katılıyor 
musunuz? 

5- Bu tür cinsel istismar, taciz ve tecavüzlerin önlenmesi ve mütecavizlere 
daha ağır yaptırımların getirilmesi konusunda bakanlığınızca yeni 
düzenlemeler yapılacak mıdır? 

Saygılarımla. 31 Ekim 2008 

Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.O.KGM.0.OO.00.03/124/186 ft/Ü 1/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9568 sayılı yazı, 

b) 18/12/2008 tarihli ve 2886/4040 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5585 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı Mehmet AlitŞAHIN 

Baka 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/125/187 q 

Konu : Yazılı soru önergesi (.7/01/2009 

Sayın Süleyman YAĞIZ 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5585 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali BAHIN 
Bakam 
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9.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'ın, Adlî Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5587) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. ] f \ 

Hüseyin Üzmez adlı zanlının 14 yakındaki bir kız çocuğunu cinsel istismarıyla ilgili davada 
Adli Tıp Kurumunun verdiği "bedensel ve ruhsal hasar zail olmuştur" raporuyla zanlının tahliye 
edilmesi kamuoyunda derin bîr infiale neden olmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalar bu suçun mağduru 
olmuş çocukların %98'inde ruhsal hasar oluştuğu, geliştiği şeklindedir. Mağdur çocuğu öncelikli 
olarak ve detaylı bir şekilde muayene eden, testlerini yapan Bursa Uludağ Üniversitesinin raporunda 
çocukta "Ağır Patolojik Depresyon ve Anksiyete" tespit edildiği yazılmaktadır. Bu ölçüdeki ruhsal 
hasar 2 ay gibi kısa bir sürede en iyi. şartlarda bile tedavi edilemez, zail edilemez. Ayrıca bu 
çocuklarda daha ileriki dönemlerde Majör depresyon, madde-alkol bağımlılığı, intihar eğilimi de 
görülür. Bu bilimsel gerçekler altında: 

1. Adli Tıp Kurumunun verdiği raporu bilimsel, etik ve vicdani buluyor musunuz? Güvenilir bir 
rapor mudur? 

2. Bu mağdur çocuk bir süre sonra intihar ederse sorumlusu kim olacaktır? 
3. Adli Tıp Kurumundaki bazı uzmanların daha önce de gerçek dışı raporlar vermeleri, bu 

nedenle cezalandırılmaları, sabıkalı olmalarına rağmen görevlerine devam etmeleri yasa ve 
yönetmeliklere uygun mudur? 

4. 19 Eylül 2008'de ihtisas kurumunda muayene edildiği iddia edilen B.Ç'ye Adli Tıp 
Kurumundan 22 Eylül 2008'de rapor verilmiş. Böyle bir davada dosyanın 2 gün içinde posta 
ile Adli Tıp Kurumuna ulaşması mümkün müdür? Ayrıca basında yer alan haberlere göre 
muayene tarihinin Cuma gününe denk gelmesi ve bilahare hafta sonu tatilinin olması 
nedeniyle raporun aslında bir günde çıkartıldığı söylenmektedir. Bu vakadan başka bir günde 
çıkartılan Adli Tıp raporu (ön raporlar hariç) var mıdır? 

5. Adli Tıp raporunun bu denli süratle oluşmasının nedeni sizce zanlı kurtarma çabasından mı 
kaynaklanmaktadır? 

6. Adli Tıp Kurumuna güvenin sarsılmasının sonuçlarının toplumsal kaosa yol açabileceği 
görüşüne katılıyor musunuz? 

7. Hukuk ve tıp bilimlerinin mağdurları korumaması, onların cesaretlerini kinci, taciz ye 
tecavüzcülerin ise cesaretlerini arttırıcı olarak toplumsal etki yaratacağı görüşüne katılıyor, 
musunuz? 

8. Adli Tıp Kurumunda bu olayla bir kez daha ortaya çıkan olumsuzluklar, adaletsizliklerin 
nedeni böylesine bir ihtisas komisyonundaki liyakat dışı kadrolaşma mıdır? 

9. Adli Tıp Kurumunun ilgili dairesiyle ilgili ne gibi idari ve yasal işlemler yapacaksınız? 
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. T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/147/209 13./01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9568 sayılı yazı, 

b) 18/12/2008 tarihli ve 2877/4027 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Cânân Aritman tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5587 Esas No.lu som önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
EK: B î 

Som önergesi cevabı 

. T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/146/208 
Konu : Yazılı som önergesi 73/01/2009 

Sayın Canan ARITMAN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5587 Esas No.lu som 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan \ 
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10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge iliş
kin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5628) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 04/11/2008 fi 

Merkezi Konya'da bulunan ve yüksek kar vaadiyle Avrupa'da yerleşik binlerce 
Türk'ten para toplayan Kombassan Holding A.Ş.'i ve yöneticilerinin, Bielefeld Eyalet 
Mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkûm edildikleri Almanya'da 
holding mağdurları tarafından kurulan Avrupa Türkleri Dayanışma Demeği'nin avukatı Ünal 
TAŞHAN tarafından açıklandı. Bu bilgiler ışığında; 

1. Türkiye'de Kombassan Holding A.Ş. ile ilgili açılmış herhangi bir dava var mıdır? 
Açıldı ise, mahkemenin sonuçlan nelerdir? 

2. Kombassan Holding A.Ş.'nin Alanya bölgesindeki gayrimenkullerinin tasfiye öncesi 
ve sonrası ilk olarak hangi şahsa ve kaça satıldı? Gayrimenkulleri alan şahıs kaç ay 
sonra yine aynı yerleri kaça sattı? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/109/163 fi/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/5628-9648/20447 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-101-12/4844 sayılı yazı, 

c) 30/12/2008 tarihli ve 3043/4229 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5628 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ak ŞAHİN 
Soru önergesi cevabı Bakar 

- 5 1 2 -



T B M M B : 4 7 21 . 1 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.0.KGM.0.0O.OO.03/107/161 
Konu : Yazılı soru önergesi Ö/O 1/2009 

Sayın Mehmet ŞANDIR 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip olunan 7/5628 Esas No.lu soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili 
olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca 
cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

11.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis 'in, 1937 ve 1938 'de Tunceli 'de gerçekleştirilen bazı uy
gulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/563 7) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R e c e p Tayy ip E R D O Ğ A N 
tarafından Anayasanın 98.ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 06.11.2008 

25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan Dersim Bölgesine özel "Tunceli 
Kanunu" esas alınarak, 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
önceki adı Dersim olan Tunceli bölgesine "Tedip ve Tenkil" 
gerçekleştirilmiştir. 

"Tedip ve Tenki l" kavramlarının içeriğine denk düşen bir şekilde on 
binlerce insan katledilmiş, yine on binlerce insan yerinden edilerek batı 
illerine sürgün edilmiştir. 

Yine Tedip ve Tenkil ' in yaşandığı bu süreçte 17 Kasım 1937 yılında Seyit 
Rıza ve 6 arkadaşı idam dilmiş, aradan 71 yıl geçmiş olmasına rağmen mezar 
yerleri bilinmemektedir. 26.05.2008 tarihinde mezarların yerleriyle ilgili 
vermiş olduğum soru önergesine, Adalet Bakanı M. Ali ŞAHÎN imzalı 
cevapta "mezar yerleri bilinmemektedir" denilmektedir. 

özces i aradan 71 yıl geçmiş olmasına rağmen 1937-38'de Tunceli 'de 
(Dersim) yaşananlar üzerindeki sis ve karanlık perdesi kalkmamıştır. 

Her şeyden önce, Demokratik Ülkelerde bilgi edinilmesi bir hak 
olmasının ötesinde, 50 yılını dolurmuş devlet arşivlerinin açılması gerekir. 

]-Tedip ve Tenkil ' in içeriği ve hedefleri itibarı ile, Evrensel Hukuk ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imza koymuş olduğu Uluslar Arası 
Sözleşmelere göre "İnsanlık Suçu" olarak kabul görmesi gerekmez mi? 

Mehmet Ali |Ş AHİN 
Bakan 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Şerafettin HALİS 
Tunceli Milletvekili 
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2- Bir Devletin yasalara dayanarak idam ettiği insanların mezar yerlerini 
bilmemesi yada gizlemesi suç değil mi? 

3- Cumhuriyetten günümüze, 50 yılını doldurmuş Devlet arşivlerinin 
açılmamış olması başta 1937-38 yıllarında Dersimde (Tunceli) uygulanan 
"Tedip ve Tenkil" olmak üzere, ülkemizde yaşanan bir yığın olayın 
karanlıkta kalmasına neden olmuştur. Hükümet olarak devlet arşivlerini 
açmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman açacaksınız? 

. T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/3050/4237 3û/l 2/2008 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/5637/9718/20587 saydı yazı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-101-21/4845 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan; Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Sayın Başbakan'a 
yönelttiği 7/5637 Esas No.lu yazılı som önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin ikinci fıkrasındaki 
süreye ilave olarak aynı maddenin beşinci fıkrası uyannca bir aylık ek süre verilmesine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Mehmet Ali ŞJJLHİN 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/153/215 
Konu : Yazılı soru önergesi 

/.f/01/2009 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/5637-9718/20587 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar vc Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 04/12/2008 tarihli vc B. 
02.0.KKG.0.12/106-101-21/4845sayılı yazı, 

e) 30/12/2008 tarihli ve 3050/4237 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5637 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 5 1 5 -



T B M M B: 4 7 21 . 1 . 2 0 0 9 

: T.C. 
ADALET BAKANLıĞı 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/151/213 
Konu : Yazılı soru önergesi 

43/01/2009 

Sayın Şerafettin HALİS 
Tunceli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/5637 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 31/12/2008 tarihli vc B.02.0.ARV.0.11-408. 
02.01-6505 sayılı yazısıyla; 

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereğince 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilen arşiv malzemelerinin, üzerinden 30 yıl geçtikten 
sonra tasnif edilerek araştırmaya açıldığı; 

Bakanlar Kurulunun 01/03/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Kararıyla belirlenen "Devlet 
Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya 
Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar" çerçevesinde, 18 yaşını dolduran yerli vc yabancı kişilere, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce araştırma hizmeti verildiği; ayrıca, 
www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinden de katalog taraması yapılabildiği, 

Bildirilmiştir. 
II- Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." 
hükmüne yer verildikten sonra, aynı maddenin son fıkrasında, soru ile ilgili önergelerin verilme 
şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü 
ile düzenleneceği; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık vc belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğu; 
"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konuların ve konusu 
evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı; 

Hükme bağlandığından, önergenin, bilgi istemeye yönelik olmayıp, kişisel görüş ileri 
sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan diğer sorularına Anayasanın ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen hükümleri karşısında cevap verilmesine yasal imkân 
görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından" yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. j I 

Saygılarımla. / Jrj 

Gaziantep Milletvekili 

Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına uğradan 14 yaşındaki bir kız 
çocuğuna İstanbul Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu'nun "ruhsal sağlığının bozulmadığı" yönünde rapor 
vermesi, Adli Tıp Kurumu'nun güvenilirliği ve yetersizliği konusunda kamuoyunda ciddi 
tartışmalara ve büyük tepkilere neden olmuştur. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Adli tıp alanındaki başlıca bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu'nda AKP 
hükümetinin keyfi uygulamalarının devam ettiği, kurumun başkanı, başkan yardımcıları 
ve hayati öneme sahip raporlara imza atan ihtisas kurulları üyelerinin liyakat ve mesleki 
deneyim yerine siyasi çıkarlar göz önüne alınarak atandığına ilişkin iddialar doğru 
mudur? 

2. Tarafsız olması gereken ve akademik yeterlilik, uzmanlık ve deneyim gerektiren Adli Tıp 
Kurumu'nda 2002-2008 yılları arasında başka kuruma gönderilen ve yeni atanan 
personel sayısı nedir? Unvanları nelerdir? 

3. Adli Tıp Kurumu'nda verilen raporların yetersizliğinin bu kuramda görev yapan 
deneyimli ve bilgili personelin AKP iktidarının keyfi ve usulsüz atamaları neticesinde 
pasif görevlere atanmaları ve yerlerine daha deneyimsiz ve yetersiz kişilerin 
getirilmesinin bir sonucu olduğu iddiaları doğru mudur? 

4. Adaletin doğru tecelli etmesinde büyük önem arz eden bu önemli Kurum'un 
yetersizliğinin ise eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından kabul edildiği 
yönündeki haberler kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Hükümetin yanlış uygulamaları 
nedeniyle bu kurumun görevlerini yerine getirememesi yargının doğru şekilde işlemesini 
engellemiş olmuyor mu? 

5. Seçim öncesinde kurumun bilimsel ve çağdaş yapıya dönüşeceği sözünü veren AKP 
Hükümeti'nin bu sözü yerine getirmek yerine bu kurumumuzu kadrolaşma çabalarına 
alet etmesi hükümetin halka verdiği sözleri yerine getirme konusunda sergilediği 
tutarsızlığının bir sonucu değil midir? 

6. Ceza davalarında son derece önemli bir yeri olan ve son zamanlarda verdiği taraflı 
raporlarla skandallara ismini yazdıran Adli Tıp Kurumu'nun eski güvenilirliğini yeniden 
elde etmesi için yasal vc yapısal ne gibi düzenlemeler yapmayı düşünüyorsunuz? 
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12.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, Adlî Tıp Kurumu yönetimine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5641) 



TBMM B: 47 21 . 1 .2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/121/183 B/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9653 sayılı yazı, 

b) 16/12/2008 tarihli ve 2824/3957 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5641 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali şkHİN 
EK: Bakan \ 
Soru önergesi cevabı 

:. T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/120/182 6/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Akif EKİCİ 
Gaziantep Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5641 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAflIN 
Bakan 
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13.-Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, İstanbul Adlî Tıp Kurumunun bir raporuna ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5642) 

Aşağıda yer alan soruların Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 04.11.200$ 

14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla 6 ay cezaevinde kalan ve daha 
sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun jet hızıyla hazırladığı "çocuğun beden ve ruh sağlığının 
bozulmadığına ilişkin" raporuyla serbest bırakılan Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez, 
bazı televizyon programlarına çıkarak bu olayı haklı çıkaracak açıklamalar yapmıştır. Bu 
açıklamalardan en dikkat çekici olan "bir kız regl görüyorsa erişkindir, dinimize göre 
evlenilebilir" ifadesidir. 

Cinsel taciz suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Üzmez'in kamuoyuna 
yansıyan bu sözleri, aile ve evlilik kurumu zedeleyen bu yaklaşımı toplumda büyük bir infiale 
neden olmuştur. Bir çocuğa cinsel taciz sözde bir nikahla meşru hale getirilmeye çalışılmıştır. 
Bu vahim olay, sözde nikahlarla olağan hale getirilmek istenmiştir. 

En başta dinimiz olmak üzere dünyadaki hiçbir değerin kabul edemeyeceği bu olay, 
halen bazı gazeteler ve sözde İslamcı kimi yazarlar tarafından da meşru kılınmaya 
çalışılmaktadır. 

1- İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun dava dosyası ulaşmadan raporunu verdiği iddiaları 
doğru mudur? 

2- Raporu hazırlayan heyette çocuk psikologu olmadığı doğru mudur? 
3- Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı Hüseyin Üzmez'in serbest bırakılmasını sağlayan 

raporu incelenecek midir? 
4- Bu olayla Adli Tıp Kurumu'nun güvenilirliği tartışmalı hale gelmiştir. Adli Tıp 

Kurumu'nun yönlendirildiğini düşünüyor musunuz? 
5- Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan basının bazı kalemlerinin bu korkunç olayı 

meşrulaştırma girişimi sizce büyük bir suç değil midir ? 
6- Kanunlarımız bu olayı sözde dini nikahla örtbas etmeye izin veriyor mu ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muğla Milletvekili 
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i T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/139/201 , f l /n ı /™nn 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-9653 sayılı yazı, 

b) 16/12/2008 tarihliye 2827/3961 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Dr. Ali Arslan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5642 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Mehmet Ali g MIİN 
Bakan 

i T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.O.KGM.0.OO.0O.03/137/199 
Konu : Yazılı soru önergesi 

]001/2009 

Sayın Dr. Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza.yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5642 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞJ^HIN 
Bakan 
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14.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, tutuklu ve hükümlülerin emanete alınan eşya
larının kaybolduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5643) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Adalet Bakanı, Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, saygılanmla arz ederim. 05.11.2608 

Cezaevlerinden gelen mektuplarda, cezaevi yönetimi tarafından, tutuklu 
ve hükümlülere ait eşyaların, emanete alındıktan sonra kaybolduğu ve 
kendilerine teslim edilmiş gibi sahte evrak düzenlendiği iddia edilmektedir. Bu 
kayıplarla ilgili yaptıkları suç duyurularının ya savcılığa ulaştınlmadığı ya da 
sonuçsuz.kaldığı ve Bakanlığınızca yayınlanan, 22 Ocak 2007 tarih ve 45/1 nolu 
genelgenin keyfi tutumlar nedeniyle uygulanmadığı belirtilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Cezaevlerinde, cezaevi yönetimi tarafından emanete alınmış tutuklu ve 
hükümlülere ait olan kişisel eşyaların, kayıp olduğuna dair yapılan herhangi bir 
müracaat var mıdır? Eğer varsa kaybedenler hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

2. Kayıp eşyaların, teslim edilmiş gibi sahte belge düzenlendiğine dair 
size ulaşan iddialar var mıdır? Eğer varsa bu iddialar bakanlığınız tarafından 
araştırılarak, sahte belge düzenleyenler hakkında herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

3. Adalet Bakanlığının yayınlamış olduğu, 22 Ocak 2007 tarih ve 45/1 
sayılı genelgenin, cezaevlerinde keyfi tutum ve bahanelerle uygulanmadığı 
iddiaları doğru mudur? 

Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/162/224 .» 
Konu : Yazılı soru önergesi U / 0 1 / 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9653 sayılı yazı, 

b) 17/12/2008 tarihli ve 2821/3954 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5643 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. forfA 

Mehmet Ali KAHİN 
E K : Bakarf 
Soru önergesi cevabı I 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/114/172 ÜJ/01/2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5643 Esas No.lu 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Son yıllarda adalet sistemimizde reform niteliğinde köklü değişiklikler yapıldığı 
malûmlarıdır. Başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
olmak üzere bir çok kanun ile insan hak ve hürriyetlerini korumaya yönelik, çağdaş vc 
modern düzenlemeler getirilmiş ve bunlann yanı sıra ceza infaz kurumlarının fizikî 
şartlarının iyileştirilmesi için de bir çok yeni proje hayata geçirilmiştir. Ayrıca, mevzuat 
alanındaki boşluğun giderilerek kurumların bütün faaliyetlerinin standart hâle getirilmesi 
amacıyla yapısal ve kanunî düzenlemelerin tamamlayıcısı olarak tüzük, yönetmelik ve 
genelgeler çıkarılmıştır. 

01/01/2006 tarihinde yayımlanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri 
ve Diğer Hükümler" konulu 45 No.lu Genelge, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak 
22/01/2007 tarihinde 45/1 No.lu Genelge olarak yeniden yayımlanmış ve "haftada 5 saate 
kadar" olan Sohbet faaliyeti süresi, "haftada 10 saate kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 
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02/01/2009 tarihi itibarıyla, Ülkemizde bulunan 384 ceza infaz kurumunda 27.000 
personel ile 103.000 hükümlü vc tutukluya hizmet verilmektedir. Sosyal ve kültürel 
faaliyetler, "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler" konulu 
Genelgenin "Ortak Etkinlikler" başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde 
icra edilmektedir. 

TT- F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları da dahil olmak üzere 
Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bütün kurumlarının faaliyet ve 
işlemleri denetlenmekte olup, bu denetimler; 

a) İdarî Denetim: Adalet Bakanlığı müfettişleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü kontrolörleri vc diğer görevlileri ile ayrıca, il vc ilçe insan haklarını inceleme 
komisyonları tarafından yapılan denetim, 

b) Adlî Denetim: İnfaz hâkimliği ve itiraz hâlinde ağır ceza mahkemesince yapılan 
denetim, 

c) Sivil Toplum Denetimi: Sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurullarınca 
yapılan denetim, 

ç) Parlamento Denetimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu tarafından yapılan denetim, 

d) Uluslararası Denetim: Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi gereğince 
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tarafından yapılan denetim, 

Şeklinde yapılmaktadır. 

Bunlann yanında, Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ceza infaz kurumlarında 
eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi vc 
değerlendirilmesi amacıyla Standartlar Sistemine geçilmiştir. 

Standartlar Sistemi, ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının 
her kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını vc 
verimlilik esasına göre not verilerek takibini ifade eder. Bu şekilde F tipi yüksek güvenlikli 
kapalı ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen sohbet dâhil her türlü etkinliğin takibi, 
denetimi, geliştirilmesi vc varsa aksaklıklarının giderilmesi için gerekli izleme sistemi 
oluşturulmuştur. 

Ayrıca, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında sosyal-kültürel etkinlikler, 
sohbet, kurslar ve işyurdu faaliyetleri ile sportif faaliyetlere ilişkin çalışmalar, bunlara katılım 
sayısı ile katılım sürelerinin takibi aylık olarak da izlenmektedir. 

Bu çerçevede, soru önergesinde adı geçen 45/1 Nolu Genelgenin ceza infaz 
kurumlarında keyfi tutum ve bahanelerle uygulanmaması söz konusu değildir. 

III- Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin başka ceza infaz 
kurumlarına nakilleri yapıldığı sırada yanlarında götüremedikleri emanette bulunan kişisel 
eşyaları daha sonra bulundukları cezaevlerine gönderilmektedir. 

Tutuklu ve hükümlülerin eşyalarının tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle, 
kendilerine gönderilmediği yönünde bir başvuru olduğu takdirde, bu başvuru, incelenmek vc 
gereği yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilecek olup, emanetteki eşyasını 
alamadığı ya da teslim edildiğine dair sahte belge düzenlendiği yönünde Bakanlığımız Ceza 
vc Tcvkifeveleri Genel Müdürlüğüne yapılan herhangi bir başvurunun bulunmadığı 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
AHİN 
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15.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat 'ın, işkence iddialarına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5830) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından, yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Durdu ÖZBOLAT 
K.Maraş Milletvekili 

9.11.2008 tarihli bazı basın organlanna yansıyan habere göre: "3 Kasıntı 2008 günü 
Kırıklar 1 No.lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklular İleri Kızılaltun ve Fehmi Çapan'ın, 
ring aracında ve daha sonra da cezaevinde askerler tarafından dövüldükleri saptandı. Olaydan 
bir gün sonra kendilerini ziyaret eden Çağdaş Hukukçular Demeği İzmir-Şubesi, üyesi 
avukatlar, Ktzılaltun ve Çapan'a uygulanan muamelenin izlerini bir tutanakla tespit ettiler." 

1. Bahse konu olan olayla ilgili, işlem başlatılmışmıdır? 
2. Bakanlığınız döneminde, basına yansıma şansı bulanların dışında, bakanlığınıza 

işkence iddialarıyla ilgili kaç başvuru yapılmıştır? 
3. İşkence olayı, "münferit" midir? 
4. Münferit işkenceyi, sistematik işkence diye tanımlamak için kaç olay yaşanmalıdır? 
5. Tutuklu sanıklar, îleri Kızılaltun ve Fehmi Çapan hakkında adli rapor tutulmuş 

mudur? 
6. Devletin güvenlik güçlerine, işkencenin insanlık suçu olduğu, öğretiliyor mu? 

' T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/183/254 19/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/5830-9842/20864 sayılı yazı, 

b) 30/12/2008 tarihli ve 3045/4231 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5830 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. —. 

EKLER: 
1 - Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik tablo 

Mehmet Ali Ş|\HIN 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/181/252 6/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Durdu ÖZBOLAT 
Kahramanmaraş Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5830 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Soru önergesinde adı geçen hükümlü Fehmi ile aynı kurumda tutuklu olarak bulunan 
İleri'nin 03/11/2008 tarihinde iki kez hastaneye götürülmek üzere ceza infaz kurumu personeli 
tarafından Jandarma Bölük Komutanlığı görevlilerine teslim edildiği; adı geçenlerin hastaneye 
şevkleri sırasında ring aracında bulunan kamerayı kapatmaları üzerine jandarma görevlileri ile 
aralarında tartışma yaşandığı ve hastaneye götürülmeyerek yoldan dönüldüğü; jandarma 
görevlilerince kurum görevlilerine teslim edilmeleri sonrasında odalarına gitmemekte direnmeleri 
üzerine kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerine engel olmak için kurum görevlilerince 
kollarından ve ayaklarından tutup kaldırılarak, herhangi bir arbedeye mahal verilmeden odalarına 
götürüldükleri; 

Hükümlü Fehmi ile tutuklu İleri hakkında izmir Adlî Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 
rapor düzenlendiği; rapor içeriğine göre adı geçen kişilerin muayenelerinde, görevli memurlara 
fiziksel direnme sırasında oluşabilecek, basit tıbbî müdahaleyle giderilebilecek sıyrıklar tespit 
edildiği; 

Hükümlü ve tutukluların mahkeme ve hastaneye şevkleri sırasında dış güvenliğe bağlı 
güvenlik tedbirleri esas alındığından hükümlü ve tutukluların üst arama ve kimlik bilgileri 
sorgulama işlemlerinin Jandarma Bölük Komutanlığı personelince yapıldığı; ayrıca adı geçenlerin 
şevkleri esnasında ring aracında kapatmaya çalıştıkları kameranın da güvenlik önlemlerinin bir 
parçası olduğu, bu konuda herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığı; 

Anılan şahısların yaşanan olayla ilgili olarak kurum görevlileri, Jandarma Bölük 
Komutanlığı görevlileri ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli doktor hakkındaki 
şikâyetleri üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda, kurum 
personeli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği; 

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliğince 
yapılan idari soruşturma neticesinde kurum görevlileri hakkında herhangi bir disiplin cezası 
verilmesine yer olmadığına karar verildiği; 

Buca Seyfı Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli doktor ve Jandarma Bölük 
Komutanlığının sevk işlemini gerçekleştiren görevlileri yönünden yapılan soruşturma evrakının 
tefrik edildiği ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bu kişiler yönünden yapmakta olduğu 
soruşturmanın hâlen devam ettiği; 

Sevk işlemini gerçekleştiren jandarma görevlilerinin şikâyeti üzerine, adı geçen hükümlü 
Fehmi ile tutuklu İleri hakkında "görevi yaptırmamak için direnme suçu" ile ilgili olarak izmir 
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaların hâlen devam ettiği; 
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Anılan şahısların adliye ve hastane şevklerinde sürekli sorun çıkardıkları, buna karşın 
şikâyetleri ile ilgili yasal çerçevede adlî ve idarî soruşturmaların yapıldığı, kurum yönetiminin 
işlem ve uygulamalarının yasaya uygun olduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelemesinden anlaşılmıştır. 

B) Bakanlığımız Ceza ve Tevkifcvlcri Genel Müdürlüğünde "işkence" iddialarına yönelik 
başvuruları belirleyen sayısal bir veri bulunmamakla birlikte, 2008 yılı itibarıyla görevi ihmal, 
görevi kötüye kullanma, müessir fiil ve kasten yaralama suçlarını içeren "kötü muamele" 
iddialarıyla ilgili olarak toplam 260 ceza infaz kurumu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı; 
yapılan adlî vc idarî somşturmalar sonucunda bu görevlilerden 96'sı hakkında kamu davası 
açılmasına yer olmadığına veya ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar verildiği; 164 
personel hakkında yürütülen adlî ve idarî somşturmaların ise hâlen devam ettiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

İT- Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde mevcut istatistikî veriler 
cevap ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AliİŞAHIN 
Bakan 
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nuî itAa 
" J I 

1 
^ m m ı 

1 ««Od i 1 Sj'K't 
«M u> 

"S 
s 

1 
tu/ tae s a b o § 

ItlAMJİtpfaiV 8
 ö 5 

i 1 
|M||«MBQ o o e "« 

i 1 eıuRpu«r 
g o <tr 
w T 

8 i 1 t ° a 

T 

8 i 
l«t£et>|iUT$ 

<o o — 

3 * 

T 

8 i 
T * S CM 

cn 

i 1 i 

S * j S 

8 

«*> 

"5 

i 1 i 
««M»fta 

S * j S 

8 

«*> 

"5 

i 1 i 

S * j S 

8 

«*> 

"5 

i 1 i 

S 

8 

«*> 

"5 

9 

H l A f k « A B Q 8 

j 
I 1 

1 j 
I 1 
İ ii*niAwo;> 

nuJB5JJBCK3 
O) Û S 

T» 
(D j 

I 1 
İ •uuvpuer N ı4» N 1 

f»' 

s 
•w 
g 

j 
I 1 
İ 

»»Od 

1 
f»' 

s 
•w 
g 

j 
I 1 MUtes yut$ i * İ 

1 
f»' 

s 
•w 
g 

1 
f»' 

s 
•w 
g 

§ i * 
— UJ <0 İli 

X 

İ 

O 

z 
_j 
5= 

RUJ»» 

j;ftq 

««Od 

reıAss 
3|iubb uttun» ınoao 

ıu»|<k>j. 

isiAbs sjiubs 

ISl/Bt 

HUI|do} 
ı j ı u » * uaipnA 

JOHKIP* 
JoOıa 

"6 8J«<J 

•LU«|HJtr 

0 S * 1 i i 

%*1 

s » r 

s ~ | 

r « a 

fi <9 O 
* S 

»•«Tl 

o o w 

* • ~ fi 

5 « 8 

2 

- 5 3 4 -



T B M M B: 4 7 2 1 . 1 . 2009 

16.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, dinlemeye konu telefon kayıtlarına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5852) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN, tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını talep ederim. i ( # 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesine göre; (Bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturmada, gerek duyulması halinde Cumhuriyet Savcısının kararıyla şüpheli veya 
sanığın Telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir. 
Cumhuriyet Savcısı kararını derhal hakimin onayına sunar ve hakim 24 saat içinde karar 
verir.) 

Aynı Kanunun 137. maddesi ise; (kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya hakim onayının alınamaması halinde, 
bunun uygulanmasına derhal son verilir. Bu durumda, yapılan tespit ve dinlemeye ilişkin 
kayıtlar Cumhuriyet Savcısının denetiminde en geç 10 gün içinde yok edilerek, durum 
tutanakla tespit edilir. Ayrıca; en geç 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, 
kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir) hükümlerini 
içermektedir. 

Keza Ceza Kanunumuzun 138. maddesi, ( kanunların belirlediği sürelerin geçmiş 
olmasına karşın, verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlar, görevlerini yerine 
getirmediklerinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır), hükmünü içermektedir. 

Halen Türkiye'de 100 bin kişinin mahkeme kararıyla telefonlarının dinlendiği resmi 
kişiler tarafından belirtilmektedir. Bu durumda, telefonu dinlenen ve kayda alınan şüphelinin, 
soruşturma kapsamında olsun olmasın yaptığı tüm telefon görüşmeleri ve dolayısıyla arayan-
aranan toplamı değerlendirildiğinde, birkaç milyon kişinin telefon görüşmeleri tespit 
edilmekte, dinlenmekte ve kayda alınmaktadır. ...... 

Ancak bu tespit, dinleme ve kayda almalarda, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilmesi durumunda ne yapıldığı, yasaların uygulanıp uygulanmadığı 
bilinmemektedir. 

1- Son üç yılda, soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla telefonları dinlenip, 
kayda alınan, ancak hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerden, kaçının 
iletişim kayıtları, Ceza Muhakemesi Kanununun 137. maddesine göre Cumhuriyet Savcısı 
denetiminde ve süresinde imha edildi? Bu konuda yapılan imha tutanağı sayısı nedir? 

2- Son üç yılda, şüpheli olarak telefonları dinlenip, kayda alındığı halde, hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kaç kişiye Cumhuriyet Başsavcıları tarafından, 
Ceza Muhakemesi Kanununun 137. maddesine göre dinlemenin nedeni, kapsamı, süresi ve 
sonucu ile ilgili yazılı bilgi verildi? 

3- Son üç yılda, Ceza Murjakemesi Kanununun 137. maddesine göre tespit ve 
dinleme kayıtlarını imha etmesi gerekirken görevini yapmayan kaç kişi hakkında, ceza 
kanununun 138. maddesi gereği soruşturma açıldı? Kaç kişi Ceza Kanununun 138.maddesi 
gereği cezalandırıldı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Saygılarımla, 

^Ahmet ERSİN 
İzmir Mi l letveki l i 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/144/206 Ö./01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9979 sayılı yazı, 

b) 30/12/2008 tarihli ve 2959/4132 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5852 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap Örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AliÇAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

; T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/142/204 ft/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5852 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş/ 
Bakan 

.HİN 
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17.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/5889) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.11.2008 

MerımetAli SUSAM 
CHP İzmir Milletvekili 

Türkiye genelinde işsiz sayısı Ağustos 2008 döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 207 bin kişi artarak 2 milyon 439 bin kişiye, işsizlik oram da 0.6 puanlık artışla yüzde 
9.8 düzeyine yükselmiştir. İşsizlerin 392 binini küresel krizin henüz başlamadığı Ağustos 
döneminde işsiz kalanlar oluşturmuştur. 

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 12, kırsal yerlerde ise 0.7 
puanlık artışla yüzde 6.3 olmuştur. Tarım dışı işsizlik oram ise 0.8 puan artışla yüzde 12.7'ye 
çıkmıştır. 

Bu bilgiler sonucunda; 

1- Ağustos ayında rakamlar böyleyken, Eylül ve Ekim aylarında şiddetlenen 
küresel krizin reel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında, 
işsizlik oranının daha da artmasını engellemek için hükümet olarak herhangi 
bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise bu önlemler nelerdir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

B.13.SGB.0.11.00.00-610-1 %Z 
Yazılı Soru Önergesi (7-5889) 

2 0 Ocak 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/12/2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-105-16/5088 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM'a ait 7/5889 Esas No'lu yazılı som önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ SUSAM'IN 7/5889 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Ülkemizde işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 15 Aralık 2008 tarihinde açıkladığı son istatistiklere göre; toplam işsiz 
sayısı 2 milyon 548 bin kişi, işsizlik oram ise yüzde 10,3'dür. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 
0.5 puanlık artışla yüzde 12.3, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık artışla yüzde 7.1 olmuştur. 
Tanm dışı işsizlik oranı ise 1.3 puanlık artışla yüzde 13.3'e çıkmıştır. 

2002-2007 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte Hükümetimizce uygulanan sıkı 
ekonomik politikalar, piyasalara verilen güven ve siyasi istikrar sayesinde, ortalama büyüme 
hızı % 6,9 olarak gerçekleşmiş olup, ülkemiz yaklaşık 20 yıldan sonra uzun süreli, istikrarlı ve 
yüksek bir büyüme hızı yakalamış, işsizlik oranlan da tek haneli rakamlara inebilmiştir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlann katılımıyla hazırlanan ve 
kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen 5763 sayılı kanun ile temel olarak istihdamı 
zorlaştıran idari ve mali yükler azaltılmış, genç ve kadın istihdamı teşvik edilmiş, nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılamayı sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 

18-29 yaş arası gençlerin ve işgücüne katılım oranı AB ülkelerine kıyasla oldukça 
düşük olan kadmlann istihdamını artırmak amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak işe 
alınan kadınlar ile gençlere ait SSK priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Bu teşvikten, 2008 Eylül ayı itibariyle 8 bin 78 işveren 
faydalanmış, 32 bin 39 sigortalı ilave istihdam sağlanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatıranlara öncelik vermek kaydıyla 
münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatıranlarda kullanılmak üzere, 
İşsizlik Sigortası Fonu'nun mevcut nema gelirlerinden 1.300.000.000 YTL 2008 Haziran 
ayında Hazineye aktanlmıştır. Aynca, 2009-2012 yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek 
nema gelirlerinin dörtte biri de aynı amaçla Fon tarafından Hazineye aktanlacaktır. 
Böylelikle bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacak, istihdam olanakları artacak, 
işsizlik oranı azalacaktır. 

Yerel düzeyde istihdam politikasını belirleyen ve işgücü piyasası araştırmalan yapan İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının daha etkin görev yapmaları amacıyla bu kurullann 
yapısı, görev ve yetkileri yeniden belirlenerek gerekli kaynak aynlmışhr. Aynca İŞKUR'a 
kayıtlı tüm işsizlere; mesleki eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunulabilmesi için 
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kaynak kullanılmasına imkân sağlanmıştır. Böylelikle yerel 
düzeyde nitelikli işgücü ihtiyacı tespit edilecek ve yılda 100 bin işsizimize istihdam odaklı 
mesleki eğitimler verilecektir. 

İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla özel sektörde 50 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işverenlerin eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü kaldınlarak 
kamudaki kontenjanlar artırılmış, zorunlu özürlü istihdamında işveren sigorta primi tutannın 
Hazinece ödenmesi sağlanmıştır. Aynca zorunlu olmadığı halde özürlü çalıştınlması halinde 
de işveren sigorta priminin yansı Hazinece ödenecektir, özürlü istihdamına sağlanan prim 
teşvikinde 01/11/2008 tarihine kadar 6 bin 29 işyerinde 24 bin 246 özürlü vatandaşımız 
yararlanmıştır. 

İşsizliğin çözümü konusunda ülkemiz istihdam kurumu olan İŞKUR; işgücünün 
istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla, iş ve meslek analizlerinin yapılması, mesleklerin 
tanımlanması ve sınıflandırılması, meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere 
mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulması, yetişkinlere iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinin verilmesi, ilgiti kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, meslek edindirme, 
meslek geliştirme ve meslek değiştirme kurslarının düzenlenmesi, istihdamında güçlük 
çekilen gruplann istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon 
hizmetlerinin verilmesi, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde toplum yararına 
çalışma programlannın düzenlenmesi, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri verilmesi 
çalışmalanm yürüterek soruna çözüm konusunda çalışmalanna devam etmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN, ABD gezisi sonrası gittiği İsviçre dönüşünde 
Esenboğa Havalimanı'nda, küresel krizin ülkemizdeki sonuçlarına ilişkin yapmış olduğu 
açıklamada; "Ülkemiz krizin etkisi altında değil, ancak bu kriz bizi de etkilemez 
diyemeyiz, özellikle ilk 6 ay içinde bu anlamda etkileşim olacaktır." Demiştir. 

Sayın Başbakan "ülkemizin krizin etkisi altında olmadığını" ifade etmesine karşın, 
Türkiye istatistik Kurumu, Ağustos 2008 döneminde, işsiz sayısının geçen yılın aynı 
dönemine göre 207 bin artarak 2 milyon 439 bine, işsizliğin yüzde 9.8 seviyesine ulaştığı; 
işsizlik oranına, umudunu yitirenler ve günübirlik işlerde çalışanların (eksik istihdamdakiler) 
eklenmesi ile birlikte işsizliğin yüzde 18.6'ya yani 4 milyon 956 bin kişiye ulaştığına yer 
verilmiştir. Yapılan çalışmada, genç nüfustaki işsizlik oranı da yüzde 19.1 olarak 
belirlenmiştir. 

Sayın Başbakanın "Hamdolsun kriz teğet geçti!" söyleminden de anlaşılacağı üzere, yapılan 
tüm uyarıları dikkate almayan ve gerekli önlemleri almamakta direnen AKP hükümetinin, 
tekstilden otomotive, madencilik sektöründen bankacılığa binlerce kişinin işinden ve 
ekmeğinden olmasını göremediği anlaşılmaktadır. 

Türk-tş'in hazırladığı rapora göre; "5817 işçi kriz gerekçesiyle, 18.281 işçi zamların 
etkisiyle olmak üzere toplam 24 bini aşkın sendika üyesi işçi işini kaybetmiştir. Ülkede 
fınans krizi kadar zamların da büyük bir sosyal sorun yarattığına ve işsizliği çarpıcı bir 
biçimde arttırdığına yer verilen raporda, kriz nedeniyle işten atılan işçi sayısı 6 bine 
yaklaşırken, elektrik ve doğalgaz gibi girdi verilerini yükselten zamlar nedeniyle işten 
atılan işçi sayısı 18 bini aştığı" vurgulanmıştır. 

İşine son verilenlerin sayısına kayıt dışı çalışanların ve diğer sektörlerdeki işçilerinde 
eklenmesi halinde gerçek rakamın çok daha büyük olduğu gerçeği dikkate alındığında; 

1- İnsanların, işyerlerinden her gün kimlerin ve kaç kişinin işten atılacağı korkusu ile 
yaşaması, ya da evine işsiz dönmesinin ortaya çıkaracağı sosyal sorunlar ve sonuçlan 
karşısında hükümetinizce bir çalışma yapılmış mıdır? 

2- "Teğet geçti" denilen kriz 10 binlerce çalışanın issiz kalmasına neden oluyorsa, 
Hükümetinizin yaşananları "Teğet geçmeyen" kriz olarak tanımlaması için daha 
kaç bin kişinin işsiz kalması ve kaç işyerinin kapanması gerekmektedir? 
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18.- Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk un, kriz sonucu artan işsizliğe karşı alınan önlem
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/5896) 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610 - i a \ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-5896) 

2 0 Ocak 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18/12/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5896-10106/21293 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/5896 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN KÖKTÜRK'ÜN 7/5896 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Ülkemizde işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 15 Aralık 2008 tarihinde açıkladığı son istatistiklere göre; toplam işsiz 
sayısı 2 milyon 548 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 10,3'dür. 2002-2007 yıllarım kapsayan 5 
yıllık süreçte Hükümetimizce uygulanan sıkı ekonomik politikalar, piyasalara verilen güven 
ve siyasi istikrar sayesinde, ortalama büyüme hızı % 6,9 olarak gerçekleşmiş olup; ülkemiz, 
yaklaşık 20 yıldan sonra uzun süreli, istikrarlı ve yüksek bir büyüme hızı yakalamış, İşsizlik 
oranlan da tek haneli rakamlara inebilmiştir. 

Ancak, hızı düşmekle beraber yüksek nüfus artışına bağlı olarak çalışma çağındaki 
nüfusa her yıl yüz binlerce gencin eklenmesi, tanmsal çözülmeye bağlı olarak yüz binlerce 
kişinin kırdan kente göç etmesi, ülkemizdeki işsizlik oranının düşmemesinin en büyük 
sebebidir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katılımıyla hazırlanan ve 
kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen 5763 sayılı Kanun ile temel olarak istihdamı 
zorlaştıran idari ve mali yükler azaltılmış, genç ve kadın istihdamı teşvik edilmiş, nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılamayı sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu Kanım ile, 18-29 yaş arası gençlerin ve işgücüne katılım oranı AB ülkelerine 
kıyasla oldukça düşük olan kadınların istihdamım artırmak amacıyla, mevcut istihdama ilave 
olarak işe alınan kadınlar ile gençlere ait SSK primlerinin, 5 yıl boyunca kademeli olarak 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Bu teşvikten, 2008 Eylül ayı itibariyle 
8 bin 78 işveren faydalanmış, 32 bin 39 sigortalıya ilave istihdam sağlanmıştır. 

EK: yazı 
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Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla 
münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere, 
İşsizlik Sigortası Fonu'nun mevcut nema gelirlerinden 1.300.000.000 YTL 2008 Haziran 
ayında Hazineye aktarılmıştır. Aynca, 2009-2012 yıllannda Fon tarafından tahsil edilecek 
nema gelirlerinin dörtte biri de aynı amaçla Fon tarafından Hazineye aktarılacaktır. 
Böylelikle bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacak, istihdam olanakları artacak, 
işsizlik oranı azalacaktır. 

Yerel düzeyde istihdam politikasını belirleyen ve işgücü piyasası araştırmalan yapan İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının daha etkin görev yapmaları amacıyla bu kurulların 
yapısı, görev ve yetkileri yeniden belirlenerek gerekli kaynak aynlmıştır. Aynca İŞKUR'a 
kayıtlı tüm işsizlere; mesleki eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunulabilmesi için 
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kaynak kullanılmasına imkân sağlanmıştır. Böylelikle yerel 
düzeyde nitelikli işgücü ihtiyacı tespit edilecek ve yılda 100 bin işsizimize istihdam odaklı 
mesleki eğitimler verilecektir. 

İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla özel sektörde 50 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işverenlerin eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü kaldınlarak 
kamudaki kontenjanlar artırılmış, zorunlu Özürlü istihdamında işveren sigorta primi tutarının 
Hazinece ödenmesi sağlanmıştır. Aynca, zorunlu olmadığı halde özürlü çalıştınlması halinde 
de işveren sigorta priminin yansı Hazinece ödenecektir. Özürlü istihdamına sağlanan prim 
teşvikinde, 01/11/2008 tarihine kadar 6 bin 29 işyerinde 24 bin 246 özürlü vatandaşımız 
yararlanmıştır. 

İşsizliğin çözümü konusunda ülkemiz istihdam kurumu olan İŞKUR; işgücünün 
istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla, iş ve meslek analizlerinin yapılması, mesleklerin 
tanımlanması ve sınıflandınlması, meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere 
mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulması, yetişkinlere iş ve meslek daraşmöniığı 
hizmetlerinin verilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, meslek edindirme 
meslek geliştirme ve meslek değiştirme kurslarının düzenlenmesi, istihdamında güçlük 
çekilen gruplann istihdamım kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon 
.hizmetlerinin verilmesi, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde toplum yaranna 
çalışma programlannın düzenlenmesi, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri verilmesi 
çalışmalannt yürüterek, soruna çözüm sağlama konusundaki çalışmalanna devam 
etmektedir. 

19.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Araştırma Hastanesinin etra
fındaki arazilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/6044) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz ö z a k tarafından Anayasanın 
98 ve İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 
ederim. 27.11.2008 

ır Milletvekil 
Selahatti i 
Diyarbakı \7 

Diyarbakır'da Ergani yolunda inşa edilen ve tamamlanan 400 yataklı araştırma 
hastanesinin bulunduğu yerdeki arazilerin inşaat başlamadan önce ve inşaat 
sırasında el değiştirdiği, bu arazilerin AKP'de ve hükümette görev alan kişilerce satın 
alındığı iddia edilmektedir. 
Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği hasıl .olmuştur. 

1 - Diyarbakır'da inşaatı tamamlanan Araştırma Hastanesinin inşaatına başlandığı 
dönemlerden sonra, günümüze kadar etrafındaki komşu parseller ile caddenin 
karşısındaki parseller kimler tarafından satın alınmıştır? Hastanenin etrafındaki 
arazilerin şu andaki sahipleri kimlerdir? 
2- El değiştiren söz konusu parsellerin her birinin satış bedeli tapuda kaç YTL olarak 
gösterilmiştir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

• Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ £ l 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 

SÜRELİ 
2.{M./2009 

Selahattin DEMİRTAŞ'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22.12.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 10283 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ' ın, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 7/6044 
Esas sayılı Yazılı Som önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. . 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN 

T.B.M.M. 7/6044 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULARI VE CEVABI 

SORULAR: 

Diyarbakır'da Ergani yolunda inşa edilen ve tamamlanan 400 yataklı araştırma hastanesinin 
bulunduğu yerdeki arazilerin inşaat başlamadan önce ve inşaat sırasında el değiştirdiği, bu 
arazilerin AKP'de ve hükümette görev alan kişilerce satın alındığı iddia edilmektedir. 

Bu çerçevede aşağıdaki somlarımın cevaplandırılması gereği hasıl olmuştur. 

1- Diyarbakır'da inşaatı tamamlanan Araştırma Hastanesinin inşaatına başlandığı 
dönemlerden sonra günümüze kadar etrafındaki komşu parseller ile caddenin karşısındaki 
parseller kimler tarafından satın alınmıştır? Hastanenin etrafındaki arazilerin şu andaki 
sahipleri kimlerdir? 

2- El değiştiren söz konusu parsellerin her birinin bedeli tapuda kaç YTL olarak 
gösterilmiştir? 

II. Diyarbakır Ergani yolu üzerinde inşa edilen 400 Yataklı Araştırma Hastanesi projesi 
Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olup, Bakanlığımızca ihale edilmemiştir. 

Ayrıca, hastane civarındaki arsa veya arazilerin hangi kişiler tarafından satıldığı veya satın 
alındığı konusunda Bakanlığımızın doğrudan bir dahlinin bulunması söz konusu değildir. 

EK: 
- Cevap Yazısı 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

CEVAP: 
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20. - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak 'ın, toplu işten çıkarmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6047) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın yFaruk ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Ümit ŞAFAK 
İstanbul Milletvekili 

Son günlerde ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler ve bankalar toplu işçi çıkarmaları 
yapmaktadırlar. Ford ve Akbank gibi büyük kuruluşlar toplu olarak yüzlerce işçi 
çıkarmışlardır. 

1- Toplu işçi çıkarması yapan şirketler işçi çıkarılmasında iş kanununa uymuşlar mıdır? 

2- Çıkanlan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmekte midir? 

3- Bakanlığınıza bu işçi çıkarmalarından haber verilmiş midir? Verilmediyse herhangi bir 
yasal işlem yapılmış mıdır? 

• T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.J 1.00.00-610 - IC*> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/6047) 

2 0 Ocak 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/12/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10283 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ümit ŞAFAK'a ait 7/6047 Esas No'lu yazılı som önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÜMİT ŞÂFAK'IN 7/6047 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği gibi, 4857 sayılı İş Kanunu 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İş Kanunu'nun "Süreli Fesih" başlıklı 17 nci maddesinde, "Belirsiz süreli iş 
sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta 

sonra, 
Feshedilmiş sayılır. 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutannda tazminat 

ödemek zorundadır. 
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek 

sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin 
uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyannca bu Kanunun 18,19, 20 
ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih 
hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı 
tutannda tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması aynca dördüncü fıkra 
uyannca tazminat ödenmesini gerektirir." denilmektedir. 

Diğer yandan, 4857 sayılı Kanunun "Feshin geçerli sebebe dayandmlması" başlıklı 
18. maddesinde, "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan 
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanmak zorundadır." hükmü öngörülmüştür. 

"Sözleşmenin feshinde usul" başlıklı 19. maddesinde de, "işveren fesih bildirimini 
yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. 

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 
25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır." denilmektedir. 

"Fesih bildirimine itiraz ve usulü" başlıklı 20. maddesinde ise, iş sözleşmesi feshedilen 
işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep 
olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde 
dava açabileceği, tarafların anlaşması halinde uyuşmazlığın aynı sürede özel hakeme 
götürüleceği, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait olduğu, 
işçinin, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlü 
olduğu öngörülmüştür. 

Aynca, aynı Kanunun "Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlan" başlıklı 21. 
maddesinde, " İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 
mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine 
işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti 
tutannda tazminat ödemekle yükümlü olur. 
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Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe 
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar 
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem 
tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe 
başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin 
ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü 
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde 
başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren 
sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. 

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir smetle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir." hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Toplu işçi çıkarma" başlıklı 29. 
maddesinde, "İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin 
gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, 
işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. 

İşyerinde çalışan işçi sayısı: 
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 

v< / >' c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, 
İşine 17 nci madde uyannca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde 

son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
Birinci fıkra uyannca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan 

etkilenecek işçi sayısı ve gruplan ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde 
gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. 

Bildirimden soma işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak 
görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkanlacak işçi sayısının azaltılması 
yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konulan ele alınır. 
Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. 

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne 
bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur. 

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi 
halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye 
İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın 
kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği 
takdirde nitelikleri uygun olanlan tercihen işe çağınr. 

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkanlmalan hakkında, işten 
çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler 
uygulanmaz. 

"' İşveren toplu işçi çıkanlmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde 
hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere 
göre dava açabilir." denilmektedir. 

İşverenin bu yükümlülüklere aykın davranması halinde uygulanacak ceza söz konusu 
Kanunun 100. maddesinde belirtilmiş, olup, cezası miktan, yeniden değerleme oranında 
yapılan artışlar sonucu 2008 yılında her işçi için 360 YTL. olarak uygulanmaktadır. 
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21.-Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez 'in, kamudaki zorunlu özürlü istihdamına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6048) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın | Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

F.Murat SÖNMEZ 
Eskişehir Milletvekili 

4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi elli ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde en az 
%3 oranında özürlü çalıştırılmasını hükme bağlamıştır. Bu düzenlemeye rağmen özürlü 
istihdamında işverenlerin isteksiz davrandıkları gözlenmektedir. Kamu işverenlerinin de aynı 
tavır içinde olduğu Türk Sağlık- Sen'in araştırması ile ortaya çıkmıştır. Bu araştırma devletin 
toplam olarak 54 bin özürlü istihdam etmesi gerekirken 9 bin özürlüyü istihdam ettiğini öne 
sürmektedir. Buna göre; 

1-

2-

3-

4-

5-

Kamu işyerleri ve burada çalışanların sayısı dikkate alındığında kamuda 
toplam olarak ne kadar özürlü istihdam edilmesi gerekmektedir? Buna 
karşılık ne kadar özürlü istihdam edilmektedir? 
Kamu işyerlerinde kanunun emredici hükmüne rağmen gereken sayıda 
özürlü istihdam edilmemesinin nedeni nedir? 
Türkiye İş Kurumuna, İş Kanununun ilgili maddesinden yararlanarak 
istihdam edilmek isteyen toplam ne kadar özürlü müraacat etmiştir? 
özürlülülerin hem kamu işyerlerinde hem de özel işyerlerinde istihdamının 
sağlanması için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? 
4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi, 30. maddeye aykın hareket 
edenlerin para cezası ile cezalandırılacağını düzenlemiştir. Yani özürlü 
istihdam etmesi gerekirken bundan kaçınanlara para cezası uygulanacaktır. 
Buna göre bu düzenlemenin gereğini yerine getirmeyen işveren ya da 
vekillerine toplam ne kadar para cezası uygulanmıştır? 101. madde kamu 
işyerlerini de cezadan muaf tutmadığına göre kamu işyerlerine bu anlamda 
ne kadar para cezası uygulanmıştır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 M ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/6048) 

2 0 Ocak 2009 

İlgi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

: 22/12/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10283 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili F.Murat SÖNMEZ'e ait 7/6048 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Faruk ÇELİK 

Bakan 
EK: yazı 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ F. MURAT SÖNMEZ'İN 7/6048 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2008 Ekim ayı itibariyle 50 ve yukarı sayıda işçi çalıştıran kamu işyerleri için 
çalışünlmakla yükümlü özürlü sayısı 13.922 kişi olup, halen çalışan özürlü sayısı 11.248 
kişidir. 1 ve yukarı sayıda işçi çalıştıran kamu işyerlerinde çalışan özürlü sayısı ise 12.020 
kişidir. 

Türkiye İş Kurumuna, İş Kanununun ilgili maddesinden yararlanarak istihdam 
edilmek üzere kayıtlı özürlü sayısı Kasım/2008 ayı itibariyle 69.262 erkek, 23.540 kadın 
olmak üzere toplam 92.802 dir. 

İŞKUR, işgücü yetiştirme kursları ile işsizlikten en fazla etkilenen ve bu nedenle 
işgücü piyasasında dezavantajlı grup olan özürlülerin, iş piyasasında ihtiyaç duyulan 
mesleklerde yetiştirilmesini sağlayarak istihdam edilebilirliklerini arttırmaya çalışmaktadır. 
Bu çerçevede, 2008 Kasım ayı itibariyle özürlülere yönelik 258 kurs açılmış olup, kurslara 
2.060 erkek, 1.338 kadın olmak üzere 3.398 özürlü vatandaşımızın katılımı sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, "Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak 
Kesilen Paralan Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esaslan 
Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde, 2003 yılından bugüne; 527 Özürlü projesinde 17.919 
özürlü vatandaşımıza istihdama yönelik çeşitli meslek dallannda işgücü yetiştirme eğitimi 
verilmiş olup, bu projelere toplam 18.974.373,07 YTL kaynak tahsis edilmiştir. 

Bunlann yanında, İŞKUR tarafından Ocak 2007-Mart 2009 tarihleri arasında 
uygulanmakta olan "İŞKUR'un Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi, Özürlüler İçin Gelişmiş 
Bir İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi" ile de özürlülerin iş ve meslek 
analizi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı konusunda Hollanda modelinden yararlanarak 
Türkiye'deki mevcut durumun iyileştirilmesi, özürlülerin uygun işe yerleştirilmelerinin 
sağlanması ve özürlü istihdamının arttınlmasına yönelik öneriler geliştirilerek kısa sürede AB 
standartlanna uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sonuç itibariyle, özürlü istihdamının artınlması anlamında; Kamuoyunda "İstihdam 
Paketi" olarak adlandınlan 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" ile özürlü istihdamı ile ilgili teşvik yeniden düzenlemiştir. Buna göre, 
kontenjan kapsamında ve korumalı işyerlerinde çalıştınlan özürlülerin, prime esas kazanç alt 
sının üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı; kontenjan fazlası 
ve yükümlü olmadıktan halde özürlü çalıştıran işverenlerin çalıştırdıklan her bir özürlü için 
prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
yüzde ellisi Hazinece karşılanacaktır. 

5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 
4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi değiştirilmiş ve özel sektör işverenlerin eski hükümlü 
ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldınlmıştır. Yeni 30'uncu maddeye göre 
işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıklan özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, 
kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve 
ruhi durumlanna uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü hale getirilmiştir. 

Bu yükümlülüğe aykın hareket eden işverenlere uygulanan 2008 yılına ait idari para 
ceza miktarlan, kamu sektörü için çalıştınlmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için 
1.357-YTL; özel sektörde çalıştınlmayan her özürlü ve her ay için 1,357-YTL'dir. Buna göre, 
özürlü çalıştırmayan özel ve kamu sektörü işverenlerinden alman idari para cezalan toplamı 
01.01.2008-26.12.2008 tarihleri arasında 29.684.850,98 YTL'dir. 
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22.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırıl
masına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Faruk Çelik 'in cevabı (7/6052) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenl ik Bakanı Sayın Faruk 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
M H P Kütahya Milletvekili 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarının 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme kapsamında, süresi içinde 
emeklil ik işlemlerini başlattığı halde herhangi bir nedenle 31 Ekim 2008 
tarihine kadar borcunun tamamını SGK hesabına aktaramayanlar bu haktan 
yararlanamamışlardır . Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Söz konusu yapı landırmadan yarar lanmak üzere kaç vatandaşımız 
başvuru yapmış ve bunların kaçı bu haktan yararlanabilmiştir? 

2. İlgili yasada belirtilen süre içinde emeklil ik işlemlerini başlattığı halde 31 
Ekim 2008 tarihine kadar işlemlerini bit iremeyen vatandaşlarımızın, 
emekli olmalarını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılabilir mi?' 

3 . Bankalar ve S G K Müdürlükleri arasındaki yazışma ve işlemlerden 
kaynaklanan gecikmeler nedeniyle mağdur o lmuş vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanabilir mi? 

Sayı 
Konu 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

B.13.SGB.0.11.00.00-610 - 1 2 0 
Yazılı Soru Önergesi (7/6052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2 Ö ItoJf 2009 

İlgi : 22/12/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10283 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim IŞIK'a ait 7/6052 Esas No'lu yazılı som önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. — y ^ ^ ——«-

EK: yazı 

Faruk ÇELİK 
Bakan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ PROF.DR. ALİM IŞIK'IN 7/6052 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarının yeniden 
yapılandırılması ile ilgili istatistiki bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Madde Türü Başvuran 
işyeri Sayısı 

Yapılandırılan 
Toplam Tutar 

Tahsil Edilecek 
Toplam Tutar 

Tahsil Edilen Tutar 

Toplam 1.352.517 23.259.267.405,59 14.632.936.715,10 5.852.853.704,03 

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumunca, yaşlılık aylığına hak kazanan ancak, 
birikmiş borçlan olması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanamayan sigortalılann, kurumca 
bağlanacak yaşlılık aylığı karşılığında Türkiye Halk Bankası ile uygun koşullarda kredi 
kullandınlmasına imkan sağlanmış olup, söz konusu yapılanma nedeniyle borçlarını ödeyip, 
emeklilikle ilgili işlemlerini tamamlayarak talepte bulunan 75.467 sigortalının aylık bağlama 
işlemlerine başlanılmış olup, aylık bağlama aşamasında çıkan eksiklikler nedeniyle yazışma 
yapılan çok az sayıda sigortalının aylık talebi dışında, tüm aylıklar bağlanarak ödenmek üzere 
banka şubelerine gönderilmiştir. 

Bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki yazışmalar nedeniyle sigortalılanmızın 
mağdur edilmemeleri için ünitelerimize gereken talimatlar verilmiş aylık bağlama işlemleri 
hızlandınlmıştır. 

23.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van 'da ölüm ve yaralanmaya yol açan bir patlamaya iliş-
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı (7/6086) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından anayasanın 98. ve 

içtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal ÜÇER 

Van Milletvekili 

22 Kasım 2008 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinin Hangedik Köyünün Tepeli Mezrası 
civarında hayvanlarını otlatan 3 çoban resmi makamlara göre mayın patlaması sonucu 
yaralanmışlardır. Erdal SAÇAK(16) olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan 
SAÇAK(15) ve Veysel SAÇAK(17) yaralanmışlardır. 

Ancak köylüler olayın mayın patlaması olmadığını, TSK'ya ait olan ve arazide bırakılan 
havan topunun patlaması sonucu ölüm ve yaralanmaların yaşandığını belirtmişlerdir. 

Yaşanan olayla ilgili olarak; 

1- Meydana gelen patlamayla ilgili başlatılmış herhangi bir inceleme var mıdır? 
2- Patlama arazide bırakılan patlamamış havan topu nedeniyle mi meydana gelmiştir? 
3- Patlamada sorumluluğu olanlarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılacak 

mıdır? 
4- Olayda zarar gören kişilere tazminat ödenmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta 

mıdır? 
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• T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PLP.: 5000- İUH -09/PL ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. 20 Ocak 2009 

KONU : Soru Önergesi. 

T&m/f) ILASKAML /S/MA 
I 

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğünün 22 Aralık 2008 tarihli Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-10195 sayılı ve 
"Soru önergesi" konulu yazısı. 

Van Milletvekili Özdal ÜÇER'in İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması talebi ile TBMM 
Başkanlığına vermiş olduğu, (7/6086) numaralı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin 
gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. Soru önergesinde belirtilen konularla ilgili olarak yapılan 
incelemede; 

Van ili Çaldıran ilçesi Hangediği Köyü Tepeli mezrasına ait arazide 22 Kasım 2008 tarihinde 
saat 11.20 sıralarında, hayvanlarını otlatan Emrullah SAÇAK, Ramazan SAÇAK ve Veysel 
SAÇAK isimli şahıslar; PKK/Kongra-Gel bölücü terör örgütünce güvenlik güçlerine yönelik olarak 
araziye tuzaklanmış olan, cinsi tespit edilemeyen el yapımı patlayıcı madde düzeneğine 
basmışlardır. Meydana gelen patlama sonucu, Emrullah SAÇAK olay yerinde hayatını kaybetmiş, 
Ramazan SAÇAK ve Veysel SAÇAK isimli şahıslar yaralanmışlardır. 

Olayın öğrenilmesini müteakip Çaldıran C.Savcısı tarafından olay yerinde gerekli inceleme 
yapılmış ve olayın meydana geldiği bölgeye güvenlik güçlerince herhangi bir havan atışı 
yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu olayla ilgili soruşturmaya devam edilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilginin 
Çaldıran C.Başsavcılığından temin edilebileceğini arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin ilindeki yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/6145) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Mardin ilimizin sosyal ve ekonomik alanda daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 

ettiği değerleri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Mardin ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 

ne tür yatırımlarınız olmuştu? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardı? 

3. Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 

4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 3 i\ 
Konu : Bursa Milletvekili 2X.#.{/2008 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 12.12.2008 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10283 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/6145 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

„ Faruk Nafiz ÖZAK 
-Cevap Yazısı _ . 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/6145 ESAS SAYILI 

YAZILI SORUÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVABI 

Mardin ilimiz sosyal ve ekonomik alanda daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 
1- Mardin ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik 

olarak, 2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştu? 
2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3- Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 
4- Bitirilmesi planlanıp bitirilmeyen yatırımlar var mıdır? Varsa 

sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 
Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından, 2008 yılı 

itibariyle Mardin ili'nde yatırım planlayan Genel Müdürlüklerimizden, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce; 
Mardin İlinde planlanan Derik ilçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri, 

Ömerli Pınarcık Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri, Savur Üçkavak 
Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri, Dargeçit Jandarma Subay ve Astsubay 
Lojmanı, Nusaybin Köpek evi yapımı devam etmektedir. Bu işler için toplam 2.004.000.-
TL ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıca, 44.000.- TL proje bedelli Midyat Kapalı Ceza İnfaz Koruma Onarım inşaato 
işi tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan yapımı devam eden işlerin; çeşitli alt yapı, arsa, zemin etüdü, vaziyet 
planı, statik proje tadilatı vb. diğer teknik incelemelerden kaynaklanan sorunların 
çözümünü müteakip, mevcut projelerin biran önce tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünce; 
Mardin-Kızıltepe İlçesi Alipaşa Mahallesinde kaya düşmesi afetine maruz kalan 17 

aile için E.Y.Y. yöntemi ile konut yapımı planlanan ve 2007 yılı programına alınmıştır. 
E.Y.Y.'li konutların inşasına ilişkin kredi yardımları her yıl bütçe imkanları 

nispetinde belirlenmekte olup, 2007 yıl itibariyle bir konut için 22.000.- TL, 2008 yılında 
da 24.000.-TL olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu konutlardan 15 adedi 2007 yılında bitirilmiş, 2 adedinin inşası ise 
devam etmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; 
Mardin ilinde Tesis kadastrosu için 184 Birimde ihalesi yapılan ve 148.480 parselde 

2008 yılında kadastro çalışmaları yürütülen bu yatırımlar için (Döner Sermaye'den) 
5.177.298.- TL, ayrıca talebe bağlı hizmetler için de Genel Bütçe'den 217.000.-TL ödenek 
ayrılmıştır. Kadastro çalışmaları planlandığı gibi sürdürülmektedir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce; 
Mardin İli dahilindeki Belediyelerin Harita sektöründe 2, İçme suyu sektöründe 

1 olmak üzere toplam 3 adet işin yapımı planlanmış olup, 2008 yılı yatırım programında 
yer. alan bu işler için 331.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 

.Ayrıca, Mazıdağı+Derik ve Dargeçit Belediyelerinin harita yapım işleri ile Sürgücü 
Belediyesinin içme suyu tesisi inşaatı bitirilmiştir. 

Bunlann dışında, yapımı planlandığı halde süresi içinde tamamlanmayan proje 
bulunraamaktadır. 
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GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 

47 NCİ BİRLEŞİM 
21 OCAK 2009 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

8 
K A N U N TASARI VE TEKLİFLERI 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 I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Sah gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Genel Kurulun; 21 Ocak 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü sorulann görüşülmemesi, 

21, 22 Ocak 2009 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 14:00 - 20:00 saatleri 

arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 13.1.2009 tarihli 43 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

1.- 90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 
Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün 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.- 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi; 

önerilmiştir. 

(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu 
21.1.2009 Çarşamba Saat: 10:00 

* Adalet Komisyonu 
21.1.2009 Çarşamba Saat: 10:30 
22.1.2009 Perşembe Saat: 10:30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
21.1.2009 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 

4 7 N C İ B İ R L E Ş İ M 2 1 O C A K 2 0 0 9 Ç A R Ş A M B A SAAT: 1 4 . 0 0 

1 _ BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

>ct* 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 _ SEÇIM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

5qy 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*)(**) 

2. - Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) (*) 

3. - Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 
Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; Benzer Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 2/370) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) 

4. - 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) 

5. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

7. - 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) 

8. X - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 
307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

9. - 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) 

10. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede 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) 

11. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 
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12. - 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

16. X - 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) 

17. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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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23. 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) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

29. 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) 

30. 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) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

35. - 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) 
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36. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

37. 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

39. 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) 

40. 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) 

41 . 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) 

42. 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) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

44. 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) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

47. 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) 
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48. 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) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

55. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

56. - 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) 

57. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 
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58. - 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) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

60. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. 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) 

64. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

65. - 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) 

66. 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) 

67. 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) 

68. 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) 

69. 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) 

70. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

71. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

72. - istanbul Milletvekili Abdulkadir 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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 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) 

76. - 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) 

77. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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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) 

79. - 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 Raporu 
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) 

80. - 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) 

81. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'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 Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Madde'sine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'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 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) 

83. - 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) 

84. - 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 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

85. - 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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86. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın 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 (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

87. - 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) 

88. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 

89. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'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 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) 

90. - 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 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) 

91 . - 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) 

92. - İstanbul Milletvekili 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 
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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) 

93. - 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 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'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 (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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100. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 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 (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

101. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın 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) 

102. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'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 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) 

103. - 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 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) 

104. - 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) 

105. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'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 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

106. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 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 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) 

107. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

108. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

109. - 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) 

110.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu 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) 

1 1 1 . - 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 
Raporu 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) 

112. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113 . - 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 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) 

114.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması 
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 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 16 - 47 NCİ BİRLEŞİM 

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) 

115.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 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) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119.- 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) 

120. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

1 2 1 . - 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) 

122. - 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 
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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) 

123. 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) 

124. - 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 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) 

125.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'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 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) 

126. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 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) 

127. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 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) 

128.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın 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 İzmir Milletvekili Bülent Baratah'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) 

129. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 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) 

130.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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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) 

131. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın 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 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) 

132. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 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) 

133. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'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 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) 

134.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'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 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) 

135. - 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 (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136. - 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) 

137. - 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 (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'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 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) 

139. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 18 - 47 NCİ BİRLEŞİM 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu 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) 

140. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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 İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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) 

141 . - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'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 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) 

142. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 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) 

143. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'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 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) 

144. - 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'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 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) 

146. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk'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 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) 

147. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu 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) 

148. - 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 (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'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 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) 

150. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

151 . - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

152. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

153.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

154.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

155. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 
Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

156. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

158. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 
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159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 

160. X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

161.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) 

162.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

163. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/632) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

164. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) 

165. X - Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız 
Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 318) 
(Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

167. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (2/365, 1/454) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 14.1.2009) 

168. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 320) 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru 
ve 2 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Mil
letvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 
2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

(1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 2/370) 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 5/1/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-768/15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
29/12/2008 tarihinde kararlaştırılan "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kre
di Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kredilendirme faaliyetlerinin desteklenmesi 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, yüksek faizler ve öngörülemeyen bazı finansal dal
galanmalar, bazı kişi ve kuruluşların istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen ekonomik 
faaliyetleri esnasında çek, senet ve kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememe
sine sebep olmaktadır. Bu durumdaki kişi ve kurumlar Merkez Bankasının kara listesine alınmak
tadır. Bu kayıtlar; kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve ku
rumların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine ilişkin bir karine teşkil etmek
tedir. Bunun neticesi olarak daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek protestolu senet ve kre
di kartları kayıtları, kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebilmektedir. 
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Bu sebeple, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî 
veya gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunmayan gerçek kişi
lerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçları
na ilişkin kayıtlarının, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmiş veya yeniden yapılandırılmış olması 
kaydıyla bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince 
yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde dikkate alınmamasını sağlamak 
amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olup da; kul
landığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunmayan 
gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kre
di borçlarına ilişkin kayıtlarının söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmiş veya yeniden yapı
landırılmış olması kaydıyla bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici fi
nansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde dikkate 
alınmayarak bu durumdaki firmaların, kişi ve kredi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve 
ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Kayıtlarının Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifimiz ve 
gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Dr. Reşat Doğru Hasan Çalış Mustafa Enöz 
Tokat Karaman Manisa 

GENEL GEREKÇE 

2003 yılından itibaren uygulanmakta olan ekonomik program gereği düşük döviz kuru ve yük
sek faiz politikası uygulamasının ülkemiz ekonomisine özellikle reel ekonominin önemli aktör
lerinden esnaf ve sanatkâra olumsuz etkileri olmuştur. 

Uygulanmakta olan program gereği ihracatımızın göreceli olarak artması yanında ithalatta 
görülen patlama küçük esnaf ve sanatkârı olumsuz etkilemiştir. Bu düşük kur politikasından üretici 
kesimde etkilenmiştir. Düşük kur politikası nedeniyle ithalat patlamış ve üretim yerine ithalat tercih 
edilerek 2006 yılı sonunda ihracatın % 66.7'sini ithal edilen ürünlerden yapılan üretim oluşturmuş
tur. Yani 100 ihracat yerine 33,3 ihracat yapılmıştır. Hütümetin ticaret politikalarının yürütülmesinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 
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sorumlu Devlet Bakanı her ay açıklanan ihracat ve ithalat rakamlarından sonra düşük kurdan dert yan
mış, kurların yükseltilmesi gerektiğini ifade etmiş ticaret ile ilgili sivil toplum kuruluşları yönetici
leri de bu söylemlere katılmışlardır. 

TUİK kayıtlarına göre 2006 yılı ile 2007 yılı Ocak-Eylül dönemleri karşılaştırıldığında Ticaret 
unvanlı işyeri bazında kurulan işyeri sayısı 2006 yılına göre % 8,7 azalmıştır, kapanan işyeri sayısı 
ise % 1,7 artmıştır. Şirketler ve kooperatifler bazında incelendiğinde kurulan % 4 arttığı halde kapanan 
% 5,8 olmuş yeni kurulandan % 50 daha fazla olmak üzere şirket ve kooperatif kapanmıştır. 

Düşük kur ve yüksek faiz politikasının yansıması olarak üretimden çekilen kaynak faize 
yönelmiş faiz oranlarının geçmiş yıllara göre göreceli olarak düşmüş olduğu görülmekle birlikte reel 
faizin yüksek olması üretici yerine faiz kazananlar kârlı çıkmıştır. 

Merkez Bankası faizlerinin yüksekliği nedeniyle kredi fınans kurumlarınca kullandırılan kredi 
oranları da yüksek olmuştur. Göreceli olarak düşük gibi görünen faizler ile kullanılan kredilerin geri 
ödenmesinde problemler yaşanmıştır. Merkez Bankası kayıtlarına göre Ekonomik krizin sürdüğü yıl 
olduğu belirtilen 2002 yılında ödenmeyen ferdi kredi ve kredi kartı borçlusu sayısı 7.782 iken, 2005 
yılında 20 kat artarak 150.186, 2006 yılında 203.085 olarak gerçekleşmiş, 2007 yılının 8. ayında ise 
yılın tamamlanmasına 4 ay olduğu halde 191.026 olarak gerçekleşerek 2006 yılı rakamlarına 
ulaşmıştır. 

Uygulanmakta olan ekonomik politikanın bir diğer olumsuz yansıması da Merkez Bankası kayıt
larına göre ödenemeyen çekler ve protestolu senet sayılarındaki artıştır. 2001 yılında 1 katrilyon 144 
trilyon TL olan protestolu senet tutarı 2006 yılında 4 milyon YTL olmuş 2007 yılında ise yılın 
bitimine 3 ay kala 2006 yılı rakamına eşitlenmiştir. 

Karşılıksız çek sayısı bakımından ise 2001 yılında 1 milyon 179 bin iken 2006 yılında 1 milyon 
144 bin olarak gerçekleşmiş, 2007 yılında ise yılın bitimine 3 ay kala 2006 yılının % 85'ini geçmiştir. 
(Yılın % 75'inde, % 85 gerçekleşme) 

Halkımızın ekonomik alanda yaşadığı olumsuzlukların bir diğer göstergesi de hane halkı yüküm
lülüklerinin (faiz ödemeleri dahil) kullanılabilir gelire olan artışıdır. 2005 yılında % 19.6 olan bu 
oran % 4.8 artış ile 2006 yılı sonunda % 24.4 olarak gerçekleşmiştir. Bütün bu rakamlar halkımızın 
ve dolayısıyla esnaf ve sanatkârımızın iyi durumda olmadığının açık göstergesidir. 

Serbest piyasada kendi imkânlarıyla yaşamlarını devam ettirmeye çalışan esnaf ve sanatkârımızı 
etkileyen bir diğer husus ise hipermarket ve süpermarketi erin şehir merkezlerinde hatta ve hatta 
şubeler yoluyla mahalle aralarına kadar girmesidir. Bu konuda hazırlanmış olan yasa tasarısı büyük 
sermaye grupları lehine çıkarılamamış ve esnafın mağduriyeti artmıştır. 

Yukanda açıklanan nedenlerle bu kanuni düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- 2003 yılı başından itibaren uygulanmakta olan düşük kur yüksek faiz politikasının 
ithalata olumsuz yansımalan neticesinde iç piyasada yarattığı olumsuzluklar nedeniyle yaşanan olum
suzlukların etkilediği gerçek ve tüzel kişilere ödeme ve yeni kredi kullanma kolaylığı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ REŞAT DOĞRU VE 2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/59) 
KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI 

BORÇLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
KAYITLARININ DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN 

MADDE 1- Ödeme tarihi 25.10.2007 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî 
kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi 
borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi veya bankaca yeniden yapılandırıl
ması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtları silinir. 

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar ve özel fınans kurumlarınca yapılacak 
kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmaz. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Senetlerinin protesto edilmesi, karşılıksız çekler ve kredi kartı ve banka kredileri borcu nedeniyle 

mali sicilleri bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali sicillerinin silinmesine dair Kanun Teklifi gerekçe

siyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Mümin İnan 

Niğde 

Ahmet Bukan 

Çankırı 

Necati Özensoy 

Bursa 

Oktay Vural Alim Işık 

İzmir Kütahya 

Münir Kutluata Atila Kaya 

Sakarya İstanbul 

Yılmaz Tankut Muharrem Varlı 

Adana Adana 

K. Erdal Sipahi 

İzmir 

GEREKÇE 

Ülkemiz son dönemlerde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Esnaf ve tüccarımız senet

lerini vadesinde ödemekte zorlanmakta, karşılıksız çeklerinin sayısı hızla artmakta, kredi kartı ve 

değişik adlarda kullanılan banka kredilerinin ödenmesinde sorunlar oluşmaktadır. Ekonomik sıkın

tılar nedeniyle borcunu ödeyememiş, ancak daha sonra ödese bile Merkez Bankasının kara listesine 

girmiş esnaf ve tüccarlarımız var. Bu kişilere, banka işlemlerinde kara listeye girdiği için çek verilmiyor 

ya da kredi alamıyor. Oysaki ekonomik daralmanın derinleşmeye başladığı son dönemlerde bu in

sanlann gelecekteki işleri de olumsuz etkilenmemesi ve finansman ihtiyaçlarının daha kolay karşılan

ması için böyle bir adımın atılması gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 



- 5 -

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Muhtelif borçlan nedeniyle yasal takibe uğrayan vatandaşlanmızın, borçlarını ödedik
leri tarihe göre mali sicillerinin silinmesini hükme bağlar. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ MÜMİN İNAN VE 6 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/261) 

SENETLERİNİN PROTESTO EDİLMESİ, KARŞILIKSIZ ÇEKLER VE KREDİ KARTI VE 
BANKA KREDİLERİ BORCU NEDENİYLE MALİ SİCİLLERİ BOZULAN GERÇEK VE 
TÜZEL KİŞİLERİN MALİ SİCİLLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- Kredi kartı, tüketici kredisi, karşılıksız çek ya da senet borcu nedeniyle 31 Mart 
2008 tarihine kadar yasal takibe uğrayıp haklarında, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 89 ve 16 nci maddeleri ve 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 44 üncü maddesine göre, işlem yapılan vatandaşlanmızdan, 
borçlarını ödemiş olanların mali sicilleri bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay sonuna kadar, 
borçlarını 31.12.2008 tarihine kadar ödeyenlerin mali sicilleri ise borçlarını ödedikleri tarihi izleyen 
ay sonuna kadar silinir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların 
Silinmesi Hakkında Kanun Teklifimiz" ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Serdaroğlu Oktay Vural Mehmet Şandır 

Kastamonu İzmir Mersin 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz ekonomisi, yürütülen ekonomik politikaların sonucunda sahte bir büyüme ve iyileşme 
dönemi yaşamıştır. Dış borçlanma, özelleştirme gelirleri ve uluslar arası piyasalarda dolaşan sıcak 
paranın ülkemize yönelmesi ile, ekonominin iyiye gittiği yönünde bir hava oluşmuş, gerçek ve tüzel 
kişiler, bu havanın etkisiyle ödeme güçlerinin üzerinde borçlanmışlardır. 

Uluslar arası piyasalarda yaşanan ekonomik kriz, Türkiye ekonomisinin de sanal bir iyileşme 
içinde olduğunu ortaya çıkarmış, uluslar arası piyasalardan sıcak para akışı kesilmiş, özelleştirme 
kanalıyla gelen yabancı sermaye azalmış, dış borçlanma şartlan ağırlaşmıştır. 

Sanal büyümenin iyimserliğine kapılan vatandaşlarımız, düşen kredi faizleri ile birlikte bankalara 
ve diğer fınans kurumlarına borçlanmışlardır. Aynı zamanda kredi kartı ile yapılan harcamalar kat
lanarak artmıştır. Hükümetin sürekli pompaladığı iyimserlik, uluslar arası ekonomik krizle patlayın
ca, vatandaşlarımız da borçlarını ödeme noktasında sıkıntıya düşmüşlerdir. 

İyimser hava, firmaları, borçlanarak işyerlerini büyütmeye, işlerini geliştirmeye, yeni işler kur
maya sevk etmiştir. 

Gelişen ekonomik krizle birlikte, ekonomi durma noktasına gelmiş büyüme oranı küçülmüş, iş
siz kalanların sayısı artmış, oluşan ekonomik istikrarsızlık kişi ve kurumların taahhütlerini yerine 
getirememelerine neden olmuştur. 

Bütün bu olumsuzluklar, istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen bazı kişi ve kuruluşların 
faaliyetleri esnasında piyasanın döndürülmesinde önemli bir işlev, gören çek, senet ve kredi kartları 
borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmuştur. Kimilerinin çekleri karşılığı 
olmadığı için ödenememiş, kimilerinin senetleri ise protesto edilmiştir. Bu durumdaki kişi ve ku
rumlar Merkez Bankasının ve bankaların ortaklaşa kurduğu Kredi Kayıt Bürosu A.Ş'nin (KKB) lis
tesine alınmıştır. 

Kendilerinin sebep olmadığı ekonomik krizlerden etkilenen ve böylesi olumsuzluklara maruz 
kalan işletme sermayelerini büyük ölçüde kaybeden, önceki üretim kapasitesine ulaşmak ve ekonomik 
krizin etkilerini azaltmak isteyen müteşebbis kişi ve kuruluşların kredilendirme ile desteklenmesi 
zarureti ortaya çıkmıştır. 

Ancak, kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve kurum
ların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine bakılmaktadır. Bunun neticesi olarak 
daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi kartları kayıtları 
kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebilmektedir. 

Borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın kayıtlarının silinmesi büyük formaliteler gerektirmekte, 
Merkez Bankası kayıtlarından silinse bile, arşivlerde saklanmakta, Kredi Kayıt Bürosu'ndaki kayıt
lar ise silinmemektedir. 
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Kanun Teklifi ile, 30/11/2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî veya gayrî 
nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin 
ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçlarına 
ilişkin kayıtlarının, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden yapılandırılmış 
olması kaydıyla, Merkez Bankası ve KKB'de bulunan kayıtlarının silinmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- 30/11/2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdi kre
dinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kre
di müşterilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 
kayıtlarının söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden yapılandırılmış olması kay
dıyla Merkez Bankası ve KKB' de bulunan kayıtlarının silinmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET SERDAROĞLU VE 2 MİLLETVEKİLİNİN 
TEKLİFİ (2/357) 

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI 
BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN SİLİNMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- Ödeme tarihi 30/11/2008 tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gayrî nakdî 
kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kre
di borçlarına ilişkin kayıtları söz konusu borçların bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce veya 
bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya yeniden yapılandırılmış ol
ması kaydıyla Merkez Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu A. Ş.'de bulunan kayıtları başvuruları aran
maksızın silinir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların 

Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Temür 
Giresun 

GENEL GEREKÇE 
Ülkemiz ekonomisi, 2002 yılı öncesi ulusal ve uluslararası ekonomik krizlerden etkilenmiş ve 

küçülmek zorunda kalmıştır. 2001 ekonomik krizi hem siyasi istikrarsızlığa neden olmuş hem de 
ekonomiyi durma noktasına getirmiştir. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık bazı kişi ve kuruluşların 
ticari faaliyetlerinde piyasanın döndürülmesinde önemli bir işlev gören çek, senet ve kredi kartları 
borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmuştur. Bazı çekler karşılığı olmadığı 
için ödenememiş, kimilerinin senetleri ise protesto edilmiştir. Çek ve senetlerin ödenmeyip protestolu 
duruma düşerek Merkez Bankası kayıtlarına girmesinden dolayı firmalar ve kişiler yeni kredi ve çek 
talebinde bulunamamışlardır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı yatırımcı zor durumda kalmış ve 
ticari itibarları zedelenmiştir. Yatırımcının önünü açmak, esnafı zor durumdan kurtarmak amacıyla 
25.12.2003 tarih ve 5033 Sayılı Kanun çıkarılarak sicil affı getirilmiş, firmalar ve kişilerin yeni çek 
talebi veyahut ta ticari itibarlarını koruyabilmeleri için bu dönemde Merkez Bankasındaki kayıtların 
dikkate alınmaması öngörülmüştür. 

Sicil affı olarak nitelendirilen bu kanun esnaf ve sanatkârımıza büyük soluk vermiş, üretim ve 
alım güçlerinin artmasını sağlamış, binlerce esnaf ve sanatkârımızın yeniden ekonomiye kazandırıl
masını sağlamıştır. 

Ancak bugün itibarıyla bazı bürokratik nedenler, bankaların tutumu, ihmaller, havale gecik
meleri ve en önemlisi etkisini artırarak devam ettiren küresel kriz gibi nedenlerden dolayı esnaf ve 
sanatkârlarımız taahhütlerini yerine getirememişler, çekleri karşılıksız çıkmış, senetleri protesto 
edilmiştir. Belirtilen nedenlerden dolayı, çek ve senetlerini ödeyemeyerek protestolu duruma düşen 
esnaf ve sanatkârlarımız Merkez Bankası kayıtlarına girmiş çek ve senet kullanamaz duruma 
düşmüştür. 

Bu durumda olan esnaf ve sanatkârlarımıza bankalar kredi, kredi kartı ve çek defteri ver
memekte, senetle mal alamamaktadırlar. Piyasalarda bir beklenti mevcuttur. Esnaf ve sanatkârlarımız 
ile kredi kartı kullanan vatandaşlarımız bir sicil affı beklentisi içindedirler. 

Ticari hayatta farklı nedenlerden dolayı çek ve senet protestoları olabilmektedir. Bu protestoların 
tedirginliği artırıp ticari hayatı derinden etkilememesi, sicil affı beklentisi içinde olan esnaf, sanatkâr 
ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması, yatırımların önünün açılması anlamında sicil affı 
ile ilgili yapılacak bir kanuni düzenleme faydalı olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- 30.12.2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kre

dinin ödemelerini aksatan firmaların, ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşteri
lerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının 
söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden önce ödenmiş veya bankaca yeniden 
yapılandırılmış olması kaydıyla bankalarca ve özel fınans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek 
karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmayarak bu durumdaki firmaların, kişi 
ve kredi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 



- 9 -

GİRESUN MİLLETVEKİLİ ALİ TEMÜR'ÜN TEKLİFİ (2/370) 

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI 
BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- Ödeme tarihi 30.12.2008 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi 

kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi 
borçlarını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemiş olanların Merkez Bankasında tutulan 
kayıtları silinir. 

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar ve özel fınans kurumlarınca yapıla
cak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate 
alınmaz. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No. : 1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 2/370 9/1/2009 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınız tarafından; 5/1/2009 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale 
edilmiş bulunan 1/664 esas numaralı "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyo
numuzun 7/1/2009 tarihinde Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLA
YAN ile beraberinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Adalet Ba
kanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla 
yaptığı, 1 inci Birleşiminde incelenip görüşülmüştür. Ayrıca, görüşmeler sırasında Tasarı esas 
alınmak kaydıyla, yine esas komisyon olarak Komisyonumuza 12/11/2007 tarihinde havale edil
miş 2/59 esas numaralı "Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve 2 Milletvekilinin; Karşılıksız Çek ve 
Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kayıtlarının Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi", 22/12/2008 tarihinde havale 
edilmiş 2/357 esas numaralı "Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU ve 2 Milletveki
linin; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların 
Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi", 7/1/2009 tarihinde havale edilmiş 2/370 esas numaralı "Gi
resun Milletvekili Ali TEMÜR'ün; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kart
ları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi" ve 29/5/2008 ta
rihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonu
muza havale edilmiş bulunan 2/261 esas numaralı "Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Millet
vekilinin; Senetlerinin Protesto Edilmesi, Karşılıksız Çekler ve Kredi Kartı ve Banka Kredileri 
Borcu Nedeniyle Mali Sicilleri Bozulan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mali Sicillerinin Silinmesine 
Dair Kanun Teklifi"; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 35 inci maddesi gereğince Tasarı 
ile ilgili görülmeleri nedeniyle birleştirilerek görüşülmelerine karar verilmiştir. 

19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunun 16 nci maddesi ile, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süre
si içinde ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çek 
"karşılıksız çek" olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 11 inci maddesi ile de, yeterli karşılığı ol
madığı için ödenmeyen ve daha sonra ödenen karşılıksız çekler ile hesap sahibi hakkındaki bilgile
rin bankalardan toplanma ve bankalara duyurulma esas ve usullerini Türkiye Bankalar Birliğinin gö
rüşünü alarak belirleme yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmiştir. Diğer taraftan 
14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunun "Risk santralizasyo-
nu" başlıklı 44 üncü maddesi gereğince; Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankaları, katılım 
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, finansal kiralama şirketleri, fak
toring şirketleri, finansman şirketleri ile Banka ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca 
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belirlenecek diğer malî kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgileri nezdinde topla
mak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile paylaşmak üzere Risk 
Merkezi kurmak ile T.C. Merkez Bankası görevlendirilmiştir. Ayrıca Merkez Bankası, sayılan kuru
luşlar tarafından müşterilerinin risk durumları hakkında istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek biçim 
ve içerikte vermekle yükümlüdür. Merkez Bankasınca sayılan kuruluşlara verilen bilgiler, kredilen
dirme işlemleri sırasında başvuran kişi veya kuruluşun kredi alma yeterliliğinin ölçülmesinde fay
dalanılan "kredi skoru"nun hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 

Ülkemiz ekonomisinin 90'lı yıllarda Uzak Doğu'da ve Rusya'da meydana gelen ekonomik kriz
lerden etkilenmesinin arkasından, Kasım/2000 ve Şubat/2001 ekonomik krizleri ile de oldukça kü
çülmesi nedeniyle kişi ve kuruluşların kredilendirme ile desteklenmesi amacıyla çıkarılan 25/12/2003 
tarihli ve 5033 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun ile T.C. Merkez Bankası Risk Merkezinde
ki kayıtlar silinmiş bulunmaktadır. 

T.C. MERKEZ BANKASI NEZDİNDEKİ KAYIT SAYILARI 

Ödenmiş Ödenmemiş TOPLAM 

Ferdi Kredi 154.866 344.701 499.567 

Kredi Kartı 698.104 1.221.859 1.919.963 

Karşılıksız Çek 3.501.436 2.405.658 5.907.094 

Protestolu Senet 311.916 3.553.642 3.865.558 

GENEL TOPLAM 4.666.322 7.525.860 12.192.182 

Not: Bir kişinin üzerinde birden fazla kayıt bulunabilir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kredilendirme faaliyetlerinin desteklenmesi
nin gerektiği, 

- Bazı kişi ve kuruluşların yüksek faizler ve öngörülemeyen bazı finansal dalgalanmalar nede
niyle, istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen ekonomik faaliyetleri esnasında çek, senet ve 
kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getiremediği ve bu nedenle T.C. Merkez Ban
kasının kara listesine alındıkları, 

- T.C. Merkez Bankası kara listesi kayıtlarının; kredilendirme ve çek hesabı açma işlemleri 
sırasında, kredi talebinde bulunan kişi ve kurumların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme ka
biliyetlerine ilişkin bir karine oluşturması nedeniyle, daha sonra ödenmiş olsalar dahi, kredilendir
me ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebildiği, 

- T.C. Merkez Bankası kara listesi kayıtlarının; söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya 
yeniden yapılandırılması halinde bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüke
tici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde dik
kate alınmamasını sağlamak amacıyla Tasarının hazırlandığı, 

anlaşılmaktadır. 
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Tasannın geneli üzerindeki görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından; 

- 5033 sayılı Kanun ile 22 bankanın iflas etmesi sonucunda ülkemizde yaşanan kriz sonrasında 
2003 yılında benzer nitelikte bir düzenlemenin yapıldığı, ancak söz konusu Kanunun uygulanması 
sırasında bankalarının olumsuz tutumu nedeniyle vatandaş nezdinde birçok şikayetle karşılaşıldığı, 

- 5033 sayılı Kanunun uygulaması incelendiğinde; Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden yıl 
içersinde silinmiş kayıtlardan yüzde 25'inin tekrar kara listeye yazıldığı, 

- Tasarıda 5033 sayılı Kanundan farklı olarak mevcut borçların ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılabilmesi için öngörülen sürenin 3 aydan 6 aya çıkardığı, 

- Özel sektör tarafından işletin bankaların T.C. Merkez Bankasındaki kayıtların silinmesine 
rağmen, kredi verme konusunda geçmişte aldıkları kayıtlan kullanarak veya bizzat kendilerinin or
tak bir şirket kurarak oluşturdukları kayıtları kullanmaya devam ettikleri, bu durumun Kanundan 
beklenen etkinin oluşmasını engellediği, 

- 5033 sayılı Kanunun uygulanması sırasında yaşanan sorunlar dikkate alınarak özellikle banka
lar için kayıtlann silinmesine rağmen kayıtlan gerekçe göstererek kredi vermekten çekinmek gibi tu
tumlar hakkında yaptırımların öngörülebileceği önerisi üzerine serbest piyasa ekonomisinin koşul
larının geçerli olduğu ülkemizde özel sektörün ticari faaliyetlerine fazla müdahalenin yanlış olacağı, 

- Temel işlevlerinden biri kredi vermek olan bankalann, geçmişte borçlarını ödeyemedikleri için 
kamu kurumlan tarafından tutulan bir listeye kaydedilmiş bulunanlara bu listedeki kayıtlann kanunla 
silinmesinin ardından kredi vermeye zorlanamayacağı, 

- Bankaların kredi verirken verilecek kredinin tahsili konusunda T.C. Merkez Bankası 
kayıtlarının yanı sıra birçok başka kriteri kullandığı, bu çerçevede gerçek veya tüzel kişilerin kredi 
taleplerini geri çevirebildikleri, 

- Borç ya da kredi alamamaktan kaynaklanan finansman sorunlarının çözümünün, küresel kri
zin etkilerinin halen devam ettiği günümüzde daha da büyük önem taşıdığı, 

- Küresel kriz dikkate alınarak piyasada yaşanan finansman sorununun çözümü için; gerçek ve
ya tüzel kişilerin borçlanma olanaklarını artıracak olan T.C. Merkez Bankası kayıtlarının silinmesi
nin yanı sıra mevcut borçların ödenebilirliğini sağlamak amacıyla kanunla yeniden 
yapılandınlmasının ve kamu harcamalarının artınlması suretiyle piyasadaki para arzının artınlmasının 
gerektiği, sadece T.C. Merkez Bankası kayıtlarının silinmesinin tek başına yetersiz kalacağı, 

- Tasarı ile bankalardan kredi alma konusunda belgelendirme aşamasında yaşanan sıkıntılara 
çözüm getirildiği, piyasanın beklentileri doğrultusunda hazırlanan Tasarı ve Tekliflerin bir an önce 
kanunlaşması gerektiği, böylelikle hem kredi vermek isteyen bankaların önündeki teknik engelin 
hem de kişilerin mağduriyetinin ortadan kalkacağı, 

- Kamuoyunda "sicil affı" olarak nitelendirilmesine rağmen aslında Tasarının bir af getirmediği, 
borçlannı ödemiş olanlara veya 6 ay içerisinde ödeyenlere T.C. Merkez Bankası kara listesinden si
linme imkanının sağlandığı, dolayısıyla kanundan yararlanabilmek için borçların ödenmesinin bir 
zorunluluk olduğu, 

- Tasan ile bütün malvarlığını ortaya koyarak iyi niyetli bir şekilde borcunu ödeme gayreti içe
risinde olan ancak piyasada yaşanan sorunlar nedeniyle bunu başaramayan kişilerin mağduriyetinin 
giderileceği, 
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- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Cansuyu kredisi" ile "KOBİ'lere sıfır 
faizli kredi" projelerinin uygulanması sırasında, kredi talep eden girişimcilerin T.C. Merkez Ban
kasındaki kayıtlar nedeniyle kredi alamamalarının, Tasarı ile Tekliflerin hazırlanmasında önemli rol 
oynadığı, 

ifade edilmişti. Bunun üzerine Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı nitelikteki açıklamalarda; 

• Piyasalardaki yüksek faizler ve öngörülemeyen bazı finansal dalgalanmaların, bazı kişi ve ku
ruluşların istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen ekonomik faaliyetleri esnasında çek, senet 
ve kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olduğu, 

• Çek, senet veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi ve kurumların, T.C. Merkez Bankasının 
kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve kurumların daha ön
ceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine ilişkin bir karine teşkil eden kara listesine alındığı, 
bu nedenle daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek protestolu senet ve kredi kartları kayıtlan, 
kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebildiği, 

• Tasarının kanunlaşması halinde, borçlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödeyen veya alacaklı kuruluş ile an
laşarak yeniden yapılandıran çok sayıda KOBİ'nin, esnaf ve sanatkârın, yeni kredilendirme imkan-
lanna kavuşacaktan ve önünün açılacağı, 

• Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve Dünyadaki gelişmeleri dikkate alınarak çekler, krediler ve 
kredi kartlarıyla ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü, 

ifade edilmiştir. Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddele
rine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonu
muza havale edilmiş bulunan 2/261 esas numaralı Teklif için; esas komisyon olarak Komisyonumuza 
havale edilmiş bulunan aynı içeriğe sahip diğer 2/59,2/357 ve 2/370 esas numaralı Tekliflerin Tasarı 
ile birleştirilerek Genel Kurulun onayına sunulduğu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 23 üncü maddesi gereğince; Komisyonumuz görüşleri Plan ve Bütçe Komisyonuna bildi
rilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Soner Aks oy 

Kütahya 

Üye 

Tacidar Seyhan Yılmaz Tankut 

Başkanvekili 

Hasan Angı 

Konya 

Üye 

Kâtip 

Osman Coşkun 

Hüsnü Çöllü 

Yozgat 

Üye 

Adana Adana Antalya 

Üye Üye Üye 

Metin Kaşıkoğlu Kutbettin Arzu Cemaleddin Uslu 

Diyarbakır Düzce Edime 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 



- 1 4 -

Üye 

Halil Mazıcıoğlu 

Gaziantep 

Üye 

Eyüp Ayar 

Kocaeli 

Üye 

Hasan Ali Çelik 

Sakarya 

Üye 

İsmail Katmerci 

İzmir 

Üye 

Alim Işık 

Kütahya 

Üye 

Mustafa Cumur 

Trabzon 

Üye 

Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

Üye 

Taner Yıldız 

Kayseri 

Üye 

Bayram Ali Bayramoğlu 

Rize 

Üye 

Kayhan Türkmenoğlu 

Van 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU 
SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ 

KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN 
KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1) Ödeme tarihi bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kul
landığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemeleri
ni aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî 
faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişi
lerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan 
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 
kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu 
borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halinde borcun tamamının 
ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tu
tulan kayıtlardan silinir. 

(2) Merkez Bankasınca kayıtların silin
mesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şir
ketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finans
man şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek 
karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş 
kayıtlar dikkate alınmaz. 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABU 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU 

SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ 
KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN 

KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

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

Yürütme 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
Af. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

F. Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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