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İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 
II. - GELEN KÂĞITLAR 6 

III. - YOKLAMALAR 8,35,45,54,75 
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 8,10 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 8:10,10:13 
1.- Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Doğu Anadolu Projesi'ne iliş

kin gündem dışı konuşması 8:10 
2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu ilinin ekonomik ve sosyal 

sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 10:12 
3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, atamaları yapılmayan öğ

retmenlerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması 12:13 

V.- AÇIKLAMALAR 10 
1.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Doğu Anadolu Projesi'ne ay

rılan kaynağın DAP kapsamındaki il sayısına göre son derece yetersiz, da
mızlık hayvan kredisi hibe desteğinin verilme şartlarının da çok ağır ve 
yetersiz olduğuna ilişkin açıklaması 10 
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip se
çimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1091) 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 milletvekilinin, 

Bursa-Mustafakemalpaşa'daki bir maden ocağında meydana gelen grizu pat
laması olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543) 

2.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 25 milletvekilinin, başta Bursa-
Mustafakemalpaşa'daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektörün
deki iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 milletvekilinin, 
esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/545) 

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 milletvekilinin, maden iş
çilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546) 

VIL- ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- (10/406) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşme

lerinin Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına 
ilişkin CHP Grubu önerisi 

2.- (10/298) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
genin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşi
minde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

3.- (10/313) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
genin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşi
minde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 

VIIL- USUL HAKKINDA G Ö R Ü Ş M E L E R 
1.- AK PARTİ Grubunun, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre veril

miş önerisini Başkanlığa süresi içinde verilmediği hâlde işleme almak iste
mesi nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında 
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 
2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 

(S. Sayısı: 321) 
3.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) 

X.- AÇIKLAMALAR 
1.- Adana Milletvekili Ali Küçükaydın'ın, 54'üncü Birleşimde grup 

adına yaptığı konuşmasındaki "illegal faaliyetler" ifadesinin Muş Milletve
kili Sırrı Sakık tarafından yanlış anlaşıldığını veya yanlış anlamaya sebep 
olduğunu belirterek bu sözleriyle terör örgütlerini kastettiğine, başka bir 
maksadının bulunmadığına ilişkin açıklaması 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türkiye'ye gelen terör 

örgütü mensuplarının durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/11080) 

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, yakalama ve gözaltı ile tu
tuklama işlemlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ce
vabı (7/11743) 

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, F tipi cezaevlerinde soh
bet hakkı uygulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 
cevabı(7/11744) 

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, soruşturma ve kovuştur
malarla ilgili şikayetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 
cevabı(7/11750) 

5.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, cezaevlerine bazı kitapların 
alınmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ce
vabı (7/11752) 

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ergenekon davası hâkim ve 
savcıları ile emniyet personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11753) 

7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki gezici kü
tüphane aracına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/11797) 

8.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki öğrenci yurdu ihti
yacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/11861) 

3 . 2 . 2 0 1 0 

Sayfa 

69,76,77 
69:75,76,77:80 

69 

69 

69:75,76,77:80 

76 

76:77 

81 

81:86 

87:89 

90:93 

94:96 

97:99 

100:102 

103:105 

106:108 

1 

- 3 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.05'te açılarak beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, Türk Eczacıları Birliğinin 54'üncü kuruluş yıl dönümüne, 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, milletvekillerine ilişkin siyasi etik kurallar ve uygulamalara, 

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Türkiye Futbol Federasyonu ve Millî Takımlar Teknik 
Direktörünün yerli antrenörlerden olmasına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 

Siirt Milletvekili Osman Özçelik, 

Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar, 

Türk Eczacıları Birliğinin 54'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin birer açıklamada bulundular. 

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri, Birleşme ve Ticaret Komisyonu ile Romanya 
Senetosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetlerinin ülkemizi ziyaret 
etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının 
(10/541), 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, sigara fabrikalarından Yaprak Tütün 
İşletmelerine geçen işçilerin (10/542), 

Sorunlarının araştırılarak 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. 

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının; korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun 
eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, gereği, 
kapsamı, zamanı ve süresi Hükümetçe belirlenecek şekilde Aden Körfezi, Somali karasuları ve 
açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli 
düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 10/02/2009 tarihli ve 934 sayılı Karan ile Hükümete verilen izin süresinin Anayasa'nın 
92'nci maddesi uyarınca 10/02/2010 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresinin (3/1073) görüşmeleri tamamlanarak, yapılan oylamadan sonra kabul edildi 

Siirt Milletvekili Osman Özçelik, İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, grubuna, 

İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ, Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, şahsına, 

Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, grubuna, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Diyarbakır Milletvekili 
Akın Birdal'ın, grubuna, 

İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, şahsına, 

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Muş Milletvekili M. Nuri Yaman, EMASYA Direktifı'yle EMASYA Protokülü'nü birbirinden 
ayırmak gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu. 
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Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını 
kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların 
yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/333, 334, 335) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, İç Tüzük'te belirtilen dört aylık sürede 
Komisyonun çalışmalarını tamamlayamadığına, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporu'nun, 
Komisyonun görev süresinin dolmasından sonra gelmesi nedeniyle gerekli inceleme ve müzakerelerin 
yapılamadığına; bu nedenle, çalışmaların tamamlanabilmesi için, İç Tüzük'ün 105'inci maddesi 
uyarınca yeni bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin tezkeresi okundu; yapılan 
görüşmelerden sonra yeni bir Meclis araştırması komisyonu kurulması, 

Kurulacak komisyonun: 

16 üyeden teşekkül etmesi, 

Çalışma süresinin, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden itibaren üç ay olması, 

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere 
duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/9) görüşmeleri 
tamamlandı, yapılan oylamadan sonra, gündeme alınması kabul edilmedi. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, grubuna, 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, şahsına, 

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, verilen arada, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç'ın, makam odasına gelerek Genel Kurulun nasıl yönetileceği konusunda kendisine talimat 
vermeye kalktığını belirterek bu durumu şiddetle kınadığına ilişkin bir konuşma yaptı. 

Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, şahsına, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, şahsına, 

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

3 Şubat 2010 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 
23.49'da son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 

Başkan Vekili 

Bayram ÖZÇELİK Harun TÜFEKÇİ 

Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 73 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
3 Şubat 2010 Çarşamba 

Tezkereler 

1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1078) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1079) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1080) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

4.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1081) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

5.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1082) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1083) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

7.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1084) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1085) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1086) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

10.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1087) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1088) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 

12.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1089) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2010) 
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Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 Milletvekilinin, Bursa-Mustafakemalpaşa'daki 
bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2009) 

2.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 25 Milletvekilinin, başta Bursa-Mustafakemalpaşa'daki 
grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2009) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009) 

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, maden işçilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.12.2009) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi 

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne Belediyesindeki dinleme olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11504) 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56'ncı Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Doğu Anadolu Projesi hakkında söz isteyen Ardahan Milletvekili Saffet 
Kaya'ya aittir. 

Buyurunuz Sayın Kaya. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

I.- Ardahan Milletvekili Saffet Kaya 'nın, Doğu Anadolu Projesi 'ne ilişkin gündem dışı konuşması 

SAFFET KAYA (Ardahan) - Değerli Başkan, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımız; Doğu 
Anadolu Projesi, DAP'la ilgili gündem dışı söz talebim oldu. Bundan dolayı yüce heyetin huzurun-
dayım. Değerli Başkanıma teşekkür ediyorum. 

Ancak -konuşmama başlamadan önce- dün yüce çatıda, yüce Parlamentoda yaşanan, maalesef top
lumda çok ciddi bir rahatsızlık yaratan dünkü tablo, dünkü nakisa hepimizi üzmüştür. Umuyoruz ki bu 
yüce çatı altında bundan sonra bu tür arbedelerin yaşanmaması ve her seçilmişin, seçilmişlik ulviyetine 
uygun, bu kutsal çatıya uygun davranması gerçekten temennimizdir. Dolayısıyla, inşallah bu çatı altında 
bir daha böyle bir arbedenin yaşanmamasını temenni ediyorum seçilmiş bir milletvekili olarak. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Başbakana söyle, Başbakana! 

SAFFET KAYA (Devamla) - Değerli arkadaşım, bakın, iyi niyetli temennimi kötüye kullanma
yın lütfen. Ben burada genel anlamda bir temennide bulundum ve burada her seçilmişin, kendine, dav
ranış tarzına uygun, bu Parlamentoda hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, herkes 
kendine soracak bu hatayı. Dolayısıyla, umuyorum ki inşallah bir daha böyle bir arbede yaşanmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu illerimizle ilgili AK PARTİ Hükümetimizin geçmişte hayvancılığa 
ve tarıma yönelik çok ciddi çalışmaları olmasına rağmen, daha evvel, geçen yıl, GAP projesiyle il
gili bir kararname çıkarmışlardı. Özellikle, GAP dediğimiz, Güneydoğu illeriyle ilgili bir uygula
maydı bu yani oradaki hayvancılığı ve tarımı geliştirmek adına çıkarılan bir kararnamenin devamı, 
Doğu Anadolu illeriyle ilgili de Bakanlar Kurulu kararnamesinden geçti. 
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Ben özellikle Doğu Anadolu'yla ilgili ve coğrafyanın yüzde 75'i hayvancılıkla karakterize olan, 
ekonomik girdilerinin yüzde 90'ını tarım ve hayvancılıktan elde eden Doğu illeriyle ilgili bu karar
namenin, Hükümetimiz nezdinde ve özellikle Sayın Başbakanımızın ve Bakanlar Kurulunun, Tarım 
Bakanımız Mehdi Eker Bey'in de bu konudaki katkılarım yüce Parlamentoda takdirle ifade etmek is
tiyorum çünkü o bölgenin yaşam girdisi, yaşam kaynağı, tek kazanımı hayvancılık ve tarım. Eğer biz 
Hükümet olarak oradaki tarımı ve hayvancılığı destekleyemez, geliştiremezsek hiç şüphesiz ki bölgede 
tarım ve hayvancılık çöktüğü gibi, onunla birlikte de bölgenin gelişmesi ciddi manada etkilenecektir. 

Bölgeler arası kalkınmadaki farkı ortadan kaldırabilmek adına bu projenin önemi gerçekten çok 
büyüktür. Onun için, elbette ki AK PARTİ hükümetlerinin farkı, her zaman olduğu gibi bu Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle de. . . Bir Doğu milletvekili olarak özellikle Hükümetimize, özellikle Başba
kanımıza ve Tarım Bakanımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Nedeni de şudur: O bölgede 
hayvancılık yapacak olan insanlarımız yaklaşık olarak 50 baş düve talebinde bulunduklarında yüzde 
40'ını hibe olarak Tarım Bakanlığı karşılamış olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa uygulanan ve 
ciddi bir Bakanlar Kurulu kararnamesidir ki işte bu da AK PARTİ farkıdır. 

Onunla birlikte, yalnızca bu yetmez, orada yatırım yapacak, yeni inşaat sahası açacak insanla
rımızla ilgili, yüzde 30, yine yatırıma matuf hibe destek sağlanacaktır. Bu çok ciddi bir süreçtir. Yani 
siz 100 milyar liralık bir yatırım yaptığınızda 30 milyarını bu yatırım teşvikinden yararlanmanız 
mümkün ve hibe olarak size verilmektedir. Bu, çok çok önemli bir ayrıcalıktır, hayvancılığı ve tarımı 
geliştirme anlamında çok ciddi bir payı var. 

Bu Bakanlar Kurulu kararnamesinin özellikle almış olduğu başka bir karar da şudur: O bölgede 
ekipmanınızın ihtiyacını da yüzde 40 hibe olarak Tarım Bakanlığımızdan alabiliyorsunuz. Bu, son de
rece önemli bir projedir, son derece önemli bir Bakanlar Kurulu kararnamesidir. Bölgemizde artık 
bundan sonra göçün durabileceği, hayvancılığın ve tarımın gelişebileceği bir kararname hükmüdür 
ve bu hükümden dolayı da özellikle Hükümetimize, Doğu'ya, Güneydoğu'ya ve Türkiye'nin her 
bölgesine ilgili bakmasından dolayı da teşekkürlerimi gerçekten borç biliyorum. 

Bu kararname çıktığı zaman benim Ardahan ilimdeki Gedik'imdeki vatandaşımdan tutun 
Baltalı'daki vatandaşıma kadar herkesin memnuniyetini dile getirebilecek bir takdiri bize iletmeleri 
gerçekten bizi mutlu etti. Umuyorum ki bundan sonraki süreç içinde de o bölgelerde, o bölgenin ger
çekten karakteristik özelliği olan tarım ve hayvancılık bu tür projelerle gelişmiş olur ve bugüne kadar, 
kooperatiflerden tutun, süt teşvikine kadar tamamıyla bölgemizde Bakanlığımızın son yedi yıl içinde 
çok ciddi desteklerini çok net olarak görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

SAFFET KAYA (Devamla) - Dolayısıyla, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, 
Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, İğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerimizde son uygula
nan bu kararnamenin hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hükümetimize, Sayın 
Başbakanımıza özellikle teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 

Yüce heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, saygı sunuyorum. Çok teşekkür 
ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. 

Sayın Ertugay, sisteme girmişsiniz; ne için acaba? 

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Efendim, 60'a göre kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, bir dakika süre veriyorum. 

V.- AÇIKLAMALAR 

1.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay 'ın, Doğu Anadolu Projesi 'ne ayrılan kaynağın DAP kap

samındaki il sayısına göre son derece yetersiz, damızlık hayvan kredisi hibe desteğinin verilme şart

larının da çok ağır ve yetersiz olduğuna ilişkin açıklaması 

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum DAP'la ilgili bir konuşma yaptığı için. Tabii, DAP'ın 
Hükümetin aklına gelmesi bizi sevindiriyor. DAP diye bir projenin varlığının dikkate alınması önemli 
bir gelişmedir ancak bu hayvancılık konusunda damızlık kredisi öngören, hibe desteği öngören bu 
kredinin verilme şartları çok ağırdır ve kaynak son derece yetersizdir. Bu konuda Hükümetin daha 
kapsamlı ve daha geçerli, işe yarar bir uygulama yapmasının doğru olacağını düşünüyorum çünkü 
bölgede 50 baş ve üzeri işletmelerin ancak yararlanabileceği... Böyle bir destekten yararlanabilecek 
işletme sayısı, insan sayısı son derece sınırlıdır. 

Ayrıca, on altı ili kapsayan -DAP projesinde on altı Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ili 
vardır- bu proje için öngörülen kaynak son derece yetersizdir. Bu açıklamayı yapmak istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertugay. 

Gündem dışı ikinci söz Ordu ilinin ekonomik ve sosyal sorunları hakkında söz isteyen Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner'e aittir. 

Buyurunuz Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu ilinin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşması 

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün burada bir olay oldu. Yasama 
organının bir üyesi olarak, Sayın Başkan Vekiline karşı yapılan bu olaydan dolayı, o teşebbüste bu
lunan Sayın Bakanı, şahsım adına, bu sevimsiz davranışından dolayı kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir aydır Ordu'nun bütün ilçelerinde, beldelerinde dolaştım. Sekiz sene
dir iktidarda bulunan AKP döneminde benim beldeme, köyüme, ilçeme sekiz senede hiçbir hizmet 
gitmemiştir. Bunu bizzat yerinde izledim. 

Değerli arkadaşlarım, işçi istihdam eden hiçbir tesis yok. Mevcut, işçi istihdam eden tesisler 
özelleştirme adı altında tamamen satılmış. Onun yerine özel teşebbüsün de yapacak olduğu bir is
tihdam sahası açılmamıştır. Ordu ilinde nüfus 970 binden 700 bine düşmüştür. Neden halk benim 
ilimi terk etmiş gitmiştir? Neden halk böyle bunalmıştır bu iktidar döneminde? İşte bu iktidar, buna 
bir çözüm getirememiştir, getirmemektedir değerli arkadaşlarım. 

- 1 0 -
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Şimdi, Ordu'nun bazı yatırım şeyleri var. Ordu ve Giresun'un gerçekten çok samimi isteği var: 
Bu isteği ORGİ havaalanı. Sayın Başbakan geliyor, sayın bakanlar geliyor ve sözde vaatte bulunu
yorlar ama hiçbir girişim yok, hiçbir faaliyet yok, yalnız seçimden seçime gelip halk aldatılmaktadır 
ve bunun gibi yine Ordu'nun çevre yolları, Ordu'nun birçok yolları tamamen yapımdan, hizmetten 
yoksun kalmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu AK PARTİ iktidara gelmeden önce halkın sofrasında bir ekmek var
ken maalesef çeyrek ekmek kalmıştır. Bugün esnaf perişan, sanatkâr perişan, emekli perişan, kamu 
kesiminde çalışan memur perişan durumdadır. Bunlar hakkında hiçbir iyileşme yapılmamıştır. Kim
seyi aldatmayalım, gidin benim ilimdeki Akkuş'a, Gürgentepe'ye, Korgan'a, Kumru'ya, Mesudi
ye'ye ve diğer ilçeleri dolaşın, göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bizim Karadeniz'in en önemli gelir kaynağı fındık ürünüdür, fındık üre
ticisinin en büyük geçim kaynağı fındık ürünüdür. 

Değerli arkadaşlarım, sekiz senedir fındık üreticisi, hiçbir zaman devletten destek görmemiş, 
tamamen saf dışı bırakılmış, onu destekleyen FİSKOBİRLİK devre dışı bırakılmış, bunun yanında 
resmî kuruluş olan Toprak Mahsulleri Ofisi alıma girmiş, geçen sene onlar da geri çekilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, fındığın 7-7,5 milyon olması gerekirken 3-3,5-4 milyon liraya satılmış
tır, maliyetinin altında bir satış vardır. Ordu halkı gerçekten perişan, hiçbir zaman devletten destek 
alamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, fındık kutsal bir üründür, devletin ona bir kuruş masrafı yoktur. Ama Tür
kiye'ye üretimden 13,8 milyar dolar geliyorsa bunun 2,5 milyar doları fındıktan girmektedir. Bir sa
nayi ürünüdür. Türkiye'nin 650 bin ton üretimi vardır fındıkta ve bu üretimin de 500 bin tonu ihraç 
edilmekte, 150 bin tonu da içte tüketilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet buna sahip çıkmamakta. Sayın Başbakan Trabzon'da temmuz 
ayında bir demeç verdi: "Fındık üreticisi, Karadenizli üretici hazineden para almaya alışmış ve bunu 
devam ettirmek istiyor. Buna müsaade etmem." diyor. Değerli arkadaşlarım, on iki aydır fındığının 
dibinde çalışan, üretimini geliştiren üreticiye neden destek vermiyorsunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Bu fındık Türkiye'nin en büyük gelir kaynağı, ihraç maddesi ol
duğu hâlde neden sahip çıkmıyorsunuz da üç dört tane ihracatçıya teslim ediyorsunuz? Değerli ar
kadaşlarım, serbest piyasa ekonomisi diye tüccara teslim ettiniz. Önümüzdeki sene 700-750 bin, 650 
bin ton civarında fındık olacak, fındığı kim alacak? FİSKOBİRLİK yok, TMO yok; tüccar mı ala
cak değerli arkadaşlarım, nasıl alacak? Kurda kuzuyu teslim etmeyin, tedbirini alın. Depolar yok, 
fındığı kim alacak? Üreticiyi kendi mülkünde, kendi gayrimenkulünde ırgat durumuna sokmayın, 
üreticiyi köle durumuna sokmayın. Sistemimizde fındık üreticisi tamamen devreden çıkmış. 

Şimdi diyorsunuz ki: "Biz dekar başına 150 TL vereceğiz." Değerli arkadaşlarım, altı sene oldu, 
60 trilyon, dondan zarar gören üreticiye parasını ödediniz mi değerli arkadaşlarım? Ödenmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, lütfen selamlayınız. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Bitireceğim. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
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RAHMÎ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi diyorsunuz ki: "Şubat ayında biz 
dekar başına para vereceğiz." diyorsunuz, "Mart ayında ödeyeceğiz." diyorsunuz. Halkla oynama
yın, fındık üreticisiyle oynamayın, onun gururuyla oynamayın. Fındık onun gururu ve namusudur, 
geçim kaynağıdır. Onun için, alay etmeyin benim halkımla, Ordu halkıyla alay etmeyin ve buna, in
şallah, müsaade etmeyeceğiz, ilk seçimde bunun hesabını bu halk size soracaktır. 

Sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güner. 

Gündem dışı üçüncü söz, atamaları yapılmayan öğretmenlerin durumları hakkında söz isteyen 
Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'ye ait. 

Buyurunuz Sayın Erçelebi. (DSP sıralarından alkışlar) 

3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, atamaları yapılmayan öğretmenlerin durumuna 
ilişkin gündem dışı konuşması 

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti ve 
şahsım adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Güldal Mumcu'ya dün yapılmak istenen baskıyı kınıyorum, bir 
daha tekrar etmemesini umuyorum. 

Bugün sizlerle, eğitimimizin en önemli sorunlarından biri olan atanmayan genç öğretmenleri
mizin gerçeklerini paylaşacağım. Eğitim sisteminin iki stratejik öğesinden biri öğrenci, diğeri de öğ
retmendir. Birisi olmazsa eğitim sistemi çalışmaz, öğrencisiz veya öğretmensiz sınıf ve okul olmaz. 
Şu anda Türkiye'de 140 bin öğretmen açığı vardır. Aynı zamanda atama bekleyen 320 bin genç öğ
retmen vardır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında sistemde 641.443 kadrolu, 26.221 sözleşmeli öğ
retmen görev yapmıştır. 

Türkiye'yi sekiz yıldır yöneten AKP'nin devri iktidarında öğretmenlik meslek olmaktan çık
mış, sigortasız, sosyal güvencesiz, sendikasız, iş güvencesiz, mevsimlik işçilik hâline gelmiştir. Cum
huriyet tarihinde ilk defa AKP hükümetleri döneminde eğitim bir süreç olmaktan çıkmış, günübirlik, 
haftada bir ya da ayda bir öğretmeni değişen seyirlik bir oyun hâline gelmiştir. Öğrenciler öğret
menlerinin adını bile öğrenemeden başka bir öğretmenle tanışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum 
eğitimde sürekliliği ortadan kaldırdığı için kaliteyi de düşürmektedir. İl millî eğitim müdürlükleri 
ilanla, bazen de megafonla ücretli öğretmen alımları yapmaktadırlar. Aylık ortalama 500 TL ücretle, 
yarım yamalak sigortayla, güvencesiz, her an işten çıkarılma korkusuyla yaşayan 61 bin ücretli öğ
retmen çalıştırılmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Şubat 2010'da öğretmen ataması yapacağını açıklamasına rağmen, bi
linmeyen bir nedenle bu atamayı iptal etmiştir. Buradan Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Şubat 
atamaları neden iptal edilmiştir? 

Şu anda İğdır'da görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, Kars'ta yüzde 70'i, Şırnak'ta yüzde 
52'si, Van'da yüzde 4 F i , Diyarbakır'da yüzde 31 'i, Bilecik'te yüzde 27'si, Aydın'da yüzde 10'u üc
retli veya sözleşmeli öğretmendir. Türkiye'de savaş yılları dâhil olmak üzere, sizin İktidarınıza kadar 
öğretmenler hiç sözleşmeli olmamışlardır, millî eğitim bu kadar ihmal edilmemiştir. Kurtuluş Savaşı 
yıllarında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında hiç öğretmenler sözleşmeli olmadı. Atatürk, Kurtuluş Sa
vaşı sürerken, 1921 'de Ankara'da Maarif Kongresini topladı; öğretmenlerle Türkiye'nin geleceğini, 
irfan ordularıyla nasıl kurulacağını konuştu. Atatürk'ün Eğitim Bakanı Mustafa Necati sizin atama
dığınız öğretmenlerin yaşındaydı. 
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Sahi, siz ne yapmak istiyorsunuz? İşçileri işten atıyorsunuz, ekmeklerini ellerinden alıyorsunuz, 
öğretmenleri okula sokmuyorsunuz. Siz bu milletin sorunlarını çözeceğinize bu milletin başına sorun 
oldunuz. 

Sayın milletvekilleri, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından derhâl vazgeçilmelidir, sözleş
meli çalışan öğretmenlere kadro verilmeli, tüm öğretmenler kadrolu istihdam edilmelidir. İktidarınız 
döneminde Diyanet İşleri Başkanlığından kitleler hâlinde Millî Eğitim Bakanlığına kadro geçişi yap
tınız ama öğretmenleri atamadınız. Buna ne kul razı olur ne de Allah. Kul hakkı yiyorsunuz. Gün ge
lecek belki çarpılacaksınız, korkarım bir gün taş olacaksınız. 

Hükümete önerim şudur: AKP Hükümeti bir an önce öğretmenlik mesleğini yapmaya hak ka
zanmış genç öğretmenlerimizin atamasını yapmalı ve eğitim sistemimize daha fazla zarar verme
melidir. Çocuklarımızın kaliteli eğitim hizmeti alması iyi yetişmiş öğretmenlerin varlığına bağlıdır. 
O yüzden iktidar bir an önce "Haydi öğretmenler sınıfa " demelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HASAN ERÇELEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Hükümete bir uyarıda bulunmak istiyorum: Şu anda Tekel işçileri yaklaşık elli gündür ayakta
dır, ekmek mücadelesi vermektedirler. Eğer öğretmenler de ayağa kalkarlarsa emin olun Türkiye 
ayağa kalkar. Atanmayan öğretmenlerin içindeki, yüreklerindeki ateş, sizi de, İktidarınızı da yakar 
haberiniz olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erçelebi. 

Şimdi gündeme geçiyoruz sayın milletvekilleri. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine 
dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

/.- Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan 
vekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1091) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelerini seçmek üzere 28.01.2010 günü 
saat 18.00'de B Blok 2. Kat 4. Banko'daki Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 10 üye ile top
lanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir. 

Recep Yıldırım 

Sakarya 

Komisyon Geçici Başkanı 
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Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 

Başkan: İdris Güllüce 

Başkanvekili: Metin Kaşıkoğlu 

Sözcü: Çağla Aktemur Özyavuz 

Katip: Yüksel Coşkunyürek Bolu 

Düzce 

İstanbul 

Şanlıurfa 

10 

10 

10 

10 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 milletvekilinin, Bursa-Mustafakemalpaşa 'daki 

bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak alınması gereken önlem

lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543) 

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi'nin Alpagut Köyü Deveci konağı mevkiinde bulunan Bük 
köy Madencik ve Turizm Anonim Şirketi'ne ait kömür ocağında, 11 Aralık 2009 tarihinde saat 
19.30'da grizu patlamasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü 
olayın yinelenmemesi ve bu vahim olayın nedenlerini açığa kavuşturmak için gerekli önerilerin or
taya konulması amacıyla, Anayasa'nın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Mec
lis Araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim. 

1) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

2) İsmet Büyükataman (Bursa) 

3) Necati Özensoy (Bursa) 

4) Oktay Vural (İzmir) 

5) Metin Ergun (Muğla) 

6) Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara) 

7) Akif Akkuş (Mersin) 

8) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 

9) Mümin İnan (Niğde) 

10) AtilaKaya (İstanbul) 

11) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 

12) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

13) Recai Yıldırım (Adana) 

14) Beytullah Asil (Eskişehir) 

15) Muharrem Varlı (Adana) 

16) Ahmet Bukan (Çankırı) 

17) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

18) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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19) Osman Durmuş 

20) Cemaleddin Uslu 

21) Erkan Akçay 

22) Emin Haluk Ayhan 

(Kırıkkale) 

(Edirne) 

(Manisa) 

(Denizli) 

23) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

24) Osman Ertuğrul (Aksaray) 

25 Alim Işık (Kütahya) 

Gerekçe: 

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi'nin Alpagut Köyü Devecikonağı mevkiinde bulunan Bük-

köy Madencilik ve Turizm Anonim Şirketi'ne ait kömür ocağında, 11 Aralık 2009 tarihinde saat 
19.30'da metan gazının hava ile temas etmesi sonucu meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kay

betmesine neden olan grizu patlamasında birçok ihmalin bulunduğu yetkili kişiler tarafından beyan 
edilmiştir. 

Olay yerinde kurtarma çalışmalarını izleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 

"İşletmenin düzenli olarak denetimi yapılmış. Zaten biz maden ocaklarını bakanlık olarak proje kap
samında denetime tabi tutuyorduk. Maden ocağı Bursa Bölge Müdürlüğümüz ve Ankara'daki Teftiş 

Kurulu tarafından denetlenmiş bir firmadır. Mayıs ayında en son denetimi yapılmış. Eksikleri tes
pit edilmiş ve onları da aralık ayına kadar tamamlanmak üzere kendilerine talimatlandırılmıştı. 

Ancak bu eksikliklerin ne kadarının yapılıp yapılmadığını henüz bilmiyoruz" şeklinde açıklama 

yaptı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili 
olarak, "Yaptığımız çalışmada burada madencilik faaliyetinin 6 ay durdurulmasına, karar verdik" dedi. 

Devlet Bakanı Faruk Çelik, "Gaz ölçümü düzgün yapılmamış ki böyle bir sonuç ortaya çıkmış. 
Böyle bir durumda burada bir ihmal söz konusu" dedi. 

Gerekli önlemlerin alınmadığından dolayı 2 yıl önce de küçük çaplı bir patlamanın meydana 

geldiği madende çalışan işçiler, ocakta metan gazını ölçen sensörün bulunmadığını ve havalandır
maların yapılmadığı için patlamanın meydana geldiğini iddia ettiler. 

Bir maden ocağında uyulması ve uygulanması gereken bazı kurallar vardır. En önemlisi iş gü
venliğinin sağlanması ve işçi sağlığının korunmasıdır. Her işçinin bareti, toz maskesi, lambası ve 
herhangi bir gaz zehirlenmesi durumuna karşı önlem olarak özel maskesi bulunmalıdır. Ayrıca metan 
gazına karşı bir 'merkezi uyarı sistemi' bir de işçilerin boyunlarında manüel uyarı sistemi bulunma
lıdır. Grizulu madenlerde doğal havalandırma yerine mekanik havalandırma yapılmalı, sistematik 
ölçümlerle havalandırma ve gaz emisyonu takip edilmelidir. 

Edinilen bilgilere göre 19 madencinin yaşamını yitirmesine sebep olan grizu patlamasında, iş
letmenin kurallara uymadığı ve yetkili mercilerce denetimlerin yerinde yapılmayarak ihmalkâr dav-
ranıldığı gözlemlenmiştir. İşletmede birtakım eksikliklerin olduğu tespit edilmesine rağmen neden 
kapatılmayarak çalışmasına müsaade edildi. 
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Ülkemizde bugüne kadar gerçekleşen maden kazalarında binlerce işçi hayatını kaybetmiş, bir o 
kadarı da yaralanmıştır. Her kazadan sonra Hükümet yetkilileri bundan sonra daha sıkı denetimler ya
pılacağı ve suçluların hesap vereceği yönünde mesajlar yayınlamaktadırlar. Oysa asıl hesap vermesi 
gereken insanca çalışma koşullarını ikinci plana atan, işletmeleri ön planda tutan yetkililerdir. İçinde 
yaşadığımız 21. yüzyılda uygun çalışma koşullarının olmayışı, kazalara karşı ciddi tedbirlerin alın
mayışı, yeterli denetimlerin yapılmaması ve ceza kanunlarının caydırıcı nitelikte olmaması nede
niyle hala en ufak bir kazada onlarca insanımız grizu patlamalarında yaşamlarını yitirebilmektedir. 
Ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut yaklaşım ve politikalar devam ettiği sürece de bu so
nuçların yaşanmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

Hiçbir şey insan yaşamından daha değerli olamaz. Bursa'daki facianın sorumluları yargı önüne 
çıkarılması ve aynı olayların tekrar yaşanmaması için meclis araştırması açılması gerekmektedir. 

2.-Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 25 milletvekilinin, başta Bursa-Mustafakemalpaşa 'daki 
grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Madencilik sektörü iş kazaları bakımından dünyada 3.cü, Avrupa'da 1. sıradadır. 

Madencilik faaliyetleri sırasında yaşanan iş kazalarında, pek çok çalışan yaşamını kaybetmekte 
ya da sakat kalmaktadır. 

Yine son yıllardaki kaza istatistikleri incelendiğinde, özellikle madencilik sektöründe iş kazala
rının belirgin bir şekilde artarak devam ettiği görülmektedir. Maden kazaları incelendiğinde; teknik, 
sosyal, ekonomik, eğitim, planlama, denetim sorunları vb. pek çok nedeni olduğu görülmektedir. 

Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve alt yapı 
olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak 
denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. 

Son olarak 10 Aralık 2009 tarihinde, grizu faciasının meydana geldiği Bursa'mn Mustafake
malpaşa ilçesi Bükköy Mevkiindeki maden işletmesinde yapılan hazırlık ve üretim çalışmaları, iş
letmenin/firmanın MİGEM'e (ETKB, Maden İşleri Genel Müdürlüğü) vermiş olduğu işletme 
projesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği; 

Maden Kanunu'nun 31. maddesine göre ataması yapılan ve işyerinin iş sağlığı ve güvenliği de
netiminden sorumlu olan maden mühendisinin (teknik nezaretçi(nin)lerin) ücretlerini ruhsat sahip
lerinden alarak yaptıkları denetimlerin ne kadar etkili olduğu, 

Yaşanan kazalar ve sonucunda yapılan tespitler; MİGEM tarafından yapılan denetimlerin ye
tersiz olduğunun bir göstergesidir. Bu denetimlerin daha başarılı olabilmesi için konunun uzmanı 
olan meslek odalarının (Maden Mühendisleri Odası vb.) sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde 10.12.2009 tarihinde meydana gelen ve 19 kişinin ölü
müyle sonuçlanan iş kazasının nedenlerinin: 

• Kazanın meydana geldiği kısmın kirli hava çıkışının-kaçamak yolunun bulunmaması, 

• Kazanın meydana geldiği kısmın havalandırmasının yetersiz olması, 

• Uygun gaz ölçüm cihazı olmayıp yeterli ölçümün yapılamaması, 

• Yeraltı elektrik tesisatının alev sızdırmaz olmaması, 

• Kullanılan patlayıcıların, yeraltı ateşlemelerinde kullanılacak türden olmaması, 

olabileceği düşünüldüğünde bu eksiklikler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uy
gulanacak idari para cezalarının yeniden belirlenmesi, gerektiği; 

- 1 6 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 O: 1 

Bu anlamda yeraltı üretim kültürünün yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Yeraltı üretim kül
türünün yaşatılması için, bu konuda deneyimli TTK ve TKİ gibi kamu kuruluşlarımızın ayakta kal
ması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kurumlarımız üretim yaparken aynı zamanda iş güvenliği 
ve eğitim anlamında okul görevi de görmektedirler. Bu nedenle güçlendirilmeleri için gerekli çalış
malar zaman geçirilmeden yapılmalıdır. 

Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yapılan maden işletmeciliği, gerekli yatırımların yapılmasın
dan kaçınılması, hızlı ve yüksek kazanç sağlanabilmesi için üretim zorlamaları kazalara davetiye çı
karmaktadır. Mühendislik bilim ve teknolojisinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi 
olmaksızın, tamamen ilkel koşullarda yürütülen emek yoğun işletmecilik tarzı terk edilmelidir. 

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olan kazaların ve meslek hastalıklarının ön
lenebilmesi amacıyla gerekli olan düzenleme, araştırma ve geliştirme programlarının doğru şekilde 
yapılandırılabilmesi için; 

10.12.2009 tarihinde Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen ve 19 kişinin ölü
müyle sonuçlanan iş kazasının nedenlerinin araştırılması, madencilik sektöründe yaşanan iş kazaları
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve gerekli araştırmalarının yapılarak Yüce 
Meclisimizin ve Halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasanın 98'inci, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç Tüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 

1) Ali Kocal (Zonguldak) 
2) Onur Başaran Öymen (Bursa) 
3) Abdullah Özer (Bursa) 
4) Mehmet Cevdet Selvi (Kocaeli) 
5) Kemal Demirel (Bursa) 
6) Ensar Öğüt (Ardahan) 
7) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 
8) Suat Binici (Samsun) 
9) Hüseyin Unsal (Amasya) 
10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
11) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
12) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
13) Rasim Çakır (Edirne) 
14) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
15) Ali Oksal (Mersin) 
16) Gürol Ergin (Muğla) 
17) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
18) Rahmi Güner (Ordu) 
19) Zekeriya Akıncı (Ankara) 
20) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
21) Faik Öztrak (Tekirdağ) 
22) Nevingaye Erbatur (Adana) 
23) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
24) Şevket Köse (Adıyaman) 
25) İsa Gök (Mersin) 
26) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
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1 )Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

2) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

3) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

4) Rahmi Güner (Ordu) 

5) Ali Oksal (Mersin) 

6) Atila Emek (Antalya) 

7) Hüsnü Çöllü (Antalya) 

8) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

9) Tayfur Süner (Antalya) 

10) Osman Kaptan (Antalya) 

11) Şevket Köse (Adıyaman) 

12) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

13) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

14) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

15) Hulusi Güvel (Adana) 

16) Sacid Yıldız (İstanbul) 

17) Akif Ekici (Gaziantep) 

18) Derviş Günday (Çorum) 

19) Eşref Karaibrahim (Giresun) 

20) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

21) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

22) Bülent Baratalı (İzmir) 

23) Vahap Seçer (Mersin) 

24) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

25) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

26) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

27) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
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3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergesi (10/545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla İçtüzüğün 

104. ve 105. maddeleri gereğince ekte yer alan gerekçeye istinaden bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe: 

Esnaf ve sanatkar küçük işletmeler, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istih
dama sağladıkları büyük katkı, sosyoekonomik dengelerin kurulması, tarımsal ve sanayi ürünlerinin 
tüketiciye ulaştırılması ve üretimde ciddi bir paya sahip olmaları nedeniyle, tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de önemli bir toplumsal kesimdir. Devletin yakasına "bana iş ver, aş ver" diye yapış
mayan, tersine yarattığı istihdam ve üretimle devlete katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımız ülke
mizde reel sektörün de önemli ve vazgeçilmez bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Bugün dünyada büyük gelişme ve değişmeler yaşanırken, ülkemizde de çok önemli bir yeri olan 
esnaf ve sanatkarlar maalesef pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların büyük bir bölümü, 
kamu yöneticilerinin ve iktidarların ilgisiz ve duyarsız yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. 

Bu bağlamda ülkemizde esnaf ve sanatkar küçük işletmelerin sorunları incelendiğinde, bu ke
simin öncelikle; sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar ile teknolojik gelişim, haksız rekabet, bölge
sel farklılıklar gibi kendi istem ve denetimleri dışında oluşan olumsuzluklardan fazlasıyla 
etkilendikleri görülmektedir. 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik durum itibarıyla daralan ekonomik düzende 
üretim düşmüş, istihdam gerilemiş, vergi yükü artmış ve buna karşılık esnaf ve sanatkarlarımızın so
runlarındaki açmaz ve çıkmazlar her geçen gün daha fazla artmıştır. Bugün aileleriyle birlikte sayı
ları 20 milyonu bulan esnaf ve sanatkarlarımız insan onuruna yaraşır bir hayat tarzına özlem 
duymaktadır. Üreten kesim olarak esnaf ve sanatkarlarımız, içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve 
sosyal tablonun, ülke menfaatlerini yörüngesine oturtacak tarzda yeniden düzenlenmesini istemek
tedir. Yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 1 milyonu aşkın esnaf ve sanatkar kepenk kapatmıştır. 

Esnaf ve sanatkarlar sadece kendilerinin değil yanlarında çalıştırdıkları yüz binlerce çırak ve 
kalfanın da geleceğini güvencede görmek istiyorlar. Kendileriyle birlikte yaşanan ekonomik krize kar
şın büyük özveriyle kendileriyle birlikte bu sıkıntılara göğüs geren, kendilerini yalnız bırakmayan ge
rektiğinde karın tokluğuna çalışmaya razı olan elemanlarının da iş olanaklarını kaybederek, ülkenin 
işsizler ordusuna katılmasını istemiyorlar. 

Esnaf ve sanatkarlarımız; özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdama sağla
dıkları büyük katkı, bölgesel sosyoekonomik dengelerin kurulması ve üretimde azımsanmayacak bir 
paya sahip olmaları nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve sosyal yönler
den büyük önem taşımaktadır. 

Bu özellikleri ile toplumun sosyoekonomik yapısı içinde sanayi ve ticaretin temel unsurlarından 
biri olarak görülen esnaf-sanatkâr ve küçük işletmeler, ülkemizde toplam işletmeler içinde %98, top
lam istihdam içinde yaklaşık %60, toplam üretim içinde %37, toplam yatırım içinde ise %26'lık paya 
sahiptir. 

Ülkemiz ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek derecede öneme sahip 
olan esnaf ve sanatkârlarımız, yaşanan küresel kriz nedeniyle etkisi giderek ağırlaşan pek çok sorunla 
karşı karşıyadır. 

Esnaf ve sanatkâr kesimi, küreselleşmenin olumsuz etkilerini son birkaç yıldır yoğun şekilde 
yaşamakta ve artan biçimde kan kaybetmeye devam etmektedir. Esnaf ve sanatkâr camiasının bü
yüklüğü düşünüldüğünde, yaşadıkları ve yaşayacakları olumsuzlukların sadece kendine değil, top
lumun geneline de yansıyacağı açıktır. Acilen esnaf ve sanatkâr kesimini rahatlatacak tedbirlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Bunun yanında esnaf ve sanatkârlarımızın en çok sorunla karşılaştığı konular arasında; bazı 
mevzuat düzenlemeleri, uygun koşullu finansman imkânları, pazarlama, mesleki, teknolojik bilgi 
eksikliği, planlama, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları, işyeri temini, ihracat sıkıntısı, danış
manlık hizmetlerinin yetersizliği ile bürokratik işlemler sayılabilir. Bu mevcut sorunların hükümet 
yetkilileri tarafından acilen çözümlenmesi gerekmektedir. 

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 milletvekilinin, maden işçilerinin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/546) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10.12.2009 tarihinde Bursa, Mustafa Kemal Paşa İlçesindeki bir maden ocağında meydana gelen 
patlamada 19 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Madencilik taşıdığı önemin yanında barındırdığı 
riskler açısından da önemle üzerinde durulması gereken bir sektördür. 1941 yılından bu yana maden 
ocaklarında meydana gelen kazalarda 3 bin 712 kişi hayatını kaybetmiş, bunun yanında 373 bin 484 
kişi de yaralanmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin başında gelen yaşam hakkının söz konusu olduğu sek
tör ne olursa olsun kâr hırsından uzak durulmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği öncelikli olmalıdır. 

Maden işçiliğinin iş kaza riski fazla, emek yoğun, kayıt dişilik yüksek ve kamunun ağırlığının 
azaldığı bir sektör olduğu yapılan değerlendirmelerle ortaya koyulmuştur. Maden sektöründe yakla
şık 100 bin dolayında kayıtlı işçi var iken, sektörde kayıt dışı çalışan sayısının 35 bin olduğu tahmin 
edilmektedir. Sektörde çalışan işçilerin küçük bir kısmı sendikalıdır. Yeterli iş güvenliği koşullarının 
sağlanmaması nedeniyle yaşanan yaralanma ve ölümler kayıt dişilik ve sendikasızlaşma ile birle
şince işçilerin mağduriyetleri en üst seviyeye çıktığı bilinmektedir. 

Madenlerin işletilmesinde özel sektörün payının artması ile işçilerin sorunları sektörün kendi
sinden kaynaklanan sorunları ikiye katlamıştır. Özel işletmelerde maden işçilerinin ücret, iş sağlığı 
ve güvenliği koşulları çok daha kötü durumdadır. İşsizliğin günden güne arttığı ülkemizde, özel iş
letmelerin elinde olan madenlerde, kamunun üçte biri oranında verilen çok düşük ücretler karşılı
ğında çalıştırılmaktadır. 

Bugün ülkemizde madenlerde yaşanan ölümlerin temel sebebi 19. yüzyıldan kalma bir anlayışla 
ilkel koşullarda işçilerin çalıştırılmasıdır. İş yeri güvenliğinin nerdeyse hiç olmadığı madenlerde, 
etkin denetim mekanizmalarının belli periyotlarla düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bursa'nın 
Mustafa Kemal Paşa İlçesi'nde yaşanan patlama öngörülebilir bir kazadır. Ancak burada sektörün 
hak ettiği önem ve hassasiyete uygun bir tutum sergilenmediği ortadadır. Önlenebilir nitelikte olan 
bu ölümler işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle işçilerimiz hayatlarını kay
betmektedir. 

Maden ocaklarında öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması bu ko
nuda denetimlerin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Maden ocaklarında yapılan denetimler 
sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin verilen cezaların caydırıcı nitelikte olması gerekmekte
dir. Sektörde kayıt dışı çalışan işçi sayısı çok yüksektir. Kayıt dişiliğin önlenmesi gerekmektedir. 
Sendikalaşma oldukça düşüktür. Oysa sendikalaşma Anayasa'nın 51. maddesi ile tanınmış yasal bir 
haktır.Buna rağmen sendikalaşmanın önünde fiili olarak engeller yaratılmakta, işsizliğin çok yüksek 
olduğu bu dönemde işçilerin sendikaya üye olmaları bir işten çıkarma sebebi olarak görülmektedir. 

Sektörde özel işletmeler tarafından işletilen maden ocaklarında çalışan işçilerin, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği açısından yaşadıkları sıkıntılar çok yüksektir. Bu nedenle yapılacak düzenlemelerde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yanında ücret açısından da tüm işyerlerini kapsayacak nitelikte ol
masına dikkat edilmelidir. 
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Maden ocaklarında çalışan işçilerin yaşadıkları sorunlarla, bu sorunların nedenleri ve 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. 15.12.2009 

1) Çetin Soysal 

2) Ali Oksal 

3) Tekin Bingöl 

4) Gürol Ergin 

5) Ramazan Kerim Özkan 

6) Durdu Özbolat 

7) Mevlüt Coşkuner 

8) Mehmet Ali Özpolat 

9) Yaşar Ağyüz 

10) Ali Rıza Ertemür 

l l )Sac id Yıldız 

12) Rahmi Güner 

13) Halil Ünlütepe 

14) Atila Emek 

15) Hüsnü Çöllü 

16) Faik Öztrak 

(İstanbul) 

(Mersin) 

(Ankara) 

(Muğla) 

(Burdur) 

(Kahramanmaraş) 

(İsparta) 

(İstanbul) 

(Gaziantep) 

(Denizli) 

(İstanbul) 

(Ordu) 

(Afyonkarahisar) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Tekirdağ) 

17) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

18) Tayfur Süner 

19) Osman Kaptan 

20) Şevket Köse 

21) Hulusi Güvel 

22) Enis Tütüncü 

23) Ali İhsan Kökrürk 

24) Akif Ekici 

25) Derviş Günday 

26) Eşref Karaibrahim 

27) Ali Rıza Öztürk 

28) Ergün Aydoğan 

29) Bülent Baratalı 

30) Vahap Seçer 

31) Ahmet Küçük 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Adıyaman) 

(Adana) 

(Tekirdağ) 

(Zonguldak) 

(Gaziantep) 

(Çorum) 

(Giresun) 

(Mersin) 

(Balıkesir) 

(İzmir) 

(Mersin) 

(Çanakkale) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Sayın milletvekilleri, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu madde
sine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VII.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

].- (10/406) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu; 03.02.2010 Çarşamba günü (Bugün) yapılan toplantıda oy birliği sağlanama
dığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal Anadol 

İzmir 

Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan (10/406) esas numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüş
mesinin, Genel Kurulun 03.02.2010 Çarşamba günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, istem hâlinde ikişer üyeye lehte ve aleyhte onar dakika söz 
vereceğim. 

Şimdi söz taleplerini alıyoruz. 

CHP grup önerisi lehinde İzmir Milletvekili Kemal Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Cumhuriyet 
Halk Partisi grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Şahsım ve partim adıma yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 21 'inci yüzyılın en önemli sorunlarından biri şiddet ve terördür. Toplumu, 
toplumları daha doğrusu saran bu hastalık, kamu yönetimlerinde iktidarların en büyük sorunudur ve 
huzur içinde yaşamak isteyen insanların, hangi ülkede olursa olsun, hangi yönetimde yaşarsa yaşa
sın yine en büyük sorunudur. 

Tabii, terör ve şiddete karşı iki olmazsa olmaz koşul vardır: Biri demokrasi, ikincisi demokra
siyle etle tırnak gibi olan hukuk, evrensel hukuk, hukuk devletinin üstünlüğü. Eğer bir ülkede evrensel 
hukuk kuralları geçerli değilse o ülkede demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa o toplum teröre ve şid
dete yenik düşmeye mecburdur. O zaman, Türkiye de dünyanın bir parçası, Orta Doğu'nun en önemli 
bir ülkesi ve devleti olduğuna göre bu sorun yakıcı olarak Türkiye'nin gündeminde yer almaktadır. 

Tabii, değerli arkadaşlar, Türkiye'nin şiddete karşı başarılı olabilmesi için devletin en önemli 
organı olan, yasamanın merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde hukuk kurallarının uygulan
ması lazım, şiddetin Türkiye Büyük Millet Meclisine asla giremediği bir yapıya ve uygulamaya sahip 
olmamız lazım. 

- 2 2 -
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Peki, durum böyle mi? Parlamento evvela şiddete karşı kararlı bir mücadele vermeli ki o karar

lılıkla Parlamento topluma örnek olmalı, demokrasiyi sergilemeli, hukuk devletinin üstünlüğü, hukuk 

devletinin gerekliliği mesajı vatandaşa en ücra yurt köşesine kadar Parlamentodan gitmelidir. Oysa 

gerçek bunun tam tersi, gerçeği dün yaşadık. 

Değerli arkadaşlar, her demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye'de kuvvetler ayrılığı geçerli
dir, yani yasama, yürütme ve yargı birbirinden bağımsız biçimde, birbirinden emir almadan, bir
birine baskı yapmadan, birbirinin görevine müdahale etmeden ülkenin yönetimini sağlıklı biçimde 

esenliğe kavuşturmalıdır ve bu Parlamento çalışırken iki tane önemli rehber var yasal olarak: Biri 

Anayasa'mız; ikincisi çalışmalarımızın esasını teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü. 
Hepimiz bu kurallara uymak zorundayız. 

Dün bunun tersi oldu. Dün bir gensoru müzakeresi, ondan evvel bir tezkere, yurt dışına asker 
göndermeyle ilgili bir tezkere müzakeresi vardı gündemimizde. Birincisi bitti, normal akışı içinde 
Meclis müzakereleri devam ederken... Her zaman olduğu gibi tartışma olacak, laf atmalar olacak, 
Meclisi yöneten başkan vekili zaman zaman ara verecek beş dakika, on dakika. Bunlar normal par
lamenter sistemin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin günlük yaşamından enstantaneler. Meclis baş
kanını, Meclisi yöneten Millet Meclisi başkanı ve onu temsilen Meclisin seçtiği Meclis başkan vekili 
bir yanlış yaparsa -insandır, hepimiz yanlışlar yaparız, doğrular yaparız- eleştirilerimiz olursa, uy
gulamasına yönelik eleştirilerimiz olursa tek başvuracağımız yol var: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğü, İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi. 

Ne diyor 63'üncü madde? "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma 
gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en 

çok ikişer kişiye söz verilir." 

Çare bu, tartışılmayacak kadar şu İç Tüzük'ün en fazla uygulandığı madde 63'üncü madde. 
Buna zaman zaman iktidar ve muhalefet partileri, milletvekilleri müracaat ediyoruz, başvuruyoruz 
ve çareyi bu maddenin uygulanmasında buluyoruz. 

Dün maalesef bu maddeyi hepimizden iyi bilmesi gereken, iki dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı yapmış ve şu anda Başbakan Yardımcısı sıfatını taşıyan kişi, Sayın Arınç, bu 
maddeyi paspas gibi çiğneyerek, elinin tersiyle iterek o arada ara vermiş olan, oturumu yöneten 
Meclis Başkan Vekiline ve Divanda görevli üyelere ait olan makam odasını âdeta basarak ve biraz 
sonra AKP Grup Başkan Vekili de aynı olayı tekrarlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Ve
kilini tehdit etmiştir, baskı yapmıştır, hakaret etmiştir, taciz etmiştir, bunlara kalkışabilmiştir. 

MEHMET SAİT DİLEK (İsparta) - Ne tacizi ya! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, sözle taciz olur, haberiniz yok. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünü açın bakın. Taciz deyince aklınızda olan şeyi ben biliyorum. Fikriniz neyse zikriniz de o. 
(CHP sıralarından alkışlar) Çok anlamlı bir sözcüğe tek boyutlu bakıyorsunuz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Böyle şey olur mu, böyle şey düşünülür mü ya? 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bu, cumhuriyet döneminde gerek 
tek parti olsun gerek 50'den sonraki çok partili yaşamımızda rastlanmadık bir olaydır. Bu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iradesine tecavüzdür ve maalesef bu eylemi gerçekleştiren Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde iki dönem Millet Meclisi Başkanlığı yapmış kişidir. Çık, bir şikâyetin varsa -bu 
kürsü herkese açık- 63'üncü maddeye göre söz iste, memnun değilsen oturumu yöneten Sayın Mil
let Meclisi Başkan Vekilinden şikâyetlerini sırala, açık... Hayır, bu yola başvurmuyor. Ondan sonra, 
hem suçlu hem güçlü... Basın toplantısını sonuna kadar izledim. Arkadaşlar, zırva tevil götürmez. 
Neymiş? CHP'li Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Güldal Mumcu Cumhuriyet Halk Partisinin 
grup toplantılarına katılıyormuş, en önde oturuyormuş. Sayın Sadık Yakut, iktidar partisinin grup 
toplantılarına hiç katılmadı mı? Sayın Nevzat Pakdil... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Kendisi yok burada. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - En doğal hakkı canım, ben eleştirmek için söylemiyorum. 
Ben Bülent Arınç'a soruyorum: Adalet ve Kalkınma Partisinin grup toplantılarına katılmıyor mu? 
Bir uyanık gazeteci bunu sorunca: "E, ben onları da kınıyorum." Sen onları kınamayı bırak, ne işin 
vardı o odada? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Burada olmayana böyle soru sorulmaz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - O oda, demin söylediğim gibi Başkanlık Divanının makam 
odası. Biz, grup başkan vekilleri, iktidar ve muhalefet... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Burada olmayan adama... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Burada olsun efendim! Olmayan neymiş? Televizyon ek
ranına çıkacağına, gelsin karşımıza hesap versin. Burada yokmuş! Gelsin! Gelsin, çağır gelsin, bu
rada hesaplaşalım! Hesaplaşma yeri kürsü. Sen avukatı mısın? Sen avukatı mısın? 

AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) - Bağırmayın Meclise! 

FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) - Sakin olun Başkanım. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Siz sakin olun önce! Siz sakin olun. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, siz adamı çıldırtıyorsunuz, sakin olun... Ne demek bu? Grup başkan 
vekilleri burada bakın, MHP'nin, BDP'nin, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleri, çağrılma
dıkça biz o odaya gitmiyoruz. Neden? Orası makam odası. Ama siz... Sayın Arınç diyor ki: "Ba
kanlar orada çay içiyor." Ee, yol geçen hanına siz çevirdiyseniz biz ne yapalım? Ne hakla oraya 
giriyorsunuz? Hangi hakla Meclis Başkanından hesap soruyorsunuz? Gel burada 63'e göre sor. O 
imkânı kullanmıyorsun. 

Ondan sonra, grup toplantısına katılıyormuş... Yani "Anayasa'ya göre, Parlamento içi ve dışı 
parti faaliyetlerine katılamaz." diye 94'üncü maddeyi söylüyor. 

Al sana Bülent Arınç, tokat gibi cevap: "15/11/2004 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Bülent Arınç dün AKP Genel Merkezine giderek, parti yöneticisi gibi, Dışişleri Bakanı Abdul
lah Gül, Devlet Bakanları Beşir Atalay ve Ali Babacan'la yan yana durarak, uzun bir kuyruk oluşturan 
partililerle bayramlaştı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Seçim bölgesindeki vatandaşlarla değil, Genel Merkezdeki 
bayramlaşmaya katılıyor. Katıl, ben ona da bir şey demiyorum ama "Güldal Mumcu grup toplantı
sına gitti." diye konuşma, kendi kendinle çelişme, sonra tükürdüğünü yalarsın. 

Değerli arkadaşlar, dünkü olayı, iktidar muhalefet ayrımı yapmadan kınamak durumundayız, 
hep birlikte Meclis olarak kınamak durumundayız. Yoksa bu Meclis sağlıklı çalışamaz. Aklına esen 
Meclisi yöneten Başkanın makam odasına gider, orada terör estirirse, bu Meclis esenlikli çalışa-
mazsa, millete nasıl güvence veririz arkadaşlar? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Hırsızın suçu yok mu? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Kimin? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Hırsızın suçu yok mu? (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hırsız kim? 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Ahlaksız! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hırsız kim? Onu söyle. Hırsız kim? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Geri alsın sözünü. Ayıp ya! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir eldiven gibi sana yakışıyor o söz. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Hırsızın kim olduğunu açıklasın. 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Bu bir deyiştir. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir eldiven gibi sana yakışıyor o söz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Geri alsın sözünü. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Lafını geri al. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Lafını geri al canım. Bir de komisyon başkanı olacaksın! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Böyle bir deyiş olmaz yahu! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sayın Başkan, lafını geri alsın. 

Hırsız kim? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Allah Allah! Meclis Başkan Vekiline hırsız diyorsun. Bir de 
komisyon başkanı olacaksın! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kim hırsız, kim? 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Hırsız kim ya? 

Nurettin Bey, açıklasın, hırsız kim? Kim olduğunu açıklasın. 

BAŞKAN - Yerlerinize oturunuz lütfen. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kim olduğunu açıklasın. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... Sayın Aslanoğlu, yerinize oturunuz lütfen. Sayın Küçük, siz de. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, hırsızın kim olduğunu söylesin. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN - Yerlerinize oturunuz lütfen. (CHP sıralarından gürültüler) 
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AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Hırsız ne demek ya! 

BAŞKAN - Sayın Küçük... 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Hırsız kim? Hırsız demekle ne demek istiyor? 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Ahlaksız herif! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hırsız kim? 

BAŞKAN - Sakin olun lütfen. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Çıksın söylesin, hırsız kim? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Bu bir deyiştir. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Hırsız demekle ne demek istiyor? Hırsız kimdir, nedir? Hırsızı söy
lesin burada. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hırsız kim? 

BAŞKAN - Sayın Anadol... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hırsız kim? Öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. Hakkım. 
BAŞKAN - Kim olduğunu söyleyin siz de o zaman Sayın Milletvekili, kimi kastettiğinizi, açık 

ve net olarak. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hırsız kim? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hırsız kim? Söyle! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Meclis Başkanı mı? 

BAŞKAN - Sayın Anadol, sözünüzü tamamlayınız lütfen. 

Buyurunuz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın, tutanaklara geçiyor. Bu söz bir eldiven gibi size ya
kışıyor, bir eldiven gibi. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. (CHP sıralarından gürültüler) 

Sakin olun lütfen. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Sayın Başkan, ne amaçla söylediler? Hırsız demekle, kimi, neyi an
latmak istediler? Lütfen, çıksınlar açıklasınlar. Hırsız demekle... Hırsız kimdir, nedir? Kime söy
lendi? Kime atfen söylendi? Burada "hırsız" sözcüğü geçti. Bu "hırsız" sözcüğü neyle ilgiliydi? 
Çıksınlar söylesinler. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hangi amaçla söyledi? 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Aslanoğlu, amacı aşan... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya)- Çıksın özür dilesin o zaman, amacı aşıyorsa. 

BAŞKAN - Ne söylüyorsunuz Sayın Milletvekili? 

Sayın Kirişçi, açıklama getiriyor musunuz sözünüze? Lütfen... 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Açıklayacağım Sayın Başkan. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Özür dilesin. Neyi açıklayacak? 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Yaşından başından utan! 

BAŞKAN - Yerinizden... Mikrofonunuzu açayım. 

Sözünüze netlik getiriniz Sayın Kirişçi. 
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VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şimdi, dün burada, 
Sayın Anadol da bahsetti, hiç kimsenin tasvip etmeyeceği birtakım hadiseler yaşandı. Ama bu yaşa
nılanların arka planına bakmak anlamında, ben sıkça kullanılan, gündelik hayatta sıkça kullanılan "Ya, 
herkes suçlu da onu yakalayan, bunu yakalayan suçlu da hırsızın suçu yok mu?" tarzında her zaman 
kullanılan bir ifadeyi, bu Meclisin sağlıklı yönetilmemesinden kaynaklı olarak, bu yönetimi gerçek
leştiren Meclis Başkan Vekilinin hiç mi kusuru, kabahati yoktur anlamında söyledim. (AK PARTİ sı
ralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Allah Allah! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Bu manada bu ifadeyi kullandım. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sizi kınıyorum efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Lafını geri al. Hırsız olan sizsiniz! 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Boyuna poşuna yazıklar olsun. Özrün kabahatinden büyük! 

BAŞKAN - Aleyhte Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Yazıklar olsun! Bir de profesör olmuşsun, bu yaşa gelmişsin! 

BAŞKAN - Sakin olun sayın milletvekilleri, lütfen... 

Buyurunuz Sayın İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Evet, Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Her zaman olduğu gibi içeriği ko
nusunda bir itirazım yok. Belki bu grup önerisine şunu eklemek gerekir -çünkü grup önerisinde top
lumda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması istenmektedir- buna bir ekleme, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde...(CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, eğer dinlerseniz, ben sizler adına da kendi düşüncelerimi ifade edebilirim. 

Belki bu öneriye şunun eklenmesi gerekirdi: Sadece toplumda yaşanan şiddet olayları değil, dün 
akşam Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan şiddet olayları. Sadece burada değil, Sayın Başkan 
Vekilinin odasında yaşanan, teşebbüs aşamasında kalan şiddet olaylarının da belki de araştırılması 
gerekiyor. 

Çünkü, değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinde şiddet varsa, hakaret varsa, 
küfür varsa, saygısızlık varsa, ee, kusura bakmayın, toplumda olan olayları araştırmak ve onlara 
çözüm bulmak mümkün değildir çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplumun aynası gibidir. Eğer 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri saygılı olmaz ise sabırlı olmaz ise muhalefetin 
veya sözcülerin sözlerini dinlemekten aciz olup her fikre bir hakaret ve yumrukla karşılık vermeye 
kalkarsa sokakta da bunların izlerini görmek mümkün olacaktır. Onun için, burası örnek bir kurum
dur, saygın bir kurumdur; burada olan, "milletvekili" sıfatını taşıyan her kişinin saygılı, ölçülü olması 
gerekir. Buna, partinin genel başkanları, grup başkan vekilleri başta olmak üzere kendi milletveki
line örnek olması gerekir diyorum. 

Onun için, Sayın Güldal Mumcu'ya, onun kişiliğinde, dün yapılan, yasama organına yapılan 
yakışıksız olayları kınıyorum. Aynı zamanda dün akşam yine burada olan, arkadaşlarımız arasında 
küfürlü, hakaretli yumruklaşma şeklinde olan olayı da değerli arkadaşlarım, şiddetle kınıyorum. 
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Bunları ifade ettikten sonra... İşte Türkiye'nin hâli bu. Türkiye'nin gündemi çok farklı, vatan
daş kan ağlıyor, açlık, sefalet, yoksulluk var, Tekel işçileri oradan bağırıyor, emekliler başka taraf
tan bağırıyor ama Türkiye'de farklı şeyler oluyor. Ülkenin Başbakanı bu gidişatla ilgili olarak,"Tek 
parti rejimi yaşanıyor." ya da "Diktatörlüğe gidiyor." şeklindeki eleştirileri öfkeyle karşılıyor, kendi 
grubunda yaptığı konuşmalarda bu ifadede bulunanlara, bu düşüncede bulunanlara karşı çok şiddetli 
eleştirilerde bulunuyor. Dün Sayın Başbakan Yardımcısının davranışı da aslında o düşüncenin bir te
zahürü. Çünkü "Her şeye muktediriz." anlayışıyla hareket eden bir anlayış var çünkü diyorlar ki: 
"Parlamentonun yüzde 67'sine sahibiz, Türkiye'de seçimlerde de yüzde 47 oy aldık, o zaman biz her 
şeyi yapmaya muktediriz." anlayışı. 

Değerli arkadaşlarım, tek parti rejimine gittiği şeklindeki düşünceleri ifade edenlerden birisi de 
benim, "Diktatörlüğe gidiliyor." şeklindeki düşünce sahiplerinden biri benim; bu benim düşüncem. 
İktidar bu düşünce sahiplerini dinleyecek -çünkü ben iktidarla aynı düşünmek durumunda değilim-
ona karşı da, benim düşüncelerimin haksız olduğuna karşı kendi argümanlarıyla bana cevap verecek. 

Değerli arkadaşlarım, ben bunu kendi argümanlarımla değil, bakın, size Ziya Paşa'nın ünlü sö
zünü aktararak konuşmama devam etmek istiyorum. Bu, sıklıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
tısı altında da kullanıldı. "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. / Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde." 
yani "Kişinin aklı ve nitelikleri eserlerinden anlaşılır." diyor. Onun için, iktidar partisi milletvekille
rinin bu söyleyeceklerimi de bir muhalefet milletvekilinin söylediklerini değerlendirme açısından 
dikkatle dinlemesini rica ediyorum. 

Bakın, bunu ben söylemiyorum. Gündem o kadar çok değişiyor ki bazı söylemler ne yazık ki top
lumun dikkatlerine sunulamıyor. Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD yeni Başkanını seçti. Eski Başka
nının konuşması vardı, bir de yeni Başkanı Sayın Boyner, Ümit Boyner'in bir konuşması vardı. Bakın, 
değerli arkadaşlarım, bu çok can alıcı, aslında damıtılmış ifadeler: "Türkiye'nin sadece istihdam ve 
cari işlemler açığı yok, demokrasi açığı var. Herkesten, her şeyden şüphe duyuyoruz." diyor. Her
kesten, her şeyden şüphe duyuyoruz. "Konuşmuyoruz, bağırıyoruz." diyor. Dün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yaşananlar da oydu. "Dinlemiyoruz, dinleniyoruz." diyor. Ben buna başka bir şey daha 
ekleyeyim dünkü olaylardan sonra: Dinlemiyoruz, dövüyoruz, küfrediyoruz, hakaret ediyoruz, din
lemiyoruz. "Hepimiz huzura hasretiz." diyor. "Gergin bir toplum olarak yaşamaktan yorulduk." diyor. 
Gergin toplum, işte, dün gergin toplumun yansımaları burada. Peki, bu TÜSİAD Başkanı. TOBB 
Başkanının söyledikleri var, ticaret odaları, sanayi odalarının başkanlarının, esnafların, ziraatçıların 
odalarının, baroların açıklamaları var. 

Peki, Yargıtay ne diyor? Yargının en üst kurumlarından biri. Sayın Gerçeker diyor ki: "Hukuka 
aykırı işlemlerden, yargının bağımsızlığını zedeleyecek, kuvvetler ayrılığına aykırı düşecek faali
yetlerden, davranışlardan vazgeçsin." diyor. Tabii, Sayın Gerçeker, yürütmenin yargıya müdahalesini, 
orada, kastediyor ama dün burada, yürütmenin yasamaya müdahalesinin başka bir yansıması vardı. 

Geçiyoruz, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu Sayın Başkanı Kadir Özbek "Yargı savunmada." 
diyor. Başka? Anayasa Mahkemesinin kararlarını... Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor AKP ka
patma davası hakkında "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı." diyor. 11 üyenin 10 üyesi bunu söylüyor. 

Danıştay... Danıştayın açıklamaları var, hepimiz biliyoruz. Burada zaman kısıtlı. Silivri'de bir 
dava sürdürülüyor. Bunun hukuk devleti adına yapıldığı söyleniyor ama adil yargılanma... İçine hiç 
karışmıyorum, haklıdır haksızdır, suçludur suçsuzdur. Bir davada iki buçuk yıl -daha sürüp- içinde 
insanların ifadeleri alınamıyorsa, daha birçok olayda iddianameler tanzim edilemiyorsa işte gerçek 
durum bu. 
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Peki, bir de ülke dışına çıkalım. Dünya Gazeteciler ve Yayıncılar Birliği ne diyor? "Türk Hü
kümetine, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kararlı bir şekilde uluslararası standartlara ulaş
tırması için çağrıda bulunuyoruz." diyor. 

Bakın, işçi, memurlar ne diyor? İşte Türk-İş... Tekel işçileri sokakta, hak arayışında. 

Değerli arkadaşlarım, sürekli, işte Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmasıyla ilgili açıklamalar, 
ülkenin Genelkurmay Başkanının yumruğunu masaya vuran konuşması... Bu Türk Silahlı Kuvvet
leri bizim silahlı kuvvetlerimiz değil mi? 

Peki, başka? Silahlı kuvvetler, Hükümet, işte dar alanda paslaşmalar, Sayın Başbakanın açıkla
ması: "Biz Genelkurmay Başkanıyla, kuvvet komutanlarıyla çok iyi paslaşıyoruz." Neye, kime karşı 
paslaşıyorsunuz? Böyle garip olaylar... 

Değerli arkadaşlarım, ekonomiye girelim. Ekonomiye bakıyorsunuz, çok vahim. Bakın, gazete
den biri: "Sıradan bir vatandaş dolaylı vergiye ayda 350 lira veriyor." Eski parayla 350 milyon lira para. 

Başka? Türkiye'nin borcu almış gidiyor, borçlarımızı çevirebilmek için bir sürü tedbirler... Cari 
bütçe açığı gitmiş, cari açık tırmanmış. Çok ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 

Öbür tarafta, Ermenistan'la ilgili, hani açılımlar, protokoller yapıyorduk ya, Ermenistan Anayasa 
Mahkemesinin kararından sonra Sayın Başbakanın ifadeleri, Dışişleri Bakanının ifadeleri, ortalık toz 
duman. Avrupa Birliğiyle ilişkiler fiyasko. Avrupa Birliği sürekli Türkiye'nin yapamayacağı şeyleri söy
lüyor, sonra fren, gaz edebiyatı. "Biz gaza basacağız da, frene basanlar, direksiyona çıkmaya kalkanlar..." 

Değerli arkadaşlarım, ünlü bir söz var: "Dünya sizin..." Bunlara bahaneler üretebilirsiniz ikti
dar olarak. "Ben bunu yapıyordum da, işte frene bastılar, direksiyona geçmeye kalktılar." Kendi ha
yalinizle olmadık bahaneler üreterek halkı bir şekilde kandırabileceğinizi sanabilirsiniz ama ünlü bir 
söz var, onu ifade edeyim: "Dünya sizin karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip ge
tirmediğinizle ilgilenir." Siz hükümetsiniz, kendi ifadenizle Meclisin yüzde 67 çoğunluğundasınız, 
kendi ifadenizle yüzde 47 oy alarak buraya geldiniz, devletin bütün kaynaklarını kullanabiliyorsunuz, 
istediğiniz kararı alıyorsunuz. Sizin buraya geliş amacınız zaten halka hizmet etmek. Ben şu kadar 
yol yaptım demekle övünmek durumunda değilsiniz, işiniz o. İşiniz yol yapmamak değil. Siz, me
mura şu kadar zam verdik diyorsunuz; işiniz memura bu kadar zam vermek değil, memuru insanca 
yaşamak durumuna getirmek için geldiniz, çünkü bu ülkenin memurları, işçileri, emeklileri, sanayi
cileri, herkes size destek verirken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

.. .bunun için getirdi ama siz, sürekli, karşılaştığınız kendi hayalinizdeki fırtınalarla -bahane ya
parak- gemiyi niçin limana götüremediğinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Sizi eleştirenlere de, muha
lefete tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz 21'inci Dönem Parlamentoda ben o sıralarda oturuyordum, ik
tidar sıralarında oturuyordum. Halk, bizi, görevimizi yapamadık diye aldı balkona oturttu. Bu, hal
kın takdiridir. Benden size bir dost tavsiyesi: Hani eşekten düşenin hâlini eşekten düşen bilirmiş. Siz 
dinlemekten, görmekten, duymaktan kendinizi bu derece uzak tutarsanız halk sizi alır oraya oturtur. 
Değerli arkadaşlarım var geçtiğimiz dönemde birlikte çalıştık, tabii iktidar-muhalefet farklıydı, lüt
fen bu dediklerime öfkeyle bakmayın. Bu dediklerimden bir şeyler, ne anlatmak istediğimi bir çı
kartın. Bu, hem sizler için iyi olur hem ülkemiz için iyi olur ama özellikle de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yasama organı için iyi olur diyor, sabırlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İçli. 

Lehte Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. 

Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

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

Değerli arkadaşlar, zannediyorum, bugün, bu kürsüye çıkan her arkadaşımız dün yaşananlardan 
duyduğu üzüntüyü ifade ederek söze başlayacaktır, bana göre de başlamalıdır. 

Dün burada yaşananlar müzakere değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin sorunlarına 
çözüm üretecek hukuku birlikte kurabilmek için birleşim yapıyor, bunun için oturum yapıyor, bunun 
için müzakere yapıyor. Dün burada yaşananlara müzakere diyebilmek mümkün değil. Dün burada ya
şananlara tartışma da demek mümkün değil. Hatta dün burada yaşananlara kavga bile demek müm
kün değil. Maalesef dün burada yaşananlar Türkiye Büyük Millet Meclisine, tüm siyasi partilerimize, 
Türk milletine ve Türkiye'ye yakışmaz bir kara leke olarak kalacaktır. 

Dün burada yaşananlar, maalesef, iktidar partisinin saldırışıdır. Hem.. . 

AHMET YENİ (Samsun) - MHP'nin saldırısı, MHP'nin. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Konuşma! Konuşma! 

AHMET YENİ (Samsun) - MHP'nin saldırısı. Herkes biliyor onu. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - İşte, mesele böyle gelişiyor. 

Değerli arkadaşlar... 

NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Bir kere, sebep olanlar utansın. 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sen utan önce, sen utan! 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Dinleyiniz lütfen, dinleyiniz. Bakınız, yine aynı üslup içeri
sindesiniz. Dinleyiniz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız... 

NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Sebep olanlar utansın! 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Niye utanacakmış? Hatip konuşuyor saygılı bir 
biçimde. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Utanılacak... Arkadaşımız... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen konuşmacıyı dinleyiniz, karşılıklı laf atmayınız. 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, onları ikaz et önce. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Şandır. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Eğer sayın milletvekili arkadaşımız bana utanmamı ikaz edi
yorsa ona teessüflerimi ifade ediyorum, sözümün sonunu beklesin lütfen. 

Dün burada yaşanan hadise... Birlikte değerlendirelim. Dün burada yaşanan hadise... Bakın, de
ğerli arkadaşlar, iki buçuk yıldan bu yana birlikte çalışıyoruz. Bu Genel Kurulda birçok defa milletve
killerinin haddini aşan, yanlış anlaşılan, İç Tüzük'e aykırı konuşmaları olmuştur, tartışmalar olmuştur, 
müdahaleler olmuştur, bunlar yaşanmıştır. Dün de burada böyle bir şey yaşandı. Bir sayın milletvekili, 
kendi üslubunca... Kaldı ki bu arkadaşımızın hemen her konuda, konusunu konuşurken tavrı o. Sayın 
Soysal'dan alıştığımız tavır o. Yani, hatta, biz, Sayın Soysal konuşurken, Tekel işçilerinin mitinginde 
konuşuyor diye kendi aramızda da takıldık. Bunlar yaşanan hadiseler. Daha ağırlan da yaşandı burada. 
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Şimdi, böyle bir olaydan sonra yapılması gerekeni Sayın Meclis Başkanı yaptı, oturumu kapattı. 
Sayın Grup Başkan Vekili çıktı, cevap verdi, tartışma devam etti, bitti. 

İp nerede koptu? Değerli arkadaşlar, şunu anlamanızı istiyorum: Bakın, birbirimizi anlayarak ko
nuşmamız açısından söylüyorum. Kendi pozisyonunuzu doğru belirlemezseniz yaşananları anlamakta 
zorlanırsınız. İktidar partisi olarak önde olan sizsiniz. Bu ülkeyi yönetmek sorumluluğu millet tarafın
dan size emanet edilmiştir. Siz, konuşmak değil, yapmak sorumlususunuz. Tabii ki millet adına, mu
halefet partileri sizin yapmadıklarınızı konuşacaktır, bundan daha tabii bir şey olur mu? Ha, kendi 
üslubunca konuşacaktır. Arzu edilir ki nezaketiyle konuşsun; konuşmadığı takdirde de, İç Tüzük'ün 
66'ncı, 67'nci maddesine göre yapılacak işlem bellidir ve bu da yapılmaktadır. Ama ne hikmetse -bunu 
anlamakta zorlanıyorum ve milletime sizi şikâyet ediyorum- her seviyede arkadaşımız, grup başkan 
vekilleri, sayın bakanlar, Sayın Başbakan, ne hikmetse, en ufak tenkitte bir tahammül göstermiyorlar. 
Dün Sayın Arınç'ın yaptığını kabul edebilmemiz mümkün değil. Dünün yanlış olduğunu ifade eder 
diye umutla bekledik, hatta kendi basın toplantımızda buna nezaket gösterdik, bir şey söylemedik ama 
Sayın Arınç, bugün basın toplantısında bütün umutlarımızı ortadan kaldıran bir tavır içerisinde "Saldırı 
öyle olmaz, biz saldın yaparsak tek kişiyle mi yaparız?" diye dün yapılan hadiseyi savundu. 

Değerli arkadaşlar, böyle, soruna çözüm üretemezsiniz, bu Meclise saygınlık kazandıramazsınız, bu
rada müzakere yapamazsınız, burada sorunların çözümü için hukuk oluşturamazsınız. Dün Meclis Baş
kanlığına yapılan hadise, bana göre, hepimiz açısından bir saygınlık sorunudur. Meclisin arka odası 
Meclis Başkanının özel odasıdır. Soyunma odası orası arkadaşlar, soyunma odası. Oraya Meclis Başkanı 
davet ettiği takdirde grup başkan vekilleri gidebilir, oraya bakanlar gidemez, oraya Başbakan da gidemez, 
eski Meclis Başkanı da gidemez ama çok açık, net kendisi de ifade ediyor, hışımla gidip "Siz Meclisi iyi 
yönetemiyorsunuz." diye bir hanımefendiye, bir hanım Başkana kabul edilmesi mümkün olmayan bir ta
vırla maalesef... Bu bir saldındır arkadaşlar, bunu olduğu gibi kabul edelim. Bunu kınamak için anla
mında söylemiyorum ama olayı doğru tanımlamazsak bundan sonrasına tedbir geliştiremeyiz. 

Bakın değerli milletvekili arkadaşlarım, şunu bilmenizi istiyorum: Hiçbir şekilde hakaret kas
tım yoktur, olmaz, bana yakışmaz, kendime saygısızlık olur, böyle bir şey olmaz. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Öyle diyorsunuz, bizi geriyorsunuz sonra da! 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Üstün, asla böyle bir şeyim olmaz, bunu doğru bul
mam; efendim, bunu doğru bulmam. Ama size bir şey söylüyorum, ilk günden bu yana bir şey söy
lüyoruz, "Arkadaşlar, bu yasama kalitesini yükseltmemiz lazım." diyoruz. Gerek komisyonlarda 
gerek Genel Kuruldaki tüm müzakerelerde, kanun tekliflerinin, tasarılarının görüşülmesinde, önerge 
verilmesinde, İç Tüzük'ün uygulanmasında, teamüllerde özen gösterelim diyoruz ama ilk günden bu 
yana -biraz önce Sayın Meclis Başkanına da arz ettim- bu doğru değil, maalesef, yani "hukuk tanı
mazlık" bir başka anlama çekilir diye söylemeyeyim ama özensizlik had safhada. Arkadaşlar, bu 
tavır burada -sık kullandığınız tabirle söylüyorum- birlikte çalışma imkânını veya Meclis mehabe
tini ortadan kaldırır. Yaşadığımız hadise de bu. 

Dün yaşanan hadisede ben o sıralarda oturuyordum, Sayın Osman Durmuş da hemen arkamda 
oturuyordu. Bakın arkadaşlar, tutanakları açın okuyun. Sayın Osman Durmuş "Sayın Başbakan, size 
hakaret eden şerefsizdir, önümü ilikliyorum." deyip ayağa kalktı. Ama aynı anda Sayın Sağlık Ba
kanı oradan "Sen şerefsizsin, sen terbiyesizsin!" diye defalarca laf attı. Ben bunu duydum. Sayın 
Osman Durmuş'un da buna karşılık verdiği cevap ağırdı, ben onu kabul etmiyorum. Sayın Bakanın 
o aşırı tepkisi... Sayın Bakanı durdurmak için öne çıkarken, kabul ediniz ki, kavga burada oldu, eğer 
onun adına kavga diyorsanız. AKP'den belki de 100 milletvekili, Sayın Devlet Bahçeli o sırada otu
rurken. .. Değerli arkadaşlar, bu yakışıyor mu yani? Bir sayın genel başkanın üzerine hücum ediyor
sunuz. Sayın Genel Başkan orada oturuyor. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Ya, sizin, Sadi Somuncuoğlu'ndan başlayan, işiniz gücünüz kavga! 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sadi Somuncuoğlu'nun zamanı mı şimdi! 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle bir kavga yok, öyle bir saldırı yok. 

AHMET YENİ (Samsun) - Hayatınız kavga! 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Siz bu tavırla, muhtemeldir ki, kendi çevrenizde, kendi aile
nizde bile kavga yapıyorsunuz Sayın Yeni. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle bir saldırı yok. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Dün, çok açık tabiriyle, çok sayıda AKP milletvekili MHP 
sıralarına doğru saldırıya geçmiştir... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başbakan konuşurken esas saldın ihtimali söz konusu. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - .. .ve MHP milletvekillerinden hiç kimse sözlü sataşmanın 
dışında fiilî bir hareket içerisinde değildir. Bir tek Osman Durmuş ayağa kalkmıştır "Sayın Başba
kan, ceketimi ilikliyorum, size hakaret eden şerefsizdir." demiştir. Daha ne diyecekti? Ama Sayın 
Bakanın kalkıp oradan "Sen şerefsizsin, sen terbiyesizsin." demeye hakkı var mı? 

Değerli arkadaşlar, size pozisyonumuzu anlatıyorum. Biz sizi... 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - "Peygamber" demeye hakkı var mı? 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli Başkan, Sayın Hoca, ona da cevabımız var. "Pey
gamber" diyen sizin arkadaşınız, sizin arkadaşınız! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN DEVECİOĞLU (Kilis) - Ne alakası var? 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız size bir şey söyleyeyim. 

HÜSEYİN DEVECİOĞLU (Kilis) - Gensoruyla ne alakası var? 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ben size bir şey söylüyorum, vicdanlannıza sesleniyorum: 
Şiddet... Sayın CHP Grubunun verdiği önerge... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Sayın CHP Grubunun verdiği önerge, 
şiddetin tartışılmasını isteyen bir araştırma önergesi. 

Şimdi, sizin vicdanlarınıza sesleniyorum: Buradaki şiddet sokağa yansırsa, hepimiz birlikte bu 
millete iyilik mi etmiş oluruz, kötülük mü etmiş oluruz? Bunu en çok, en önde düşünmesi gereken 
kim? Siyasi iktidar değil mi? Bu milleti, bu milletin yetkisini, iradesini bu millet size emanet etmedi 
mi? Önde olan siz değil misiniz? Böyle olunca, en ufak meselede bu tartışma, bu kavga ortamına 
sebep olacak davranışlar size bir şey kazandırıyor mu? Yani millet nezdinde kendi büyüklüğünüzün, 
kendi sorumluluğunuzun büyüklüğünün idrakinde olmadan her meseleden dolayı kavga çıkartmak... 
Bu kavgayı sayın bakanlann, hatta Sayın Başbakanın başlatmasını nasıl kabul edebiliriz? 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başbakana hakaret edildi. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Benim yadırgadığım şey şu... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başbakan söz aldı. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başbakan... Sayın Grup Başkan Vekili cevap verdi. 
Sayın Başbakan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 1 

- 3 3 -

BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen sözünüzü bağlayınız. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Tabii şunu söylüyorum: Bu dönemin hesabını millete siz vereceksiniz. İktidar olan sizsiniz. 
Şimdi, şu dün yaşanan hadiselerin izahını yapamazsınız. Bu hadiselerde sizin davranışınız çok açık, 
net -tekraren söylüyorum- hem Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna hem Meclisin hükmi şahsiyetine 
bir saldırıdır. Bunu kendi aranızda tartışarak bu öz eleştiriyi hep beraber yapalım. Biz yaptık kendi 
özeleştirimizi, kendi tenkidimizi yaptık Sayın Komisyon Başkanı ama bu tenkite en çok ihtiyacı olan 
sizsiniz çünkü iktidar partisi olan sizsiniz. Bu Meclisi uyum içerisinde, huzur içerisinde çalıştırmak 
sorumluluğu sizindir, bunu size hatırlatıyorum. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Aleyhte İstanbul Milletvekili Halide İncekara. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın İncekara. 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, çocuklardaki artan cinnet ve şiddet artış
larını inceleme komisyonu üzerine verilen önerge üzerine konuşuyorum. Yalnız, benden önce çıkan 
arkadaşlarımdan pür dikkat dinledim ki verilen önerge üzerine bir konuşma yapsınlar. Sayın Başka
nım, belki de yapılan eleştirilerin temelinde bu yatıyor. Hani diyorlar ya Meclise hâkim olunamıyor, 
Meclis gündeminde yürüyemiyor. Çünkü ben üç konuşmacıda da şunu bekledim ki sizden "Gün
deme gelin, önergeye gelin çünkü önergeyi veren sizlersiniz, sahibisiniz." demenizi bekledim. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Şiddetten bahsedeceğiz. 

HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Bir dakika... 

Ama doğaldır, gerçekten kötü bir gün yaşadık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu, Meclisin çalışma usulüdür, daha bunun ne anlama geldiğini 
bilmiyorsun. Meclisin çalışma usullerinin belirlenmesidir grup önerileri. Evvela bunun ne anlama 
geldiğini öğrenin, sonra konuşun. 

HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Beni bir milletvekili kardeşiniz, ablanız... Çoğunuzla dı
şarıda sivil olarak tanışıyorum. Hiçbirinizin özel hayatında, çoğunluğunuzun, şiddet eğilimli olma
dığını biliyorum. Ne kadar nazik, iyi bir aile reisi, iyi bir, apartmanda, komşu olduğunuzu biliyorum, 
herkes için söylüyorum fakat ne oluyorsa bu çatının altına geldikten sonra hepimiz bir delleniyoruz. 
Öfke kontrolü, çağın hastalıklarından birisi. Bu önerge üzerine konuşuyorum. Hatta ve hatta sosyal 
ve toplumsal bir olay olmaktan öte dünya artık şiddeti ve öfkeyi bir hastalık olarak kabul etmeye 
başladı ve tedavi edilmesi gereken bir şey olarak... Bu teknolojinin gelişmesi, bu süreç... Yani şöyle 
söyleyeyim: Biz bir travma nesliyiz arkadaşlar. Ben elli yaşındayım -küçüklerim için söylüyorum-
ben yedi yaşında telefona kaydolurdum ki yirmi bir yirmi iki yaşında evimize telefon bağlansın diye. 
Hatırlayın. Biz o nesil, bu nesil, şimdi kontörü bakkaldan satın alıp görüntüyle konuşan nesil yine bu 
nesil. Bunu şunun için örnek veriyorum... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Bakkal da bırakmadınız artık. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Bakkalları kapatıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
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HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Arkadaşlar, ben kendimi savunabilirim. Rica edeyim, beni 
bana bırakın. 

Şimdi Hazreti Ali'nin bir hikâyesini anlatacağım, yine çok affınıza sığınarak. Ne olur, öteki be
riki olarak demeyin. 

Hazreti Ali yolda giderken hakaret ederler, küfrederler. Yanındakiler kıyamaz, der ki: "Efen
dim, bir cevap verseniz." Der ki: "Onların cebindeki o, taşları o, onları atacaklar. Ondan bende yok." 
Onun için, birbirimizi dinleyelim. 

Bu araştırma önergesi hassasiyetini gösteren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Lakin, sa
nıyorum 2006-2007 döneminde yapılan çok ciddi bir araştırma çalışması vardı, özellikle okulda, 
gençlerde artan şiddet eğilimini inceleyen bir çalışma. Ondan önce, kadına yönelik şiddetle ilgili bir 
komisyon kuruldu, ondan önce sporla ilgili bir komisyon kuruldu. Daha çok araştırma komisyonu kur
duk diye sokakta şiddet azalmıyor. Lakin bu önergeyi veren arkadaşlarım eğer şunu yapabilirlerse bu 
konuda ben de onlara destek olurum: Yayınlanan kitaplar var, raporlar var ve bu raporlarda öneriler 
var. Burada belki araştırma komisyonunun yerine, milletvekili arkadaşların, bu önermelerin hayata 
ne kadar geçirildiğiyle ilgili denetim görevlerini yapmalarının çok daha faydalı olacağını düşünüyo
rum. Üniversiteler daha çok araştırma yapmaya başlamış mı, üniversiteler daha çok yerel problem
lerle ilgilenmiş mi, Sağlık Bakanlığı daha çok şiddet üzerine detaylarda çalışmaya başlamış mı? 
Bunları yapmanın, bir araştırma komisyonu kurmaktan çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. 

Sonra, bu çocuk ve gençlerde artan şiddet eğilimi komisyonunun yaptığı çok özel bir çalışma 
vardı, Meclis tarihinde ilk defa yapıldı. Şöyle ki: Altmış ilde, resmî ve özel ortaöğretim okullarında 
bir anket çalışması yapıldı Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle. Yine aynı şe
kilde, istisna tutularak büyük şehir olduğu göz önüne ve suç artışları göz önüne alındığında, İstan
bul'da özel bir çalışma yaptı. Ayrıca cezaevlerinde ayrı bir anket çalışması yapıldı ve bu anketin 
bütün verileri de buraya alındı, ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. 

Sonra, bu araştırma komisyonu yine çok güzel, farklı çalışmalardan birini yaptı. Ankara'da Bil-
kent Otelde "kurumlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği teşvik toplantısı" diye 5-6 Nisan'da Dünya 
Sağlık Örgütünden de temsilcilerin katıldığı bir toplantı yaptı. Panel, çalışma toplantısı ve beyin fır
tınaları yaptı. Onun için, ben, yeni bir araştırma komisyonu kurularak yeniden... Çünkü hengâmeli, 
zorlu bir çalışma, ciddi bir çalışma. Çalışma mutlaka olmalı ama çalışma şunların üzerine olmalı: 
Daha önceki yapılan araştırma komisyonu çalışmalarının sonucu ne kadar hayata geçmiş, kim burada 
ihmal göstermiş, kim görevini yapmış? Onun üzerine yeni, belki yapılmayanlar üzerine bir araştırma 
komisyonu istemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bunun için de teklifi reddediyorum. 

Şimdi, yine haklı olarak grup başkan vekilleri de dediler ki: "Dünü konuşmadan olmuyor." Dünü 
dünde bırakmak lazım, bugüne yeni sözler lazım. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Özür dilemesi lazım. 

HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Can yoldaşlar, bakın, öfkeyi şiddetlendirmek, hiddetlen
dirmek, tazyik vermek en kolay. Her kişinin işi öfkeyi yaratabilir, her kişi kavgayı yaratabilir ama dur
duran er kişidir, er kişidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kim ki birbirimize sabrı, kim ki 
birbirimize sükûneti... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başbakana söyleyin! 

- 3 4 -
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HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Ha şunu söyleyeyim: Size söylüyorum, başta kendi nef
sime de söylüyorum. Ha ben bunları söylüyorum da sanki birbirimizden çok iyi, fevkalade durumda 
değiliz. Hepimiz zaman zaman, öfkelerimizi kontrol edemediğimiz zamanlar oluyor. Mesela demin 
Şandır Hoca -tebessüm edeceğim, affına sığınacağım- aynı kullandığı bir cümleyi ben bu kürsüden 
kullandığım zaman kıyameti koparmıştı. Olabilir, oluyor. Nihayetinde yanımızda öfkemizi durdu
ran önemlidir. Ben sizden rica ediyorum. İster milletvekili arkadaşınız olarak kabul edin, ister -elli 
yaşındayım- ablanız olarak kabul edin, ister evladınız, Allah aşkına, yüksek sesle öfkelenenlerimiz 
olabilir, birbirimize hakaret edenlerimiz de olabilir, oluyor. Peki, diğerine düşen nedir? Diğerine 
düşen, sükûnete davet etmektir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Susmak, susmak. 

HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Dünü artık konuşmamak. Çünkü bir şey konuşuldukça ar
tıyor, arttıkça duymayanlar da duyuyor. Kötüyü konuşmanın bir anlamı yok. Biz burada sulh istiyo
ruz. Birbirimize tahammül etmeliyiz. Biz birbirimize tahammül etmezsek -doğru söylüyor Şandır 
Hoca- sokak hiç tahammül etmez, Allah korusun. Bunun şakası yok. Hepimize, grup başkan vekil
lerine, başta Meclis başkan vekillerimize çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Burayı adil yönet
mek zorundayız, birbirimize tahammül etmek zorundayız. 

Ben, hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve önerge aleyhinde düşüncemi be
lirtmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İncekara. 

III.-YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama mı istiyorsunuz efendim? 

Sırayla tespit yapalım: Sayın Anadol, Sayın Okay, Sayın Kart, Sayın Hamzaçebi, Sayın Coşku-
noğlu, Sayın Köse, Sayın Kaptan, Sayın Çöllü, Sayın Güvel, Sayın Köktürk, Sayın Dibek, Sayın 
Süner, Sayın Barış, Sayın Çakır, Sayın Güner, Sayın Unsal, Sayın Ergin, Sayın Kocal, Sayın Emek, 
Sayın Aydoğan. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.- (10/406) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş 
önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

On beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.41 

- 3 5 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 O: 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56'ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş 
bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

2.- (10/298) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin 

Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu; 03.02.2010 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantıda oy birliği sağlanama
dığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu Maddesi gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Şandır 

Mersin 

MHP Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılma
sına Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan 10/298 esas numaralı, "Öğretmen atamalarındaki haksızlık 
ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla" Ana
yasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri Gereğince Meclis Araştırması önergelerinin görüş
melerinin Genel Kurulun 03.02.2010 Çarşamba günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz taleplerini alıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o söz isteyen arkadaşları okuyun da buradalar mı, 
değiller mi bilelim Gruplar bir şeyler topluyor, getiriyor, buraya dahil ediyorlar. 

BAŞKAN - Şimdi okuyorum zaten efendim. Söz talebi bana ulaşınca okuyorum. 

Lehte: Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil, Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu. 

Aleyhte: Amasya Milletvekili Avni Erdemir. Aleyhte olan diğeri için arkadaşlar kura çekiyor
larmış. Çok başvuru olmuş aynı anda. Onu da kura sonucu size bildireceğim. 

Şimdi ilk söz Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'e ait. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Asil. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerimizin sı
kıntılarını, atamada karşılaşılan sorunları konuşalım diye daha önce de bu konuda bir araştırma öner
gesinin gündeme alınması teklifinde bulunduk. Ama maalesef o önergemiz AKP'li milletvekillerinin 
ret oylarıyla gündeme alınmadı. Bugün bu talebimizi tekrarlıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Türk eğitim sisteminde ve bu sistemin temel taşları olan, hepimizin ye
tişmesinde emekleri olan öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin içinde bulundukları durum 
ve sıkıntılar ile ilgili bir araştırma önergesi daha getirdik. Bunu da reddettiğiniz takdirde tekrar tek
rar getirmeye devam edeceğiz, ta ki öğretmenlerimizin sıkıntılarına bir çözüm bulma noktasına ge
linceye kadar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de, ülkemizde 300 bini aşkın bir öğretmen olması nokta
sında eğitim verdiğimiz çok değerli eğitim ordusunun elemanları atanmak için sıra beklemektedir
ler. Bu süreçte, her yıl şubat ayında yapılan, daha önce de yapılacak sözü verilen öğretmen atamaları, 
anlaşılmayan bir sebeple, hiçbir açıklamada bulunulmadan maalesef ertelenmiştir. 

Dün AKP Grup Başkanı, Başbakan grup toplantısında, Türk-İş önünde biriken, hak arayan işçi
lerden söz ederken şöyle bir ifadede bulundu: "Türk-İş'in önünde birikmiş olan 300-500 tane işçi ki bun
ların yanına gelen birçok uç kuruluşlar, hiç alakası olmayan Öğretmen Olamayanlar Birliği. Ne demek 
Öğretmen Olamayanlar Birliği ya? Böyle şey mi olur? Türkiye'de bazı şeyler cidden komikleşmeye 
başladı. Ne demek Öğretmen Olamayanlar Birliği? Bunun imtihanı vardır..." diye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabii ki üniversite okuttuğumuz her okuyana devletin iş bulma mecburi
yeti yok ancak burada Öğretmenlik eğitimi farklı bir uygulama, diyoruz ki: "Siz öğretmen olacaksı
nız, eğitim ordusunun içerisinde görev alacaksınız." Bu insanların mühendisler gibi, mimarlar gibi 
başka alanlarda çalışma imkânları yok. O nedenle onların haklı taleplerini kamuoyuna duyurmak 
için oluşturdukları birliği tiye alma, alay etme, hakaret etme hakkını Başbakan da olsa hiç kimse 
kendisinde bulmamalı. 

"Öğretmen olmuyor diye bir şey yok ki. Aynı şekilde, üniversiteyi bitiren herkes iş buluyor diye 
bir şey yok ki. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika'da işsizlik yüzde 9'a çıktı. Japonya'ya gel, 
felaket. İspanya'da yüzde 8 küsurdan yüzde 18'e çıktı işsizlik." Bu yine Başbakanın ifadeleri. 

Değerli arkadaşlarım, İspanya'da işsizliğin yükselmesi, Amerika'da işsizliğin yükselmesi, Tür
kiye'de bu işsiz kardeşlerimizin, iş bulamayan insanlarımızın sorunlarını göz ardı etme, ilgi duy
mama hakkını bizlere verir mi? Tabii ki onların derdiyle dertleneceğiz, sıkıntısıyla sıkıntı duyacağız. 

Değerli arkadaşlarım, tahsilli genç nüfustaki işsizlik oranı maalesef yüzde 30'ları geçmiş du
rumdadır. Bunlara da tedbir almak bizim boynumuzun borcu. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Başbakan devamla diyor ki: "Fakat bir taraftan mezuniyetler, bir ta
raftan da tabii ki bütçemizin bu işe vereceği cevap, bunlar önemli. Devlet yönetimi ciddiyet ister, 
hele hele ekonomi yönetimi çok daha büyük ciddiyet ister." İşte, biz, sizleri yönetenleri, yürütmeyi 
kendisine çeki düzen vermeye ve ciddiyete davet etmek için bu araştırma önergelerimizi veriyoruz. 
İşte sıkıntı burada. 

Değerli arkadaşlarım, benim ilim Eskişehir; Ankara'ya bir buçuk saat, İstanbul'a üç buçuk saat, 
İzmir'e, Antalya'ya dört buçuk saat, Anadolu'nun ortasında güzel bir kent, yaşanabilir il sıralama
sında da ilk üçe girmiş nadide illerimizden birisi. 

Değerli milletvekilleri, bu ilde bile, Eskişehir'de bile yüzlerce öğretmen açığı vekil öğretmen
ler tarafından karşılanmaktadır. Sokakta da binlerce öğretmen işsiz, atanmayı bekliyor. 

Eskişehir'de durum böyleyken diğer illerimizde... Az önce Sayın Hatip gündem dışı konuşma
sında ifade etti: Kars'ta yüzde 80, Şırnak'ta yüzde 70, Van'da yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 41, 
Bilecik'te yüzde 27, Aydın'da yüzde 10 vekil öğretmen, sözleşmeli öğretmen oranı. 

- 3 7 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 2 

Değerli arkadaşlarım, aynı, öğretmen atamada gösterilen bu ciddiyetsizlik, öğretmenin planlama
sında gösterilen bu ciddiyetsizlik, öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci almada gösterilen bu plansız
lık maalesef Türkiye'yi buralara getirmiştir. Yine, yönetici atamada, bütün ısrarlarımıza rağmen, öğretmen 
sendikalarının ısrarlarına rağmen, muhalefet partilerinin ısrarlarına rağmen yıllarca vekil öğretmenlerle 
millî eğitimi idare etme politikası uygulandı, 76'ncı maddeden atamalar yapıldı. İşte, Eskişehir Öğret-
menevi Müdürlüğüne de yine 76'ncı maddeden bir müdür atandı ve Eskişehir'de bir bürokratın da "Ken
disine oğlum kadar güveniyorum." diye atadığı müdür bugün yolsuzluk iddialarıyla tutuklu vaziyette. 

Değerli arkadaşlarım, bu iş ciddiyet isteyen bir iş. Yine, Başbakan konuşmasında diyor ki: "Bu
güne kadar 228 bin öğretmenin atamasını yaptık." 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin kurulduğu yıldan bu yana milyonların üzerinde öğretmenin 
ataması yapıldı, bunlar eğitim ordusunun içerisinde görevlerini yerine getirdiler ve emekli oldular. 
Ben, Hakk'ın rahmetine kavuşan değerli öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan emekli 
öğretmenlerimize de sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler diliyorum. 

Ve bu önergemizi lütfen bu sefer gündeme alalım ve öğretmenlerin sorunlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tartışalım, değerlendirelim, tespitler yapalım ve bu sıkıntıları ortadan kaldıralım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Konuşmamın sonunda, dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekiline yapılan saldırıyı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna yapılan saldırıyı şiddetle kını
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil. 

Aleyhte Amasya Milletvekili Avni Erdemir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Erdemir. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisinin aley
hine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, dün Meclisimizde yaşananlar milletimizin vicdanında derin yara açmıştır. 
Dün yaşananlarla ilgili haklıyı arama çabası bile -şahsım adına ifade ediyorum- doğru değildir. 

Doğru, acaba kime göre doğru, neye göre doğru? Kim, neye göre haklı, neye göre haksız? El
bette herkes kendisini haklı görecektir, ancak şunu iyi düşünmemiz gerekiyor: Bu kavga ortamından 
kim ne kazanacaktır, kim kaybedecektir? 

Unutmayalım ki bu kavga ortamından, ne iktidar ne muhalefet kazançlı çıkar ne de demokrasi
miz kazanır. Kazanan, demokrasi dışı özlemleri olanlar olur; kazanan, Meclisin itibarını, milletve
killiğinin itibarını, millet iradesinin itibarını yerle bir etmek isteyenler olur. Gelin, hep birlikte, 
iktidarıyla muhalefetiyle empati yapalım. İktidar olmak, elbette arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi 
tahammül etmeyi gerektirir, ancak unutmayalım ki iktidar partisi milletvekili olmak, vatan hainliğine 
kadar giden ithamlara, suçlamalara karşı suskun kalmayı mı gerektirir acaba? 

Derler ki: "Bârika-yi hakîkat müsâdeme-yi efkârdan çıkar." Gelin, iktidarıyla muhalefetiyle ül
kemiz için, milletimiz için fikirlerimizi çarpıştıralım, biz yaptıklarımızı anlatalım, siz yapamadıkla
rımızı anlatın, biz de yapamadıklarımızı sizlerle, sizin fikirlerinizle öğrenelim, yeni bir heyecanla 
onlara sarılalım. Milletimizin vicdanında iktidarıyla muhalefetiyle, gelin, yara açmayalım. Bu yüce 
millet hiçbir zaman gerginliğe, kavgaya prim vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Eğer ama
cımız milletimizin gönlünde yer almaksa milletimizin tarihten gelen hoşgörü anlayışında buluşalım. 
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"İncinsen de incitme/ Dostluk ve muhabbet kaynamakta ocağımızda bizim/ Aslanla ceylan dost
tur kucağımızda bizim." diyen Hacı Beştaş Veli'ye, "Ben gelmedim kavga için/ Benim işim sevgi için/ 
Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim." diyen Yunus Emre'ye kulak verelim. Bunu yapan, 
bunu yapabilen kimse, göreceksiniz, milletimiz ona değer verecek, onu başının üstünde taşıyacak ve 
o kazanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, önerge konusu olan öğretmenlerimiz elbette bizim her şeyimiz. Zira, öğret
menlerimiz, vatan tezgâhında millet kumaşını ilmek ilmek, nakış nakış dokuyan gönül erlerimiz. 
Bugün ulaştığımız her başarının arkasında onların alın teri vardır, onların göz nuru vardır, fedakâr ça
lışmaları vardır. Onların sorunlarını konuşmak, onların sorunlarını tartışmak, çözüm üretmek mille
timizin gelişmesinin önündeki engelleri tartışmak demektir; buna yürekten inanıyoruz. Ancak herkes 
biliyor ki "Muhtarların, emeklilerin, öğretmenlerin sorunları tartışılsın derken Meclisin gündemini 
değiştirelim diyoruz aslında. Acaba bugün ele alacağımız iç güvenlikle ilgili müsteşarlığın kurul
ması öğretmenlerimizin sorunlarından çok mu önemsiz? 

Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet olarak öğretmenlerimizin sorunlarını biliyoruz. Kimisini 
çözdük, kimisini çözemedik ama onları da çözmek için elimizden gelen imkânları, elimizden geleni 
devletimizin imkânları ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakın 2003'ten günümüze neler yaptık öğretmenlerle ilgili: Evet, 2003 yı
lından 29 Ekim 2009 tarihine kadar 147.702 kadrolu, 70 bin sözleşmeli olmak üzere toplam 217.702 
öğretmen alımı yapılmıştır, 2009'un ekimine kadar. 

Ayrıca, 37 bin öğretici ki bunlar, kısmi zamanlı geçici öğretici, İngilizce dil öğreticisi, bilgisa
yar dil öğreticisi, vekil öğretmen gibi. 

Yine, 189 binin üzerinde usta öğretici görevlendirilmiştir Bakanlığımızda. 18.542 personel özel
leştirme ve ilk atama olmak üzere, kısaca toplam 2003'ten 2009 yılı sonuna kadar 462.998 personel 
istihdam edilmiştir. 

Evet, maaşlarına bakalım öğretmenlerimizin. Acaba iktidarı devraldığımız 2002 yılından günü
müze baktığımızda öğretmenlerimizin alım gücü, maaşı nedir reel olarak onu da şöyle milletimizin 
hafızasının önünde bir canlandıralım. 

Evet, 9'uncu derecenin 1 'inci kademesindeki bir öğretmenimiz 2002 yılında 470 lira maaş alı
yor. Evet, 470 Türk lirası maaş alıyor. 2009 yılının ikinci yarı yılı -2010'u da söylemiyorum- 1.302 
lira maaş alıyor. Evet, 470 liradan 1.302 liraya çıkmıştır maaş. 2002 yılında aynı öğretmenin haftada 
on beş saat karşılığı ek ders ücreti 165 lira iken 2009 yılı sonunda 396 liraya yükselmiştir. 2002 yı
lına göre aynı öğretmenin eline geçen parada yüzde 167'lik bir artış sağlanmış, ancak enflasyon ar
tışı yüzde 72'de kalmıştır. Evet, enflasyon artışı yüzde 72, öğretmenin maaşındaki artış yüzde 167'dir. 
2002 eğitim ve öğretim yılında bir öğretmenin eğitim ve öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken 2010 
yılında 540 liraya yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir de dolar bazında, şöyle, rakamlara bir bakmakta fayda var. Bakın, 2002 
yılında bir öğretmenimiz maaş ve ücret karşılığında 387 dolar alabiliyordu, dolar da 1.640 liraydı, bu
günden yüksekti; bakın, 1.640 liraydı, 387 dolar alabiliyordu. Pekâlâ, bugün öğretmenimiz 2009 yılı 
sonu itibarıyla -2010 yılı da değil- 1.148 dolar alabiliyor -maaş ve ücret- 9'un Tindeki bir öğretme
nimiz. Tekrar ediyorum: 387 dolar, 1.148 dolar. Pekâlâ, artış... Evet, 761 dolar fazla maaş alabiliyor 
öğretmenimiz 2009 yılı sonu itibarıyla. 

- 3 9 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 O: 2 

Demek ki değerli arkadaşlarımız, öğretmenlerimizin, neye vurursanız vurun -ister gıdaya vurun 
ister temel gıda ister ne- kısaca toplumumuzda satılan, kamuoyundaki tüm, öğretmenlerimizin al
dığı maddelere, hangisine vurursanız vurun, alım gücünde öğretmenimizin kesinlikle bir gelişme 
vardır, artış vardır. 

Değerli arkadaşlarım, "derslik" deniyor. 2002 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 362 bin derslik 
varken, evet, 2003-2009 yılları arasında 133 bin derslik yaptırılmıştır değerli arkadaşlar. Yine, ders
lik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, Türkiye genelinde, öğrenci sayısının artmasına rağmen, 
okullaşma oranının yükselmesine rağmen, 2003'ten 2009'a ilköğretimde 36'dan 32'ye düşmüştür 
derslik başına düşen öğrenci sayısı; yine, genel ortaöğretimde 34'ten 29'a düşmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine öğretmenevlerini özelleştirme kap
samından çıkarıp ilave olarak 79 öğretmenevi, 27 öğretmen lokali açılmış. 

Her şeyden önemlisi, öğretmen ataması ve tayinlerinde objektif kriterler getirilmiş, yıllarca köy
lerde çalışıp şehir merkezine gelemeden emekli olan öğretmenler devri kapanmış. Şükürler olsun 
bugün, öğretmenlerimizin tayinleri ve nakilleri şeffaf bir şekilde, puan üstünlüğüne göre yapılıyor. 
Nakillerde herkes tercihini biliyor, öğretmenlerimiz hangi okulda kaçıncı sırada olduğunu takip ede
biliyor. Öğretmenlerimiz artık tayinlerinde siyasi tavassut peşinde koşmuyor. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Doğru söylemiyorsun Vekilim, doğru söylemiyorsun. Doğru 
söylemiyorsun, yanlış bilgi veriyorsun. 

AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, evet ben iktidar parti milletvekiliyim, bana 
"Benim tayinimde yardımcı ol." diye gelen yok; bunun onurunu yaşıyorum bir milletvekili olarak. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sizin doğru yaptığınız ne var ki bunu doğru yapacaksınız? 
Hangi işi doğru yaptınız? 

AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Elbette öğretmenlerimizin problemlerinin tamamını çözmedik 
ama Türkiye geliştikçe, üretim arttıkça, ihracat arttıkça, tüm kesimlerde olduğu gibi, öğretmenle
rimizin durumu da iyileşecektir diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erdemir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - O kaymakamlarınızın verdiği puanlara gidip de bak bakalım ata
malarına. Evet, işine gelmiyor değil mi? O AKP'nin kaymakamları ne yapıyor biliyor musun? Puan 
vererek yükseltiyor o öğretmenleri. Yaptığınız hileleri bilmiyor değiliz. 

AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Birlikte gidelim bakalım. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biz kaçmayız, siz kaçmayın. Gidelim de bakalım. 

BAŞKAN - Lehte, Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu. 

Buyurunuz Sayın Coşkunoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu öğretmen ata-
malarındaki haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla verilmiş Meclis araştırması önergesinin lehinde konuşmak istiyorum. 
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Bu noktada, bir iki belki fazla bilinmeyen noktaya değineceğim ama ondan önce, benden önce ko
nuşan iktidar milletvekilinin vermiş olduğu rakamlar dikkatimi çekti. Benden önce konuşmuş olan ik
tidar milletvekili, dersliklerdeki artış, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmenlerin aldığı maaşlar gibi 
istatistikler verdi. Sonuç: Üniversite giriş sınavında hâlâ sıfır alan öğrenci sayısı var ve hâlâ eğitim dü
zeyimiz belli bir noktaya gelmemiş. Demek ki bu bir itiraf oluyor. Biz şunu yaptık, bunu yaptık ama 
hâlâ ülkemizdeki eğitimin kalitesini yükseltemedik diyor. Şimdi, bunu itiraf olarak kabul ediyorum, o 
rakamları. Bunun üstüne inşa etmek istiyorum neden bu araştırma önergesinin önemli olduğunu. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenin rolü ve önemi anlaşılmıyor. Söylemde "Öğretmen önemli
dir.", "Eğitim önemlidir.", "Bilgi önemlidir." herkesin ağzında. Önemlidir, doğru ama bu önemin ge
reği yapılıyor mu yapılmıyor mu, buna bakalım yani laf bol, söylem bol ama eylemlere bakalım. 

Bir teknik veya ideolojik diyebileceğim bir hata yapılıyor. O da şu: Deniyor ki, zorladığım 
zaman, birkaç konuşmada "Olanaklarımız artsın, ülkemizin geliri artsın, ekonomik büyüme olsun, 
vergiler toplansın, devlet daha zengin olsun, ondan sonra eğitime daha fazla yatırım yapabiliriz, daha 
fazla öğretmen istihdam edebiliriz." deniyor. 

Burada, değerli milletvekilleri, dikkatinizi çekmek istediğim yanlış bir neden-sonuç ilişkisi var. 
"Önce zenginleşelim, ondan sonra eğitim" gibi, "Ne yapalım paramız yok" gibi laflar yeterince... Bu 
yanlıştır, bunun yanlışlığını... Hızlı kalkınan ülkelere bakarsanız, önce zenginleşelim de ondan sonra 
kaynak ayıralım eğitime dememişlerdir, önce eğitim ve bilgi girdisiyle daha güçlü bir ekonomi, ucuz 
iş gücüne dayanan değil, bilgiye dayanan ve katma değere dayanan bir rekabet gücüne ulaşabilmiş
lerdir. Burada çok ciddi bir teknik hata yapılıyor; önce zenginleşelim, paramız olsun, ondan sonra eği
time yatırım yaparız yanlıştır, eğitime yatırım yaparak zenginleşilir. Bunu, etrafınızda bakın, hızlı 
gelişmiş ülkelerin hepsinde bunu görürsünüz. 

Ayrıca, aynca, ilgilenenlere ben burada teorik bir sonuç da vereyim. Bakın, ekonomide Nobel ödülü 
kazanmış Gary Becker denilen bir ekonomi profesörü vardır, bu da Chicago Üniversitesindedir. Yani, neo-
liberal görüşü savunan bir üniversitede olduğu hâlde, şu teorisiyle, beşeri sermaye teorisiyle Nobel ödülü 
almıştır Gary Becker, onu incelemenizi öneririm. Kısaca yaptığı şudur, gösterdiği, kanıtladığı, bilimsel 
olarak kanıtladığı, Nobel almasına neden olan teori şudur: Fakir bir ülkede fakir bir ailenin bir çocuğu 
var. Bu çocuk ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle okula gidemiyor. İşte Gary Becker şunu kanıtlayarak 
Nobel ödülü aldı: Eğer o çocuğun okula giderek, çalışmayarak dolayısıyla, ailesine getireceği parayı 
devlet öderse, çocuk çalışmak yerine okula gidiyor, çalışırken kazanıp eve getireceği parayı devlet o eve 
veriyor. İşte, böyle bir durumda o ülke daha hızlı kalkınır. Bu da teorik olarak ve pratikte uygulamaları 
olan, sonuçlan ampirik olarak da görülmüş olan bir sonuçtur, inkâr edilemeyecek bir sonuçtur. Dolayı
sıyla ülkemizin ekonomik olarak yeterince kalkınamamış olması ve "Ekonomik olarak kalkmalım da 
ondan sonra eğitime önem veririz." anlayışı yanlıştır. İdeolojik olarak iyi niyetle de olsa böyle bir yan
lışa saplananlan bu konuda uyarmak ve doğruya davet etmek isterim. Tabii, olayın bu teknik bir yönü. 
Teknik olarak hatalı düşünülebilir, neden-sonuç ilişkilerini bazen karıştırabiliriz. 

Olayın bir de anlayış yönü var. Daha önce bu kürsüden söylendi yine: Efendim, atamalarda si
yasi baskı veya rol oynanmıyormuş. Oynanıyor ve o kadar çirkin bir şekilde oynanıyor ki, bu konuda 
-yani içinizdeki iyi niyetlileri de uyarmak isterim- halkımıza da şunu anlatmak isterim: AKP İktida
rının pervasızca kadrolaşması, oraya buraya adamımı koyayım iddiası, muhalefetin sorunu değildir, 
halkımızın sorunudur. Neden? Bu anlayışla yapılan atamalar sonucunda alınan kötü hizmetlerden 
halkımız mağdur olmaktadır. Dolayısıyla ben, halkımızın, bu konuya, bu atamaların siyasi yandaş
ları koruyacak şekilde yapılmasına bizden önce, muhalefetten önce -hangi iktidar olursa olsun- karşı 
çıkması gerektiğini burada ifade etmek isterim. 

Bunun en kötü... 
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SONER AKSOY (Kütahya) - Halk memnun Osman Bey 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Halk memnun değil, halk memnun değil. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Halk çok memnun. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla)- Hiç memnun değil. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Seçimler belli ediyor. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Ben bunun en kötü örneğini söyleyeceğim. Bu -artık 
buradan üzülerek söylediğim- üstünde kesinlikle siyasi rant gibi bir şey yapılmaması gereken ama siz
lerle mutlaka paylaşmam gereken, son iki ay içerisinde kendi seçim bölgem Uşak'ın Eşme ilçesinin 
yatılı bölge okulunda olan bir olaydır. Oradaki yatılı bölge okulundaki olay... Burada, zaten aileden 
sorumlu Bakanımız da var, onun da dikkatine getirmek isterim. Yatılı bölge okulunda iki tane on üç 
yaşındaki kız, çok ağır bir şekilde -burada kürsüden söylenmeyecek kadar- cinsel tacize uğramıştır. 
Bu olay basit bir adli vaka gibi geçiştirilemez "Efendim, adliyeye intikal etmiştir, suçluları bulur ce
zalandırırız." diye geçiştirilemeyecek bir olaydır ve Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde de buna ben
zer olaylar oluyor. İki tane on üç yaşındaki kız... Tekrar söylüyorum: Gidin, oradaki aileler memnun 
mu bakalım bu yatılı bölge okullarındaki durumdan? O yurtlarda mutlaka bayan öğretmen olması ge
rekir. Sorun bakalım var mı? Sorun bakalım aileler bundan memnun mu? 

Değerli arkadaşlarım, buna göz yumamayız. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zaten kızlarını okula 
gönderme konusunda belli bir dirençle karşılaşıldığı ortamda, bu gibi olayların, derhâl bizi, hepimizi 
ayaklandırması gerekir. Burada atama bekleyen öğretmenler var, burada yatılı okullar var, nelerin 
olup bittiğini bilmediğimiz ve bayan öğretmenlerin olmadığı okullar var çok sayıda. Ben onların 
yüzdesini -şimdi o konuda bir inceleme yapıyorum- şu anda bilmiyorum ama çok sayıda olduğunu 
biliyorum. Bunu gözden kaçıramayız. Yatılı bölge okullarının mutlaka ve mutlaka çok dikkatli bir in
celemeden geçmesi gerekir. 

Bir de, bu iki olayı... Çok fazla üstünde durmak istemiyorum, gerçekten çok çirkin. Ama o iki 
olayın müsebbibi de, nereden, nasıl gelmiş, ona da bakmak lazım. Bir tanesi taşeron firmadan. Bu ta
şeron firmadan rastgele... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Öğretmenler dururken taşeron firmadan rastgele alınan ki
şilerin neler yaptığının bir örneği de budur. Lütfen bunu bir siyasi tartışma meselesi yapmayalım; bu ko
nunun üstüne, herkes, ciddiyetle, dikkatle ve aileye, çocuklarımıza olan saygı ile gitmek zorundayız. 

Sonuç olarak, öğretmenler, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı teslim ettiğimiz kişilerdir. 
"Onlar şu kadar para alıyor, bu kadar para alıyor..." Yapmayın, yapmayın. Onların huzur içerisinde 
ve belli bir yönetim baskısı olmadan ona iyi olanaklar içerisinde... Öğretmen olmak sadece maaş ka
zanmak için değildir, öğretmen olmak bir idealdir, önemli bir hizmettir. Bunu bu şekilde devlet bağ
rına basmalı. Öyle "Sözleşmeli, al, at." şeklinde değerlendiremeyeceğimiz kitlelerdir. Dolayısıyla, 
orada muazzam bir öğretmen ihtiyacı var, burada atanamayan öğretmenler var. 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Son cümlem. 

Orada ihtiyaç var, burada atanamayan öğretmenler var. Bunları birleştirdiğimiz zaman, değerli 
milletvekilleri, inanın Türkiye, hem toplumsal olarak hem ekonomik olarak önemli bir sıçrama yapar. 

Bu anlayışın sizlerde de egemen olmasını diler, bu araştırma önergesinin kabulünü dileyerek 
sözlerime son verir, hepinize saygılar sunarım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Coşkunoğlu. 

Aleyhte Van Milletvekili Kerem Altun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Altun. 

KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Milliyetçi Ha
reket Partisinin öğretmen atamalarıyla ilgili Meclis araştırması açılması yönünde verdikleri önerge
nin aleyhinde söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde eğitim, adalet, güvenlik ve sağlık gibi, devle
tin temel görevleri arasındadır. Bu işler de devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Eği
tim hakkı Anayasa'mızla güvence altına alınmıştır. 

Türk millî eğitim sisteminin genel çerçevesi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'yla belir
lenmiştir. Yasa'yla kendisine verilen görevleri yerine getiren Millî Eğitim Bakanlığının, 5 danışma 
ve denetim birimi, 16 ana hizmet birimi, 14 yardımcı birim, 5 sürekli kurulla ülkemizin en büyük, 
dünyanın da sayılı büyük kurumlarından biri olduğu bilinmektedir. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğ
retim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumunun ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini planlayan, 
programlayan, yürüten, takip ve denetim altında bulunduran Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda binlerce öğrenci eğitim görmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının, düşünme, algılama, problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere 
açık, öz güven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri be
nimsemiş, millî kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, kendisiyle, ailesiyle, toplumla 
barışık, toplumun değer yargılarına saygılı, bilgi toplumu insanı yetiştirmek gibi temel görevleri var
dır. Bu yönde başlatılmış olan yeniden yapılanma ve düzenleme çalışmalarının her kademede hız
landırılarak sürdürülmesi, eğitimin niteliğinin artırılması, eğitim hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması 
alanlarında yapılan olumlu çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Ancak, hayatın her alanında 
olduğu gibi, eğitim hizmetlerinin sunumunda da birtakım güçlüklerin yaşanmakta olduğu bilinmek
tedir. Eğitim sistemimizdeki bu güçlükler, eğitime erişim ve eğitim kalitesi ana konularında yoğun
laşmaktadır. Okullaşma oranları ve bölgeler arası farkların olduğunu görüyoruz. 

Kalite sorunu kapsamında ise fiziki altyapı yetersizlikleri, müfredatın güncellenmesi, öğret
menlerin niteliklerinin arttırılması ve geliştirilmesi, eğitim materyallerinin müfredatla uyumu gibi 
hususların öne çıkmakta olduğunu görüyoruz. Elbette ki bu güçlüklerin en önemli sebepleri, ülke
mizde hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden şehirlere göç ve sınırlı bütçe imkânlarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerimizi, yüklendikleri görev gereği her türlü po
lemiğin ötesinde misyonuna uygun değerlendirmemiz gerekiyor. 

Öğretmen atamalarından söz edildi. Biliyorsunuz, her türlü öğretmen atamaları bugün bilgisayar 
ortamında okulların öğretmen norm açıkları dikkate alınarak yapılmaktadır. Valiliklerin il sisteminde 
belirlenen branş açığı ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça dağılım ve planlaması yapılmaktadır. 

Öğretmen atamalarında kayırma, torpil dönemi kapanmıştır. Hakkaniyete uygun, adil bir yöntemle 
yapıldığı, başta öğretmenlerimiz olmak üzere aklıselim herkes tarafından bugün kabul gömlektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada bulunan herkesin çok iyi bildiği gibi, eğitim toplumsal hayatın ihmal 
edilemez, ertelenemez ve vazgeçilemez en dinamik süreçlerinden birisidir. Eğitimin günün şartlarına 
uygun bir anlayışla hizmete sunulmasında en temel unsurlardan biri olan öğretmenin rolü tartışılamaz. 
Bu yönüyle, evrensel kabullerin ötesinde kültür hayatımız için daha farklı bir anlam taşıyan öğretmen
lerimizin ülke ve insan sevgisiyle donatılması, onların bu anlayış ve birikimle yetiştirilerek "Ülkenin 
neresinde olursa olsun görev yaparım" anlayışıyla hizmete hazırlanması devletimizin sağladığı eğitim 
ortamı sayesinde mümkün olabilmiştir. Öğretmen, ülkemizin uzak bir köşesinde kaybolup gidecek bin
lerce yeteneği şair, yazar, sanatçı, bilim adamı birer aydın olarak insanlığa kazandıran insanlardır. 
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Değerli milletvekilleri, Virginia Üniversitesinde bulunan bir güneş saatinin üzerinde yer aldığı 
söylenen ve beni de çok etkileyen bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum: "Zaman, bekleyenler için 
çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısadır ama sevenler 
için sonsuzluktur." Öğretmenlik mesleği de zamanı sonsuzlaştıran, daha doğrusu sonsuzlaştırması ge
reken bir meslektir. Teknolojideki onca gelişmeye rağmen değerinden ve eğitim için taşıdığı önem
den hiçbir şey kaybetmeyen, aksine hızla mekanikleşen dünyada insan olma ve hep insan kalabilme 
meziyetinin kazandırılması konusunda yeri daha da belirginleşen öğretmenlerin özellikle ülkemiz 
ve insanımız için daha farklı bir anlam taşıdığı bir gerçektir. 

Kurtuluş Savaşı'mızın onca güçlüklerine ve hatta imkânsızlıklarına rağmen hâlâ mucize olarak 
kabul gören bir zaferle sonuçlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal bir mutabakatla ku
rulmasında, yaşatılmasında, benimsetilmesinde ve demokrasiyle taçlandırılmasında, seksen dokuz 
yıllık kısa bir geçmişe kalkınma, gelişme, modernleşme ve çağdaşlaşma adına onca başarının sığdı-
rılabilmesinde öğretmenlerimizin payı büyüktür. Onlar, sıhhatini, nefesini, enerjisini, yıllarını bizim 
için harcar. Kısaca, analar doğurur, öğretmenler yetiştirir. Öğretmenlik mesleği, azim, sabır, gönül
lülük ve hoşgörü mesleğidir. Öğretmen, yetiştirici, eğitici, yaratıcı olmanın yanı sıra öncü, lider, de
ğişimci, demokrat ve örnek olucudur. 

Her türlü zorluk, yokluk ve sıkıntılara rağmen öğretmenliği sevmek ve benimsemek demek, 
milletimizi sevmek demektir. Ülkemizin geçmişinde ve geleceğinde söz sahibi olan, hepimizi yetiş
tiren öğretmenlerimize inanıyor ve onlara güveniyoruz. Bu sebeple, değerli öğretmenlerimizin, ema
netine verilen çocuk ve gençlerimize sevgiyle yaklaşarak sevmeyi, onuru ve kişiliğiyle her şeyden 
önce bir insan olduğunu hatırlatarak kendine ve çevresine saygılı olmayı, onların ruhsal, bedensel ve 
zihinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi konusunda her türlü çabayı sarf edece
ğini; bilgiye ulaşmanın, yeni bilgiler üretmenin ve bunu paylaşmanın, en iyi şekilde hazırlamanın 
gayreti içinde olacaklarını biliyoruz. 

Demokrasi yolunda büyük mücadeleler veren, bedeller ödeyen ülkemizde öğretmenlerimize 
bugün her zamankinden daha çok görevler düşmektedir. Hayata dar şablonlarla bakmayan, sorgula
yan, eleştirel bakabilen, her zaman haktan ve adaletten yana tavır koyan, demokratik cumhuriyete yü
rekten inanmış, millî iradeyi her şeyin üstünde tutarak, Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir." düsturunu kendine şiar edinmiş nesiller yetiştirmeliyiz ki, bu ülke gerçekten layık olduğu 
yere, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkabilsin, geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri bir daha ya
şamasın. Çünkü geleceğe yönelmenin ön şartı, bugünü aşabilmektir. Bugünden geleceğe yönelişin 
itici gücü, özgür düşünmek ve düşüncelerini özgürce açıklayabilmektir. Suni gündemlerle, kısır kav
galarla kaybedecek zamanımız yok. Biz bu ülkeye sevdalıyız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

KEREM ALTUN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Değerli öğretmenlerimizin samimi niyeti, fedakârlık sınırlarını aşan çalışmaları ve mükem
mele ulaşma yolundaki çabaları için, var olan bütün imkânların hizmetlerine sunulacağının bilin
mesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce arkadaşlarımız, İktidarımız döneminde atanan öğretmenleri 
açıkladılar. Bunları tekrar tekrar anlatmaya gerek görmüyorum. Ancak, ülkemizin imkânları, bütçe 
imkânları ve Türkiye'nin genel şartlan içerisinde öğretmenlerimizin sosyal, ekonomik ve özlük hak
ları konusunda başlatılan yapıcı ve olumlu çalışmaların sürdürüleceğine inanıyor, yüce heyeti say
gıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Altun. 
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III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

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

BAŞKAN - Yoklama istiyorsunuz. 

Tespit ediyoruz efendim: Sayın Anadol, Sayın Okay, Sayın Kart, Sayın Korkmaz, Sayın 
Coşkunoğlu, Sayın Kocal, Sayın Köse, Sayın Çöllü, Sayın Bingöl, Sayın Çakır, Sayın Unsal, Sayın 
Karaibrahim, Sayın Köktürk, Sayın Özkan, Sayın Güvel, Sayın Yıldız, Sayın Barış, Sayın Paçarız, 
Sayın Erenkaya, Sayın Seçer. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

2.- (10/298) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin Genel 

Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş 
önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi de Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş 
bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım. 

3.- (10/313) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu'nun 03.02.2010 Çarşamba günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti 

grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Gültan Kışanak 

Diyarbakır 

Grup Başkanvekili 

Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılma
sına Dair Ön Görüşmeler Kısmının 240 ıncı sırasında yer alan 10/313 esas numaralı JİTEM ve 
Doğu/Güneydoğu bölgesinde yaşanan faili meçhul cinayetler/kayıplar konusunda araştırılması ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmesini, Genel Kurulun 03.02.2010 
Çarşamba günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söz taleplerini değerlendiriyoruz, kura çekilecek. 

Sayın milletvekilleri, lehte, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Siirt Milletvekili Osman Öz
çelik; aleyhte, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün. 

Şimdi ilk sözü Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Birdal. (BDP sıralarından alkışlar) 
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AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler" kısmının 240'ıncı sırasında yer alan 
(10/313) esas numaralı JİTEM ve Doğu/Güneydoğu bölgesinde yaşanan faili meçhul cinayetler/ka
yıplar konusunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Barış ve Demok
rasi Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Elbette ki, bu yüce Meclis çatısı altındaki dünkü tartışma bizi de derinden üzmüştür ve gerçek
ten, demokrasi kültürü yerine çatışma ve farklı olanların linç edilmesi kültürü... Aslında, bugün, 
2 sayın hatiple birlikte "Bu çatışma, tartışma sokağa yansırsa." diyorlardı. Aslında yansıdı, yani 
bunun birçok örneklerini görebiliriz. Yaklaşık dört yıldır bu linç kültürü bütün illerimize yansımış ve 
farklı olanlar toplumdan izole edilmeye, reddedilmeye ve linç edilmeye kalkışılmıştır. 

Şimdi, birkaç tane, anımsamak bakımından örnek vereyim: 

Örneğin, Trabzon'da bildiri dağıtan TAYAD'lı gençlerin uğradığı durum. 

Sakarya'da yine TAYAD'lılara yapılan saldırı. 

İzmir'de Seferihisar'da 5 Kürt gencine yapılan saldırı. 

6 Eylül 2005'te, yine Bozüyük'te, faşistlerin saldırısına uğrayan otobüsteki yolcuların diri diri 
yakılmak istenmesi. 

Kayseri'de Ezilenlerin Sosyalist Platformundan 15 gencin, basın açıklamasının ardından saldı
rıya uğraması. 

TAYAD üyelerinin Rize'de saldırıya uğraması. 

Temel Haklar Federasyonu üyesi gençlerin, Samsun'da bildiri dağıtırken linç edilmek istenmesi. 

İzmit'te, yine faşistlerce, bayrağı tekmelediği iddia edilen bir gencin linç edilmeye kalkışılması. 

Sakarya Üniversitesinde 9 öğrencinin yine linç edilmek istenmesi. 

Erzincan, İzmir Kemalpaşa, Kırklareli Kıyıköy, Tokat, Konya'nın Bozkır ilçesinde olan olaylar 
sıralanabilir. 

Şu anda, yaklaşık son dört yılda, illerde yaşanan linç olaylarının dökümünü çıkardık. 

Şimdi, Mecliste böyle bir çatışma anlayışı, farklılıkların birbirini sindirememesi en azından de
mokrat olmamanın gereğidir, yani iktidar, elbette ki kendi programı neyse söyleyecektir ama muha
lefetin karşı görüşlerini de dinleyecektir. 

Şimdi, örneğin, dünkü tartışmaya kaynaklık eden bir durumu sizinle de insan hakları açısından 
paylaşayım: Sayın Emine Erdoğan'ın Gülhane'ye, GATA'ya gidip de alınmayışı. Şimdi, buna nasıl 
farklı bir yorum getirilebilir? İnsan hakları hukuku açısından, insan haklarının öznesi herkestir ve 
bütün hak ve özgürlüklerin tarifi "herkes" diye başlar. Bakın, Türkiye'nin de taraf olduğu İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 2'nci maddesinden başlayın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
ilgili 10'uncu maddesi ve diğer maddelerine göre herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır ve kimse 
inançlarından, vicdan duygularından ötürü reddedilemez ve bir yerde kapı dışarı bırakılamaz. O ne
denle, bunun polemiğinin yapılması bile yanlıştır ama buna yanıt verilirken de, elbette ki iktidar par
tisi, gerçekten, bu ülkede, sistemde vesayetini elinde tutan askerlerin bu düzene, demokratik bir 
alana çekilmesi konusunda da bir irade koymamasının bir sonucudur. O nedenle, bu tartışmaları biz 
esefle karşılıyoruz. 
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Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; JİTEM ve benzeri istihbarat örgütleri... Bakın, geç
tiğimiz günlerde, Ergenekon davasında, sayın cumhuriyet savcısı bu istihbarat örgütleriyle ilgili Em
niyet Genel Müdürlüğüne, MİT'e, Jandarma Genel Komutanlığına ve Genelkurmaya bu tür, TİT 
örneğin... Yani 1952'den itibaren, biliyorsunuz, NATO üyesi ülkelerde hukuk dışı yapılar oluşmuş
tur; bunların kimisinin adı GAL'dir, kimisinin Gladio'dur, kimisinin kontrgerilladır, değişik adları var 
-zaman olursa bunları da sizlere sunarız daha sonra- bizde de kontrgerilladır. Örneğin 1980 öncesi, kimi 
zaman gerçekten Sovyetlere karşı oluşturulan soğuk savaş dönemindeki bu hukuk dışı yapılar soğuk 
savaş sonrası tasfiye edilmiş, minimize edilmiş ama bizde hâlâ kendisini koruyor. Gün geliyor, mu
halifler TİT imzasıyla gerçekten suikastlara maruz kalıyor. Bakıyorsunuz, kimi yerlerde JİT, kimi yer
lerde JİTEM. Şimdi, Ergenekon cumhuriyet savcısının sorusuna karşılık, bakın "TİT var mı yok mu?" 
Yanıtlar şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü "Bu ideolojik bir harekettir ve böyle bir örgütün varlığına 
rastlanmamıştır.", Emniyet Genel Müdürlüğü "Evet, buna dair bir duyum var, iki tane dosya var.", di
ğeri "40 dava açılmıştır ve 2'si mahkemece karara bağlanmıştır." deniliyor, Genelkurmay Başkanlığı 
da her zamanki gibi "Bizim yetki ve görev alanımızın dışındadır." deyip reddediyor. 

Peki, bu darbeleri kim yapıyor, bu suikastları kim yapıyor, bu darbe planları nerede ve kimlerce 
hazırlanıyor? En son örneği, işte, Balyoz. Yani şimdi, Balyoz eylem planı, darbe, aslında bölgemizde 
uygulanıyor. 14 Nisandan bu yana, seçilmiş, halkın iradesi olan partimizin yöneticileri üzerindeki beş 
operasyonla, genel başkan yardımcılarımız, parti yöneticilerimiz, kadın meclisi üyelerimiz, gençlik 
meclisi üyelerimiz, yöneticilerimiz ve en sonunda kendi illerinde yüzde 60 ve 70'i aşkın oylarla seçi
len belediye başkanlarımızın yaka paça, sabaha karşı gün ışırken kapıları kırılarak zorla götürülmesi 
darbe değil de nedir? Ve geçtiğimiz gün Grup Başkanımız Sayın Nuri Yaman ve Batman Milletveki
limiz Sayın Bengi Yıldız'la gittik, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Belediye başkanlarımız, insan hakları 
savunucularımız ve başkanlarımız ve parti yöneticilerimiz... Şimdi, darbe dönemlerinde, olağanüstü 
hâl durumlarında İnsan Hakları Demeği Diyarbakır Şubemiz basılmamış ve dokümanlarına, belgele
rine el konulmamıştı. Şimdi, bu, açılımla nasıl açıklanır; demokratikleşmeyle, insan haklarına bağlı
lıkla nasıl açıklanır? Bu, açıklansa açıklansa bir Balyoz planının hayata geçirilmesiyle açıklanabilir. 

Şimdi, bölgede örneğin, JİTEM... Şimdi, JİTEM'in adı bölgede korkudur, JİTEM'in adı bölgede 
ölümdür, JİTEM'in bölgedeki adı işkencedir ve bir dizi kaçakçılıktır, eroin, silah ve benzeri şeyler. 
Şimdi, JİTEM var mı, yok mudur? Biz bunu kaç kez... 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Çarşının ortasında çocuklara eroin satıyorlar. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - "Faili meçhul cinayetler" diye adlandırılan faili belli cinayetlerle 
yüzleşelim ve yine, bir Genel Kumlun yönetimini yine Sayın Başkan Vekilimiz yürütüyorlardı ve geç
tiğimiz, işte, ocak ayı arkadaşlar, tarihin yüz karasıdır bir ülkenin tarihi açısından. Ocak ayı, bakın, 
ocağın başından beri gerçekten, yitirdiğimiz, katledilen gazetecileri, yazarları, muhalifleri, aydınları 
anıyoruz. Daha dün işte, Abdi İpekçi'nin kızı, otuz iki yıldır babasının kanlı gömleğini gösterirken 
acaba yüzümüz kızardı mı? Ya da Hrant Dink'in oğlu Arat gerçekten artık güveninin kalmadığını yar
gıya, söylerken, yüzümüz kızarmakta mıdır? Hayır. O nedenle gelin, hepimiz yüz akıyla bir araş
tırma komisyonu oluşturalım ve tarihimizle yüzleşelim ve insanlığa karşı yapılmış suçları bir bir 
açığa çıkaralım ve gerçekten ekonomik ya da siyasal iktidarı kendi erkinde tutmak isteyen güçleri 
açığa çıkaralım ve caydırıcı olalım. 

Eğer biz 1960'ta başlayan... İşte, 1953'te Seferberlik Tetkik Kuruluyla... Eğitim için 5 kişi gi
diyor ve eğitim alıp geliyorlar ve sonra darbe hazırlığını yapıyorlar ve 1960 darbesini yapıyorlar. 
Ama biz bilmiyorduk örneğin. Bakın o Amerika'ya giden albaylar arasında kimilerini ilerici diye bi
liyoruz. Kimisi demokrat, ilerici kurumların başkanlığına bile getirildi. Ama tarihin sayfaları araştı
rıldıkça gerçekten şimdi o.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - ...muhalif görünen insanların Seferberlik Tetkik Kurulunda yer 
alıp, darbe planlarının içinde yer aldığını öğrendik. O nedenle, değerli milletvekilleri, bakın, kuru
cusu olan... Şimdi, JİTEM, kurucusu Cem Ersever. Sırası geldiği zaman bunlar kullanılıyor, sırası 
geldiği zaman da yok ediliyor. İşte Cem Ersever, hâlâ failleri ortalıkta yok. 

Şimdi, en çok Ergenekon davası kapsamında 13. Ağır Ceza Mahkemesince Jandarma Genel Ko
mutanlığına gönderilen -yine- yazıda "JİTEM var mı?" Şimdi, Jandarma Genel Komutanlığının ya 
da Genelkurmay Başkanlığının yanıtına bakın: "Hem var hem yok." Olur mu böyle bir şey? O ne
denle, eğer Sayın AKP İktidarı, Hükümeti, demokratikleşme ve sivilleşme yolunda bir irade ortaya 
koyarsa, emin olun, biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak hem yüce Meclisin çatısı altında hem de 
bölgemizde halkımızla beraber farklılıkların bir arada yaşayacağı özgür, demokratik bir Türkiye'nin 
yaratılmasında elimizden ne gelirse esirgemeyeceğiz, tam destek vereceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 

Bunu umuyor ve diliyoruz ve gerçekten tam bir demokrasi için, insan haklarına dayalı, hukukun 
üstünlüğünü temel alan, kimsenin inancından, fikrinden, kanaatinden ötürü, kimliğinden, dilinden, 
cinsiyetinden ötürü aşağılanmayan demokratik bir Türkiye'ye ulaşalım ve dünkü çatışmaya yol açan 
fotoğrafları bir daha da burada yaratmamaya çaba gösterelim ki bu barış ve kardeşlik kültürünü de 
her yere taşıyabilelim ve bir arada yaşama zorunluluğunu bilincimize taşıyalım. 

Hepinizi bu umutla saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. 

Aleyhte, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Sayın Aslanoğlu dışarıda televizyon yayınının ol
madığını söylediler. 

BAŞKAN - Öyle mi? 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Evet, acaba TRT ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
sansüre mi uğradık? 

BAŞKAN - Ne olduğunu... Biz de şimdi öğrendik. Sorduruyoruz, teknik olarak ne olduğunu 
öğrendiğimiz zaman size ileteceğiz. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Lütfen onu sordurun. Düşüncelerimizin kamuoyuyla paylaşıl
masını istiyoruz. O zaman yeniden söz talebimiz olacak. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Tunç. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin grup 
önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ'nin parti programının adı "Demokratikleşme, Sivilleşme ve 
Yerelleşme Programı"dır. AK PARTİ bu programını ilan ettiği günden bir buçuk yıl sonra, milleti
mizin büyük desteğiyle tek başına iktidar olmuştur. İktidara geldiği 2002 yılından bu yana, her alanda 
olduğu gibi, demokratikleşme, adalet ve güvenlik alanında da hiç kimsenin tahmin edemeyeceği çok 
önemli icraatlara imza atmıştır. Demokratikleşmeyi gerçekleştirirken özgürlük-güvenlik dengesi ko
nusunda hassas olan AK PARTİ hükümetleri demokratikleşme konusunda öncelikle mevzuatımızda 
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önemli değişikliklerin yapılmasını sağlamıştır. Başta temel kanunlarımız olan, seksen yıldır uygula
dığımız, artık çağımızın gerisinde kalmış olan ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılarak Türk 
Ceza Kanunu'muz, Ceza Muhakemeleri Kanunu'muz, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair 
Kanun'umuz ve birçok yasal düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler yapılır
ken temel insan hakları ve bireyin özgürlüğü ön planda tutulmuş, milletimizin ve devletimizin gü
venliğinden de asla taviz verilmemiştir. 

2002'ye göre bugün Türkiye çok daha demokratik, çok daha çağdaş, çok daha özgürlükçü bir 
ülkedir. Millî Güvenlik Kurulunun sivilleşmesi, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, ola
ğanüstü hâlin kaldırılması, mevzuatımızın hukukun evrensel ilkelerine ve çağdaş bir sisteme kavuş
turulmasıyla ilgili çalışmalar bu yüce Meclisin ve AK PARTİ hükümetlerinin küçümsenemeyecek 
başarılarıdır. Demokratikleşme alanında atılan adımlar sayesindedir ki bugün Türkiye Avrupa Birli
ğiyle müzakere aşamasına gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ'nin amblemi ışıktır, adı da "Adalet ve Kal-
kınma"dır. AK PARTİ "Adalet olmadan kalkınma olmaz." demektedir, o nedenle adaletin tam anla
mıyla tesis edilmesi AK PARTİ'nin birinci önceliğidir. Amblemimizdeki ışık da artık Türkiye'de 
hiçbir şeyin karanlıkta bırakılmayacağını, artık ülkemizde hukukun dışına çıkılamayacağım, mafya
nın, çetelerin cirit atamayacağını açıklamaktadır. AK PARTİ, demokratikleşme alanında son yedi 
yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hâle getirmenin ve daha da geliştirmenin gayreti içerisindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerinin bir daha 
yaşanmaması için çalışıyoruz. Türkiye'yi, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak bu dört 
ilkeyi de eş zamanlı şekilde güçlendirerek geleceğe hazırlıyoruz. Demokrasiye yönelik her türlü gi
rişime kararlılıkla karşı çıkan AK PARTİ, çetelerle, mafyayla, suç örgütleriyle, hukuk dışı oluşum
larla mücadeleden taviz vermeyecektir. 

Bizim amacımız, gelecek nesillere bugünkünden çok farklı, daha demokratik, daha kalkınmış, 
daha yaşanılabilir, çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir. Yedi yılda her alanda gerçekleştirdi
ğimiz bu icraatları milletimiz görmekte ve yaşamaktadır. 

Muhalefet istediği kadar karalamaya çalışsa da ülkemizin geldiği nokta gurur vericidir. Bugün 
Avrupa Birliğiyle müzakere aşamasına gelmiş, Avrupa Konseyi Parlamentosunun Meclis Başkanlı
ğını elde etmiş, İslam Konferansı Teşkilatının Genel Sekreterliğini üstlenmiş, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin üyeliğine seçilmiş, gücünü dünyanın kabul ettiği Türkiye'nin muhalefetinin de 
artık karalama siyaseti yerine yapıcı, ülke menfaatini gözeten bir siyaset izlemesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan 
ve biraz sonra görüşmelerine devam edeceğimiz Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı'yla, terörle mücadele alanında İçişleri Bakanlığımızla diğer 
kurum ve kuruluşlarımızın ifa ettikleri görevler sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve te
rörle mücadelede koordinasyonun sağlanması sağlanacaktır. Terörle mücadele çerçevesinde alınan ka
rarların uygulanmasında zafiyetlerin önlenmesi, etkin, verimli ve sonuç alıcı çalışmaların 
gerçekleştirilmesi için hazırlanan ve geçen hafta görüşmelerine başladığımız ve bugün de devam 
edeceğimiz bu tasarı bile AK PARTİ'nin bu konudaki hassasiyetinin göstergelerinden birisidir. Bu 
hassasiyetimize muhalefetin de ortak olmasını istiyoruz. Yedi yılda elde ettiğimiz kazanımlar saye
sinde artık Türkiye, faili meçhuller ülkesi olmaktan çıkmıştır. 
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Türkiye'nin demokratik, çağdaş bir ülke olmasının, Avrupa Birliği üyesi olmasının önündeki en 
büyük engel, değişmesinde herkesin mutabık olduğu 82 Anayasası'dır. Bu konuda iktidarıyla, mu
halefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine, bizlere önemli görevler düşmektedir. Mecliste bir uz
laşmanın sağlanarak demokratik ve çağdaş bir anayasayı aziz milletimizden esirgememeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik açılım süreci, Millî Birlik ve Kardeşlik Pro
jesi kapsamında gerek yasal gerek idari tedbirlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda 
yapılması gereken her şey yapılmakta ve gelecekte de yapılmaya devam edecektir. Araştırma öner
gesinde ifade edilen olayların büyük bir kısmı yargının gündeminde ve soruşturması bağımsız yargı 
tarafından devam eden olaylardır. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi itibarıyla 
bir araştırma komisyonu kurulmasının faydasının olmayacağı kanaatindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle Barış ve Demokrasi Partisinin verdiği grup önerisine katılmadığımı 
belirtiyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tunç. 

Sayın milletvekilleri, normal yayınımız Türkiye sathında uygun bir şekilde devam ediyor. Ku
lislerde olan ufak bir kablo arızası nedeniyle burada yaklaşık üç dakika bir kesinti olmuş, normal ya
yınımız devam etmekteymiş. Onun için bir sorun yok. 

Şimdi, lehte Siirt Milletvekili Osman Özçelik. (BDP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Özçelik. 

OSMAN ÖZÇELİK (Siirt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekili arkadaşlar, partimizin JİTEM, Doğu, Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan faili 
meçhul cinayetler, kayıplar konusunda Meclis araştırma önergesinin lehine söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye, son otuz yıldır çok ciddi çatışmalı bir ortam yaşamaktadır. Sorunun özü teş
his edilmediğinden, sorun bir güvenlik sorunu olarak algılanmış ve sorunun çözümü de hep güvenlik çer
çevesinde aranmış, demokratikleşme, insan haklarına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı gelişmiş bir 
demokrasiyle sorunun çözülebileceği, barışçıl yollardan sorunun çözülebileceği konusunda herhangi bir 
girişim yapılmamıştır. Bu nedenle olağanüstü hâl, bu nedenle Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, Millî 
Güvenlik Kurulu, şimdi de Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, özel tim, Hizbullah, Hizbi Kontra, 
halkın Hizbi Kontra dediği Hizbullah ve JİTEM gibi şiddete dayalı çözüm önerileri peşinde koşulmuştur. 

Türkiye'de son otuz yılda binlerce faili meçhul cinayet işlenmiş, resmî kayıtlarda 17 bin faili meç
hul cinayet olduğu mevcut. Binlerce köy yakılmış, yıkılmış, insanlar köylerini terke mecbur kalmışlar. 

Günün hükümetleri, günün anlayışı, yasal yollarla mücadelenin sürdürülmesi, hukuka bağlı ka
larak bu mücadelenin sürdürülmesi ve PKK'yle başa çıkılmasının zor olduğu, hatta mümkün olma
dığını düşünerek hukuk dışı yollara başvurmanın gereği üzerinde durmuşlar; nasıl ki PKK hukuk 
dışı bir sistem ise, bir yapı ise, o hâlde devlet de hukuk dışı bir yapı oluştursun ve bu hukuk dışı ya
pılar birbirleriyle çatışsın gibi çok yanlış, çok vahim bir düşünce geliştirmiş ve JİTEM (Jandarma İs
tihbarat ve Terörle Mücadele) adı altında bir kuruluş, bir organ teşkil etmiştir. Bunun kurucusu, 
herkesin bildiği gibi, Binbaşı Cem Ersever'dir. Daha sonra, bugün Ergenekon davasının en önemli 
sanıklarından General Veli Küçük, jandarma istihbaratı JİTEM'i organize etmiş, yönlendirmiş ve bu 
yolla çok sayıda faili meçhul cinayetler işlenmiş, çok sayıda kanun dışı işler yapılmış. İşte bu nedenle, 
bugün, jandarma "JİTEM diye bir kuruluşumuz yok." diyor, buna sahip çıkma cesaretini göstermi
yor çünkü biliyor ki JİTEM yasa dışıdır, hukuk dışıdır, çok korkunç cinayetler işlemiştir, faili meç
hul cinayetlere imza atmıştır, korku salmıştır, tam bir terörist örgüt gibi davranmıştır, halkı sindirme 
çalışmaları yapmıştır; bu nedenle sahip çıkamıyor, "Yok." diyor. 
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Oysa, PKK itirafçılarının JİTEM'e alındığı, bordrolu devlet memuru yapıldığı, maaş ödendiği 
ve operasyonlarda kullanıldığı... Bunların bir bölümü daha sonra pişman olarak, pişmanlığın piş
manlığı üzerine JİTEM'i deşifre etmişler ve bunların en önemli isimlerinden biri Abdülkadir Ay-
gan'dır. Abdülkadir Aygan, şu anda İsveç'te yaşıyor, basın organlarına demeçler veriyor, "Şurada, şu 
adreste, şu noktada falanca kişiyi aldık, öldürdük, asit kuyusuna attık; falanca yerde falanca kişiyi öl
dürdük, gömdük." diyor. Orada yapılan araştırmalarla bu bilgilerin doğruluğu ortaya çıkıyor. 

Bu JİTEM'in araştırılması lazım ve bu kara lekenin, Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerindeki bu 
kara lekenin bütünüyle temizlenmesi lazım. 

"Kardeşlik" diyoruz, "Kardeşlik Projesi" diyoruz. Çok hoş geliyor kulağa. Geçen gün Sayın 
Ahmet Altan diyor ki: "Bizim ihtiyacımız kardeşlik değil, ihtiyacımız eşitliktir." Her kardeşlik eşit
liği sağlamıyor. Türkiye Cumhuriyeti öncesinde Osmanlı döneminde kardeşin kardeşi nasıl boğduğu, 
kardeşin kardeşi nasıl öldürdüğü, yok ettiğinin tarihte yüzlerce örneği var. Yani kardeş olmak yet
miyor. Kardeşlik eşitliği getirmiyor. Eşit olalım önce. Eşitlik kardeşliği getirebilir. Eşitliği sağlaya
lım. Eşitlik, hukukun üstünlüğüne dayalı gerçek demokratik bir sistemle mümkündür. O nedenle, 
herkesin eksiksiz bir demokrasi için mücadele etmesi gerekir. Barış ve Demokrasi Partisinin de, asıl 
partimize güç veren anlayış da barışı, demokrasiyi, eksiksiz bir demokrasiyi yerleştirmektir. 

JİTEM jandarma teşkilatına bağlı. Türkiye'de 280 bin jandarma personeli var. İç güvenliği sağ
lamak üzere oluşturulmuş bu kurumun aslında İçişleri Bakanına bağlı olması gerekiyor, sivil bir ini
siyatife bağlı olması gerekiyor ve görünürde de öyle görünüyor ama hiç öyle değil. Bu personelin, 
280 bin personelin terfi sistemi, eğitimi ve diğer tüm işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı, Jan
darma Komutanlığına bağlı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşisine bağlıdır. 

Sivil otoriteye bağlı olması gerekirken hiçbir Hükümet buna el atmıyor, jandarmanın mutlaka, 
bütünüyle İçişleri Bakanlığının yönetiminde, güdümünde olması gerektiğini yaşama geçirmiyor. Jan
darma Teşkilat Kanunu yeniden ele alınmıyor, hep rafta bırakılıyor. 

Faili meçhul cinayetler mutlaka aydınlatılmalıdır. Tarihimizle, geçmişimizle yüzleşmeliyiz. Bu yüz
leşmeyi sağlamadan barışı, kardeşliği, eşitliği sağlayamayız, birbirimize sevgiyle yaklaşamayız, bu ya
rayla kardeşliği sağlayamayız. Yarayı gelin tedavi edelim. Lütfen, Meclisin böyle tarihî bir görevi var. 
Meclisin inisiyatif alması lazım, vesayetten kurtulması lazım. Bu Meclis askerî vesayet altında, hatta 
sivil bürokrasinin vesayeti altında demokrasiyi geliştiremez, bu halka huzur, refah, kalkınma sağlayamaz. 
Bu dönem, gerek Hükümetin sayısal çoğunluğu gerek muhalefetin desteği, Meclisin kişilikli, bu ülkenin 
kaderinin tayininde, bu ülkenin yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayabilir. Şeye karar verme
miz lazım: Bir güvenlik devleti mi olacağız, bir hukuk devleti mi olacağız; yani, egemenlik kayıtsız şart
sız milletin mi olacak, egemenlik sivil-asker bürokrasinin mi olacak? Bu tercihi yapmak zorundayız. 

Milletvekilinin dokunulmazlığı çoğu zaman ihlal edilebiliyor ama üst düzey bürokrasiye hiç 
kimse dokunamıyor. Meclis komisyonlarının ifadeye çağırdığı kimi askerler Meclisi takmıyor, gelip 
ifade vermiyor; bunu yaşadık, Susurluk araştırmalarında yaşadık. Böyle olmaz, bu Meclisin halkın 
kendisine verdiği yetkiye sahip çıkması lazım. Bu ülkenin demokratikleşmesinin önündeki temel en
gellerden bir tanesi askerî ve sivil vesayettir, bürokrasinin vesayetidir; bunun kaldırılması lazım. Za
manımız çok fazla olmadığı için, daha fazla konuşmak isterdim ama... 

Bakın, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Akın Birdal Adalet Bakanlığına soru önergesi verdi. 
12 Eylül 1980'den bu yana kaç kişi kayıp? Bu kayıpların sayısını bilmemiz lazım. Bu kayıpların kaç 
kişisi siyasi nedenlerle kaybedilmiştir? Kayıp kişiler konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince 
Türkiye aleyhine verilmiş kaç karar vardır? Dünya birincisiyiz bu konuda. Kayıplar konusunda şu anda 
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AİHM'de süren kaç dava var? Dünya birincisiyiz bu konuda. Bu davalar sonucunda devletin ödemek 
zorunda kaldığı tazminat ne kadardır? Öğrenmek istiyoruz çünkü dünya birincisi olduğumuzu biliyo
ruz. Bu ayıp, bu ayıbı kimsenin yaşatmaya hakkı yok ve çok basit, çok basit bir kararla, Meclisin ka
rarıyla bunlardan kurtulmamız mümkün, demokrasiye sahip çıkmakla bu yükten kurtulmamız mümkün. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

OSMAN ÖZÇELİK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Evet, JİTEM bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılmalı, faili meçhul cinayetler bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkmalı, kayıplar mutlaka bulunmalı. Bizim araştırma önergemizin talebi budur. 

Bu Jandarma İstihbarat Teşkilatı sadece istihbarat yapmıyor, ağır operasyonlar yapıyor, hatta yurt dışı 
operasyonlara katılıyor öyle bir görevi olmamasına rağmen. Çoğu zaman PKK militanlarının kıyafetle
riyle köy basıyor, köyün PKK'yle ilişkisinin var olup olmadığını denemek için. Çoğu zaman, yine, PKK 
militanlarının kıyafetiyle dağda dolaşıyor çünkü kuruluşunda böyle bir anlayış var, halka korku salmak. 

Özel timin de benzer çalışmalar yaptığını biliyoruz, hatta bu konuda yaşanmış güzel de bir fıkra 
var, onunla bitirmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü bağlayınız, buyurun. 

OSMAN ÖZÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, iki cümledir. 

Sımak dolayında birinin PKK militanlarına milislik yaptığı, yardım, yataklık yaptığı konusunda 
özel tim şüpheleniyor ama bir türlü ispatlayamıyor. Bu kişi acaba nasıl bir katkıda bulunuyor, onu is-
patlayamıyorlar. Bir gün PKK militanları gerilla kıyafetiyle adamın evine baskın yapıyor, evine misafir 
gibi gitmeye çalışıyorlar. Kişi, harf özürlü. Kapıyı açtığında gerilla kıyafetli PKK militanı kıyafetli in
sanlar görünce "Ooo, timler gelmiş." diyor ve sarılıyor. "Bizim tim olduğumuzu nereden anladın?" diyor. 
"Kimler" demek istemiş, kucaklamak istemiş. Bu tür olaylar yaşandı. Bu tür olaylar yaşanmasın artık, 
geçmişimizle yüzleşelim ve artık bu yaradan kurtulalım. Toplumsal barışı bu şekilde sağlayabiliriz. 

Araştırma önergemizin kabul edilmesini diliyor ve bu sorunu çözmemiz gerektiğine katkınızı 
bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özçelik. 

Aleyhte, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün. 

Buyurun Sayın Üstün. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Barış ve De
mokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, esasen, bu öneri üzerinde görüşlerimi belirtmeden önce, dünkü yaşanan olay
lardan büyük üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Bu olayları gördüğümde dün, aklıma hemen, maalesef, DYP Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun 
ölümü geldi. Orada bir İç Tüzük çalışması yapılıyordu ve gene böyle bir arbedede başına aldığı bir 
yumrukla vefat etti. Allah'tan, bir kez daha rahmet diliyorum kendisine. Akşam o görüntüleri sey
rettiğinde ailesi ne düşündü acaba? Hangi İç Tüzük kaç tane Fevzi Şıhanlıoğlu eder? 

Yine, akşam, buna benzer şekilde, bir milletvekilimiz görevini yapmaya çalışıyordu. Kafasına 
aldığı bir darbeyle birlikte, gözü belki de şu anda sakatlanacak, belki de önceki milletvekilimizin al
dığı yumruk gibi hayatından olabilirdi. Bir Orhan Erdem kaç tane gensoru yapar acaba? Bir Orhan 
Erdem kaç tane bakan, bakanlık makamı yapar veya Hükümetin tamamı yıkılsa ne olur acaba değerli 
arkadaşlar? Bir canlının bedeli nedir? 
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YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Ne diyorsun? Başlatan sizsiniz. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Bir canın bedeli nedir, bunu düşündünüz mü? Bir mil
letvekilinin bir milletvekiline kafa attığı bir ortamda hakikaten ne düşünülebilir? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Kafa atana söylüyor. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Artık her şey bitmiştir burada. 

RECEP TANER (Aydın) - Burada ne işi vardı, burada? Ne zaman geldi? 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ümit ediyoruz ki, bunların bir daha 
yaşanmamasını arzu ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gelelim önergeye: Ben, esasen, bu önergenin kabul edilmesini ve bu zamana 
kadar yaşanmış olan tüm faili meçhullerin ortaya çıkmasını arzu ediyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Edelim. 

ATİLLA KART (Konya) - Edelim. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Evet, gerçekten arzu ediyorum. Çünkü faili meçhullerle 
alakalı, değerli arkadaşlar, çok şey söylendi. Bazen kamu görevlileri üzerine atıldı, bazen de başka
ları tarafından bunların yapıldığı iddia edildi. Aslında zamanlaması uygun olsaydı, bunu kabul edi
lebilir ve bu şekilde bu faili meçhullerin ortaya çıkmasını arzu ederdik. 

ATİLLA KART (Konya) - Zaman yaratalım. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Biz, daha önce, yine muhalefetin de desteğiyle, Şem
dinli Komisyonu kurduk. Orada gerekli çalışmaları yaptık arkadaşlar. Bugün belki çok tartışılan 
EMASYA Protokolü'nü ilk kez o Şemdinli Komisyonunda dile getirdik. Hiçbir şey gizli kalmasın. 

Sayın Akın Birdal'ı ben gördüğümde hep o manzarayla aklıma gelir. Sayamadığım kadar 
kurşun almış.. . 

ATİLLA KART (Konya) - Bu duygularınıza sahip çıkın. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - .. .sayamadığı kadar kurşun almış ve. . . 

ATİLLA KART (Konya) - Bu duygularınıza sahip çıkın, sözde kalmasın. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - .. .orada cansız yatan bir adam aklıma gelir. 

ATİLLA KART (Konya) - Sözde kalmasın bu duygularınız. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Hrant Dink öldüğünde de aynı man
zara aklıma gelir. O adam davası için mücadele etmiş, o fotoğrafın altındaki ayakkabısının deliği 
vardı arkadaşlar, kar yağıyordu, böyle bir havadaydı. Böyle bir havadaydı ama... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ona göre oy kullan biraz sonra. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer onlar bulunmamış olsaydı, işte 
şimdi acaba ne durumda olurdu toplum? O toplum karşı çıkmasaydı, Hükümetimiz aldığı tedbirlerle 
o faili meçhulleri yakalamasaydı, acaba, o, memleketi kafeslemek isteyenlerin durumu neydi? 

ATİLLA KART (Konya) - Failler yakalandı mı acaba? Faillerin gerisindekiler kim, onu yakalayalım. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ya dinleyelim arkadaşlar, gürültü yapmayalım. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi... 

ATİLLA KART (Konya) - Sorun o. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Tetikçiler yakalanıyor, arkasındakileri açığa çıkaralım istiyoruz. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aynı faili meçhuller benim Sakarya'da 
yaşadığım bölgelerde de oldu. Orada yapanları da lanetliyoruz ama bir demokratik açılım getiriyo
ruz. "Ergenekon davası" diye bir dava devam ediyor memlekette, dava devam ediyor. 
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ATİLLA KART (Konya) - EMASYA bu konuyu çözecek mi? 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Dokunulmazlıkların kaldırılmasına izin verin de sizin davalarınız da 
devam etsin. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Acaba bu önergeyi verenlerin pozisyonları nedir? De
mokratik açılımdaki saydıklarımız ortada. Yeni bir insan hakları komisyonu kuralım diyoruz. Evet, 
bunun neresi, arkadaşlar, mahzurlu? Neredesiniz, yani pozisyonunuz ne, belirlediniz mi? 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Pozisyonumuz: Geldik müracaat ettik mahkemelere ama reddettiniz. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Ayrımcılıkla mücadele komisyonu kuralım diyoruz, po
zisyonunuz ne? Değerli arkadaşlar, belirlediniz mi? 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Pozisyonumuz gayet nettir. Bütün insan hakları ve demokratikleş
meye ilişkindir. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Yeri geldiği zaman böyle, yeri geldiği zaman böyle! 

Değerli arkadaşlar, dediğim gibi, ben şahsen bunun, bu komisyonun kurulmasından yanayım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hadi kuralım. Ona göre oy kullan. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Ancak Hükümetimiz zamanında alınan tedbirlerle bir

çok faili meçhuller ortaya çıkmıştır. Şu anda da bunlarla alakalı Diyarbakır'da, yine Diyarbakır mah
kemelerinde bir dava yürümektedir. İnşallah, değerli arkadaşlar, bu davaların sonucunda bütün faili 
meçhuller ortaya çıkacaktır, aydınlanacaktır diyorum. 

Bu vesileyle, tekrar, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Üstün. 

III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama talebi var. 

Sayın Anadol, Sayın Hamzaçebi, Sayın Kart, Sayın Korkmaz, Sayın Keleş, Sayın Asla-
noğlu, Sayın Köse, Sayın Aydoğan, Sayın Coşkunoğlu, Sayın Dibek, Sayın Barış, Sayın Diren, 
Sayın Paçarız, Sayın Çakır, Sayın Karaibrahim, Sayın Kaptan, Sayın Arat, Sayın Ağyüz, Sayın 
Mengü, Sayın Küçük, Sayın Seçer. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PAR Tİ GR UB U ÖNERİLERİ (Devam) 

3.- (10/313) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 3/2/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre veril
miş önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. [BDP 
sıralarından alkışlar (!)] 

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.46 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.13 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56'ncı Birleşiminin Üçüncü 

Oturumunu açıyorum. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir 

önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, AKP'nin bu grup önerisini işleme alamazsınız. 

BAŞKAN - Neden? 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - İç Tüzük 19'a aykırı olarak gelmiştir. Onun için usul tartış

ması açmanızı talep ediyorum. 

BAŞKAN - Öyle mi? Aykırılıklar hangi yönde? Var mı bir aykırılık? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutanak burada tutanak. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Usul tartışması açarsanız ifade ederim Sayın Başkan. İşleme 

alamazsınız. 

BAŞKAN - Aykırı olan bir noktayı şimdi söylerseniz... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Efendim, AKP Grubu, Meclis Başkanlığına süresi içerisinde 

grup önerisi sunmamıştır. 

BAŞKAN - Öyle mi? 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Evet. Danışma Kurulu toplantı tutanakları da elimde. Ama 
usul tartışması açarsanız... Şu anda işleme aldınız çünkü. 

BAŞKAN - Şimdi, peki, konuyu bir netleştirelim. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, süresinde ve saatinde biz çağırdık ve görüş
meler gerçekleştirildi. Danışma Kurulu görüşmeleri bizim önergemizi vermemizden sonra gerçekleşti 

Sayın Başkan ve dikkate alarak gerçekleşti. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - İzin verir misiniz efendim. O zaman bunun usul tartışmasını 

yapalım. 

BAŞKAN - Şimdi, o zaman Sayın Okay, buyurun söyleyin. Sonra da siz bu konuya açıklık 
getirip... 

Usul tartışması açıyorum. 

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

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Okay. 
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VIIL- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

].-AK PARTİ Grubunun, İç Tüzük un 19 'uncu maddesine göre verilmiş önerisini Başkanlığa sü

resi içinde verilmediği hâlde işleme almak istemesi nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun ça
lışma düzeniyle ilgili olarak, grubu bulunan siyasi partiler Meclis Başkanlığına Danışma Kurulunun 
toplanması için müracaat ederler ve nitekim bugün, Parlamentoda grubu bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi adına Meclis Başkanlığına müra
caat edilmiş ve Meclis Başkanlığı tarafından da saat 13.30'da siyasi parti grupları Danışma Kurulu 
toplantısına davet edilmiştir. Bu davet sonrası AKP Grup Başkan Vekili Danışma Kurulu toplantısına 
katılmamış ve Sayın Meclis Başkanının Başkanlığında yapılan toplantı 13.42'de başlamış. Siyasi 
parti grupları, bugün Mecliste de görüşmesi yapılan konularda görüşlerini ifade etmişler, taleplerini 
ifade etmişler, hangi konuların araştırılması gerektiğini ifade etmişler ve bu araştırma önergelerinin 
kabulüyle komisyon kurulması gereğini ifade etmişler. Sayın Meclis Başkanı da saat 13.48'de sona 
eren ve kapatılan Danışma Kurulu toplantısında dün Mecliste yaşanmış olan müessif olaylar ve Mec
lis Başkanlık makamına yönelik fiili duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve 13.48'de top
lantıyı kapatmıştır. 

Buna ilişkin tutanak elimde. Bu tutanağın hiçbir yerinde AKP Grubunun temsilcisinin veya grup 
başkan vekilinin Meclis Danışma Kurulu toplantısına katıldığına dair en ufak bir emare yok; hukuki 
durum da, fiilî durum da bu. Ancak, muhtemelen, süresi içerisinde Danışma Kurulu toplantısına ka
tılamayan AKP Grubu, Meclis Başkanlığı tarafından gruplara da dağıtılan önerisiyle bir kanun tek
lifinin sırasını değiştirmek ve 18 Marta kadar da Meclisin çalışma saatlerini belirlemek üzere bir 
grup önerisi getirmiştir fakat bu grup önerisi İç Tüzük'ümüzün, hani milletvekillerinin anayasası, 
uymakla yükümlü oldukları İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine aykırıdır. Ne diyor İç Tüzük: "Danışma 
Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya bir siyasî parti grubu başkanlığının istemi üzerine en geç yir-
midört saat içinde Başkan tarafından toplantıya çağırılır. İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, 
teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağ
rıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz ve görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya si
yasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler." 

Ne olmuş? Danışma Kuruluna Danışma Kurulu toplantısından önce AKP grup önerisi verilme
miş. Danışma Kuruluna Danışma Kurulu toplantısı öncesi grup önerisi sunamayan AKP'nin Da
nışma Kurulu toplantısı sonrasında grup önerisinin doğrudan Meclis Başkanlığı vasıtasıyla Genel 
Kurulda görüştürülmesi hukuken mümkün değildir. 

Şimdi, hep birlikte bu İç Tüzük'e sadakat ve bağlılık içerisinde olmak yükümlülüğümüz var. İç 
Tüzük'ü, geçmişte Meclis Başkanlığı yapan ve kendine göre yorum katan Sayın Arınç'ın değerlen
dirmeleri gibi, herkes her istediği şekilde çekiştiremez. Bu, bu Parlamentoda ilk kez de olmadı. Ni
tekim, 2 Haziran tarihinde de yine böylesi bir AKP grup önerisi, Meclis Başkanlığına, Danışma 
Kurulu çağrısı yapılmadan doğrudan Genel Kurula getirildi. Genel Kurulda bu usul tartışması o ta
rihte de yapıldı ve bu usul tartışmasının değerlendirilmesi sonrasında, o zamanki Meclis Başkan Ve
kili olarak Meclisi yöneten Sayın Pakdil bu usulsüzlüğe bir başka usulsüzlük daha yapıp, İç Tüzük'ü 
Genel Kurul iradesiyle değiştirmeye kalktı. Sonra Meclis çalışmasına ara verildi ve Sayın Başkan o 
oylamayı yapamadı ve AKP grup önerisi geri çekildi. 
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Şimdi, bizler kuralları istediğimiz gibi esnetemeyiz. Esasen yapılması gereken şudur: Meclis Baş
kanlığına, Danışma Kumlu toplantı tutanağında yer almayan AKP grup önerisinin hiçbir şekilde buraya 
sunulmaması lazım. Buraya sunuluyor ise Başkanlık makamının bu evrakı iade etmesi lazım ancak 
eğer bu evrak iade edilmiyor da burada görüşmeye açılıyorsa o zaman da açıkça bir İç Tüzük ihlali var
dır. İç Tüzük ihlalinin artık bir yerlerde durması lazım. Yani İç Tüzük 64'ü hatırlayıp 63'ü unutanlar... 
63 burada uygulanacak. Eğer Meclis Başkanlığının uygulamasında bir yanlış varsa geleceksiniz bu İç 
Tüzük'e bağlı olarak bu Genel Kurulda o İç Tüzük'ün hükmünün uygulanmasını talep edeceksiniz; 
doğruları, yanlışları bu mekânda söyleyeceksiniz. Hiç kimse, bu mekânın dışında, kendisine bir güç 
vehmederek, kendisine bir isim vehmederek veyahut da bir sıfat vehmederek Meclis Başkanlık maka
mında "o makama istediğimi söylerim" anlayışı içerisinde içerilerde bir şey söylemeyecek. İç Tüzük'ü 
ne dün ihlal edeceksiniz ne de bugün ihlal edeceksiniz. Onun için açık bir İç Tüzük ihlaliyle karşı kar
şıyadır Parlamento. Bu irade Genel Kurulun oylamasıyla, kararıyla değiştirilmesi mümkün değildir. 

O nedenle değerli arkadaşlarım, AKP Grubunun alışkanlık hâline getirdiği -çünkü bu ilk değil, 
ikinci- bu tür uygulamalardan ve İç Tüzük ihlallerinden vazgeçmesi gereğini ifade ediyorum ve bu 
usul tartışmasıyla Sayın Başkanın, Başkanlık makamının AKP grup önerisini işleme koymadan AKP 
Grubuna iade etmesi gereğini ifade ediyorum. 

Bu vesileyle Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum yüce heyete. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Okay. 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, aleyhte. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu top
lantıda Sayın Meclis Başkanlığının yapmış olduğu Danışma Kurulu toplantısına katıldığım için, Sayın 
Okay'ın anlattıklarına şahit olduğum için söz aldım. Gerçekten Meclis Başkanımızın daveti saat 13.30 
içindi ve ekinde de üç grubun Danışma Kurulu önerisi vardı, talebi vardı. Tabii, biraz geç gelindiği için, 
biraz da geç başlamış olmasına rağmen, Meclis Başkanı İç Tüzük'ün amir hükümlerine bağlı kalarak 
"Bir Danışma Kurulu önerisi çıkmayacağı için toplantıyı yapmamızın bir gereği yok, herkes önerisini 
Divana versin ve İç Tüzük gereğince işleme alınsın." dedi, biz meseleyi noktaladık. Ondan sonra mik
rofonları kapattık, sohbet etmeye başladık. Dün yaşanan hadiseleri, Sayın Meclis Başkanı konuyla il
gili üzüntüsünü ifade etti. Bizler de, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi görevlisi, Sayın Barış ve 
Demokrasi Partisi görevlisi, Grup Başkan Vekili, görevlisi ve ben sohbet ettik. Zannediyorum on da
kika kala yani saat 14.00'e on dakika kala Sayın Canikli geldi. Tabii geldiğinde AKP'nin grup öne
risi talebini de getirdi. Meclis Başkanı zannediyorum bürokrasinin de talebiyle işleme koydu. İşleme 
koyamaz aslında çünkü onunla ilgili bir toplantı daveti yok, ona dayalı bir toplantı düzenlenmedi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutanak kapandı. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Tutanağı da kapanmış, arkadaşlar almışlar. 

Biliyorsunuz, Meclis açıldıktan sonra da burada yapılan bu türlü müracaatlar işleme konulmadı, 
bununla ilgili birçok örnek de geçmişte yaşandı. 

Danışma Kumlu talepleri Meclis Başkanlığına ulaştıktan sonra, Meclis Başkanı uygun gördüğü bir 
saatte talep sahiplerini veya tüm grupları toplantıya çağırarak, Meclisin gündemini belirleyen kararı 
alıyor. Uzlaşma olursa Danışma Kurulu kararı, olmazsa grup önerisi olarak Genel Kurula sunuyor. 
Bu, İç Tüzük'ün amir hükmü. 
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Değerli arkadaşlar, dolayısıyla Sayın Başkanın bu öneriyi işleme alması İç Tüzük'e uygun ol
mamıştır, alınmaması gerekir. Ancak, bu vesileyle de bir şeyi söylemem gerekiyor: Her defasında söy
lüyoruz, biz hukuk kuran bir kurumuz, bir müesseseyiz, işimiz bu. Kendi hukukumuza uymazsak bu 
tutarsızlık bizim saygınlığımızı bitirir. Burada hemen her gün İç Tüzük ihlali konuşuluyor, tartışılı
yor, buna mecbur değiliz. Burada okuduğumuzu çok açık, net anlıyoruz. Tabii, benim yadırgadığım 
husus da şu: Sayın Canikli'nin, AKP Grubunun bugün getirdiği önergede çok acil bir durum yok. Yani 
bunlar, önümüzdeki haftadan başlayarak Meclisin çalışma saatlerini yeniden düzenleyen ve bir ka
nunu da öne alan bir grup önerisi, çok da aciliyeti yok, yani bugün kaybedilmiş bir şey yok; bu yarın 
da getirilmiş olsa yine maksat hasıl olur. Her defasında söylediğim gibi, bir kasıt aramıyorum ama 
özensizlik, yani hukuksuzluk da demek uygun düşmüyor ama özensizlik had safhada. 

Değerli arkadaşlar, devletleri büyük kılan, kurumları büyük kılan süreklilikleridir, gelenekleri
dir, teamülleridir, kurallarına uyma kararlılıkları, ısrarlarıdır. Kuralsızlık hayatı zindana çevirir, kaosa 
dönüştürür, anarşi dediğimiz hadise odur. Kendi elimizle Anayasa niteliğinde düzenlediğimiz İç Tü-
zük'te çok açık amir hükümler var. Bunları özellikle grup başkan vekillerinin çok iyi bilmesi gere
kir, geçmiş uygulamalarıyla iyi bilmesi gerekir. Ben grup başkan vekillerinin İç Tüzük'ü gayet iyi 
bildiklerine de inanıyorum, görüyorum ama bu özensizlik, maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
huzurunu kaçıran bir sonuç getirdi. 

Şimdi milletin huzurunda size soruyorum: Saat şu anda altıyı geçti, dört saatten bu yana hâlâ Mec
lis gündemine geçemedik. Siz yapıyorsunuz, biz yapıyoruz, bu Meclisi çalıştırmak sorumluluğu ikti
dar partisinin. Uzlaşarak, anlaşarak gündemimizi belirlesek daha verimli, daha etkili çalışma imkânı 
yok mu? Niye bunu denemiyorsunuz? Her defasında... Şimdi, bir aylık gündem belirleniyor, birazdan 
eğer kabul edilirse -ki edilmemesi gerekir- grup önerisini tartışacağız. Bir aylık gündem belirliyor AKP 
Grubu. Nedir belirlediği: Saat 13.00 ile 20.00 arasında çalışma. Şimdi hangi saatler arasında çalışıyo
ruz: 14.00 ile 20.00 arasında çalışıyoruz. Biz daha önce de teklif ettik. Ülkenin, milletin gündemindeki 
konuların hukuki çözümü için burada kanun çıkarmak gerekiyorsa, gelin saat 10.00'da başlayalım. Biz, 
buraya çalışmaya geldik ama gelin buna birlikte karar verelim. Bir karar verelim, sonuna kadar da be
raber gidelim, engeli yok bunun. Ama ben daha önce de bir vesileyle ifade etmiştim, üzülerek ifade edi
yorum, bu getirdiğiniz öneriye de bizatihi kendiniz uyamayacaksınız çünkü her defasında, her 
getirdiğiniz grup önerisini bir önceki grup önerinizi değiştirmek üzere getiriyorsunuz. Değerli arka
daşlar, yazboz tahtasına dönüştürdünüz. Bu doğru değil. Yani bu, Meclise de yakışmıyor, size de ya
kışmıyor, hepimize de reva değil. Şunu akıllı uslu otursak çalışma saatlerimizi belirlesek, efendim, 
kanunların önceliklerini belirlesek iki yüze yakın kanun bekliyor otursak görevimizi bilsek, işimizi bil-
sek, hazırlık yapsak, katkı vermek anlamında dersimize çalışsak olmaz mı? Ama her defasında yine bir 
tartışma, yine bir hukuk ihlali, iç hukuk ihlali ve biz... Millet usandı bu konuşmaları dinlemekten de
ğerli arkadaşlar. O sebeple, yani bir musibet bin nasihatten evladır diye bir atasözü var, bunlardan artık 
ders çıkarmamız gerekiyor. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz, bu Meclise gelmeden, 
yemin etmeden, Sayın Genel Başkanımızın seçim sonuçları belli olur olmaz teşkilata gönderdiği, mil
lete ifade ettiği bir beyanı var: Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletin takdiri doğrultusunda mu
halefet görevimizi şu dört umdede yapacağımızı ilan ettik ve buna sonuna kadar da bağlı kalıyoruz, 
bağlı kalacağımızı da yine ifade ediyorum. Uzlaşmadan yana olacağız, diyaloga açık olacağız, hoş
görülü olacağız. Sorun üreten değil, sorunun çözümüne katkı veren bir muhalefet anlayışı ortaya ko
yacağımızı ilk günden ilan ettik, bunun gereğini de birçok defasında yaptık, hem de çok kritik 
noktalarda yaptık; Anayasa değişikliğinde yaptık, Mecliste ve komisyonlarda kanun tasarılarının gö
rüşülmesinde yaptık. Ama her defasında Milliyetçi Hareket Partisinin bu iyi niyetinin istismar edilmesi 
de hak değil, böyle bir hakkınız yok; bu, bana göre milletin iradesine de saygısızlık oluyor. 
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Temel kanunlar bekliyor, acil kanunlar bekliyor, biz dört saattir başka şey konuşuyoruz; bunun 
sorumlusu sizsiniz arkadaşlar. Ben her defasında söylüyorum: Millet, iradesini size emanet etmiş, 
milletin iradesiyle Türkiye'yi yönetmek durumundasınız. Türkiye Büyük Millet Meclisini yönete
medikten sonra Türkiye'yi yönettiğiniz noktasındaki iddianıza kim inanır Allah aşkına? Bu sebeple 
söylüyorum: Her defasında uzlaşma olmadığı takdirde, AKP Grubundan bize ulaşan bir uzlaşma, sa
mimi bir uzlaşma talebi zemini olmadığı sürece biz bu Meclisin gündemine ülkenin, toplumun so
runlarını araştırma önergesi mahiyetinde denetim görevi gereği her gün getireceğiz. Bugün 
getirdiğimiz konu önemli, öğretmenler. 300 bin, hatta çok daha fazla öğretmen bugün kendi sorun
larına buradan çözüm bekliyor. Dolayısıyla, eğer burada bir uzlaşma zemini oluşmayacaksa, bunu siz 
oluşturamayacaksınız, bu noktada samimi, kalıcı bir iş birliği geliştiremeyecekseniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - ...bu Meclisi çalıştıramazsınız, çözüm üretemezsiniz. Sizi 

ancak seçim kurtarır arkadaşlar. 

Milletin size emanet ettiği iradeyle bu Mecliste, bu kadar açık yüreklilikle iş birliği teklif eden 
muhalefetle uzlaşmayı temin edip bu Meclisi çalıştıramadıktan sonra, ülkeyi yönetip toplumun so
runlarına çözüm üretmek iddianız havada kalır, kimse inanmaz. Bu sebeple, bir musibet bin nasi
hatten evladır, bugün yaptığınız bu özensizliği, lütfen gelin, burada açık yüreklilikle kabul edin ama 
bundan sonra, ülke gündemini birlikte müzakere etmek için uzlaşma arayın ve bu uzlaşmaya bağlı 
kalın. Burada, sürekli kendi İç Tüzük'ümüzün ihlalini konuşmak gibi bir aciz duruma da düşmeye
lim der, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Lehte, Tunceli Milletvekili Kamer Genç. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün usul tartışması 
açılmasıyla ilgili maddesi üzerinde söz aldım. Aslında, neyin lehe, neyin aleyhe olduğu tam anlaşı
lamadı, ben düşüncelerimi söyleyeyim. 

Şimdi, Sayın Hakkı Suha Bey "Bugün Danışma Kurulu toplandı, Danışma Kuruluna AKP bir 
öneri getirmedi ve bu konuda bir karar alınmadı." dedi. Dolayısıyla, Danışma Kuruluna teklif geti
rilmeyince ve Danışma Kurulunda bu konu tartışılmayınca, anlaşma oldu mu, olmadı mı konusunda 
da bir karar olmayınca, grup Danışma Kurulunu ayrı bir çağrıya tabi tutmadan Genel Kurula öneri 
getiremez, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi bu. İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre, gruplar ve Mec
lis Başkanı Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve yirmi dört saat içinde bu toplantı sağlanır. Demek 
ki AKP'nin birkaç tane, 6 tane mi, 7 tane mi grup başkan vekili var, bu arkadaşlarımız Danışma Ku
rulunun toplantıya çağrılması konusunda... 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - 5 tane... 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, 5 mi, 4 mü, nerede fazlalık varsa orada bir problem var. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Beşinci fıkrayı bir daha oku. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Çağırmamışlar, biraz da herhalde keyiflerine bakmışlar. Danışma 
Kurulu toplantısına şey etmedikten sonra buraya öneri getirmişler. 

Şimdi, bakın, ben, Bülent Arınç'a bir şey öneriyorum: Evvela kendi grubuna çekidüzen ver, ev
vela İç Tüzük'ün ne olduğunu kendi grubuna... Sen, Meclis Başkanlığı yapmışsın ama kimseye bir 
şey de öğretmemişsin, kendin de öğrenmemişsin. 

Yani şimdi Bülent Bey, çok ağlamasını seven, ağlama özürlüsü bir arkadaşımız. Olabilir, yani 
hissiyat dolu birisi. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sensin ağlama özürlüsü. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen, şimdi, hemşehrin diye çok sahip çıkma. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İç Tüzük 19'u öğren. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam, öğrendim. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Ağlayana "ağlama özürlüsü" demezler, ağlayamayana "ağlama 
özürlüsü" derler. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, ağlama özürlü bir arkadaşımız. Ayrıca, gidiyor, mesela... 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Ağlama özürlüsü sensin. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen, yerinize oturunuz, dinleyelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - .. .tarikat şeyhlerinin elini öpüyor, öpebilir ama Türkiye Cumhu
riyeti devletinin bir bakanlık makamını işgal geden kişi gidip de tarikat şeyhlerinin elini öpmez, on
ların karşısında eğilmez çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti yüce bir devlettir, o devleti temsil eden 
kişiler hiçbir kimsenin karşısında eğilemezler. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Konuyla ilgili konuş. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, konuyla ilgili... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, hayır, bunu tabii, milletvekilliği, bakanlık, Başbakanlık 
onuruna ermiş insanlar, bu halkın temsilcisi... Halk en büyüktür. Halkın o büyük olarak gördüğü, 
senin temsil ettiğin, seçtiği bir yere sen gidip de birilerinin karşısında boyun eğemezsin. Bu niçin ya
pılıyor? Oy için yapılıyor. 

Şimdi, dün burada bir toplantı yapıldı, Tayyip Bey ne dedi: "Efendim, benim karım G ATA'ya 
sokulmamış." Doğru mu yanlış mı? Şimdi, diyor ki: "Benim eşim bir hastayı ziyarete gidecekmiş..." 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Konuyla ilgili konuş. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sen, Başkanın tutumunu... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Durun bir dakika. 

"...hasta sahibi demiş ki 'Efendim, gelme.'" Kim demiş bunu? Yahu, üç sene önce olmuş bir 
olay. Şimdi, bununla kimi şey ediyor? 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - İç Tüzük yok gündemde, sen gündemle ilgili konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Orduyu kötülüyor. Yani bu ordunun olduğu yere başı örtülüler 
sokulmuyor. Ya, bir defa sen Başbakansın, hakikaten böyle bir olay olmuş mu olmamış mı, onu... 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Başbakanı mı, yoksa İç Tüzük'ü mü.. . 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, senin için Başbakan, benim için sıradan bir vatandaş ya! 
Bana ne ya! Allah Allah! Sen Başbakansan ben de milletvekiliyim benim için sıradan bir vatandaş. 
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BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, tartışmaya mahal vermeden konuşunuz, lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi çıkıp da bu diyor ki: "Efendim, benim eşimi GATA'ya sok
mamışlar." Kim sokmamış? Var mı bir delil? Yok. 

Arkadaşlar, bakın, bu devletin kurumlan bu kadar yıpratılamaz. Bu kadar havai iddialar öne sü
rülemez. Var mı elinde bir delil? Yok. 

Şimdi, orduya karşı bir karalama kampanyası var ya, şimdi amacınız: "Yahu bu orduyu nasıl 
yok edelim, bu orduyu nasıl zayıflatalım? Her yerde de vuralım, bu insanları yok edelim." 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İç Tüzük'e bak. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sayın milletvekilleri, bir ülkenin ordusu onun onurudur. O 
ordu içinde hata yapanlar var. Ben de generallerin çoğunu sevmem çünkü burunlarından kıl aldır
mıyorlardı ama bunlar bizim ordumuz, bunlar bu memleketin ordusu; eğer zayıflarsa o memleketin 
kendisi yok olur. Tamam, biri... 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Ordu hakkında sen bize malumat veremezsin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, sizin hedef aldığınız o. 

Şimdi, Bülent Bey evvela çıktı dedi ki: "Efendim, bana suikast yapmayanlar ahmaktır." Hani, 
çıktı mı ortaya? 

Yahu Bülent, sana kim suikast yapabilir? Sen çok güzel bir madensin. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Gündeme davet edin Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) - O kadar güzel yumurtluyorsun ki, o kadar güzel olaylar söylü
yorsun ki tam bizim için politik malzemesin. Kimse çıkıp da sana öyle suikast muikast yapamaz. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, lütfen ama! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, şimdi diyor ki: "Ben Meclis Başkanlığı yaptım." Tamam 
da, yaptın da, sen çıkardığın o İç Tüzük'le Meclisin hayatını kararttın yahu! Bir dikta rejimini getir
din Türkiye'ye. Bir memlekette on maddelik, on beş maddelik kanunlar, temel kanun olarak bir mec
listen geçer mi sayın milletvekilleri? 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Siz de başkan vekilliği yaptınız, ayıp oluyor ya! Size yakış
mıyor ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, bakın, "Güvenlik Müsteşarlığı" diye bir kanun getiriyoruz. 
Bu ne demektir? Türkiye yönetimini diktaya götürüyor ve siz bunu temel kanun olarak kabul edi
yorsunuz. Burada öyle bir vahşet işleniyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı, Türkiye Cumhu
riyeti devletinin arkada ordusu kaldırılarak yerine tarikatçı bir polis örgütlenmesine gidiliyor. (AK 
PARTİ sıralanndan gürültüler) 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Halt etmişsin sen! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu o maddesinde söyleyeceğiz. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, konuya davet edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi, şöyle bir düzenleme yapar... 

ALİ TEMÜR (Giresun) - Emniyet bizim değil mi? Polis bizim değil mi? 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bir kanunu sen getirmişsin, İç Tüzük'te temel kanun olarak getir
mişsin. Temel kanun olur mu? Yani millet, buraya gelecek kanunların maddelerini bilmeyecek, onlar 
üzerinde tartışma yapılmayacak, iktidar partisi bunları okumadan geçirecek ve son anlarda da birtakım 
korsan önergelerle kendi yandaşlarına, işledikleri talandan, yalandan, soygundan dolayı af getirecekler, 
ondan sonra ihale yolsuzluklarını affedecekler, ondan sonra "Millet bir şey duymasın..." Böyle bir 
Meclis olur mu? Bu Meclis, bu kürsü niye buraya konulmuş? Bu kürsüde her şey dile getirilsin, vatan
daşlar bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentosunda ne konuşuluyor, onu duysun diye. 

Şimdi, Tekel işçilerine diyor ki Tayyip Bey: "Yahu, eskiden niye, seni özelleştirdikleri zaman 
bunların üzerinde durmadın?" O zaman Tekel işçileri... Bakın, özelleştirme kararlarına karşı ilk Ana
yasa Mahkemesine giden kişilerden birisi benim. Telekom'un özelleştirilmesine karşı Anayasa Mah
kemesinde dava açan kişilerin içinde benim imzam da var. Mümtaz Soysal kanalıyla açtık ve iptal 
ettirdik ve bugün, bu memlekette, o Telekom'un özelleştirilmesi kadar bu memlekete yapılan bir iha
net yok. Telekom'un senede bu memleketin millî gelirine katkısı belli, aldığı vergi katkısı belli ama 
siz onu getirdiniz, yandaşlarınıza verdiniz, bir de kurumlar vergisi nispetini yüzde 30'dan yüzde 
20'ye indirdiniz. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? 

Şimdi, Bülent Bey diyor ki: "Ben, Başkanı ikaza gittim." Yahu, Bülent, sen, bir defa, eğer ikaza 
gidiyorsan, burada, çık, konuş. Senin elini ayağını tutan mı var? Ama, şimdi, gidip de bir Başkanın 
odasına, tehdit edercesine konuşmak, bence, yapılan en basit, en kınanacak bir hareket. Ben Sayın 
Başkanın yerinde olsaydım, hemen gelirdim, Meclisi toplardım, ona Meclisten çıkarma cezası ve
rirdim -İç Tüzük'te hüküm var- çünkü Meclis Başkanına hakaret etmek Meclisten çıkarma cezasını 
gerektiren bir şey. Ama yapmadı. Tabii, o nezaketini buna şey olarak kullanmadı. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, AKP hükümetleri zamanında ve sizin zamanınızda... Ya, 
arkadaşlar, bu Meclis hepimizin, bu Türkiye hepimizin, dürüstlük hepimizin. Bu memleketi eğer çağ
daş bir memleket yaparsak, dürüst yönetirsek, bu memleket eğer dünyada lider bir devlet olursa, her
kesin cebine para girerse, herkes refah içinde olursa bundan hepimiz faydalanırız ama sizin yaptığınız 
bir taktik var: Anayasa'yı bir tarafa itiyorsunuz, kanunları bir tarafa itiyorsunuz, Tayyip Bey bir şey 
söyledi mi onun emrinin dışına çıkmıyorsunuz. Bu, bir tek kişinin dikta rejimidir. 

Arkadaşlar, bakın, şimdi, dün burada konuştu, siz, tuttunuz, şu sıralara saldırdınız. Hâlbuki, bu
rada sorumlu bir Başbakan olsaydı "Oturun arkadaşlar, ben burada konuşuyorum." diyecekti ama o 
size orayı gösterdi, saldırmaya gösterdi. Ne oldu? Meclisin, memleketin itibarı sarsıldı, kendisinin de 
itibarı sarsıldı. Hâlbuki memleket böyle yönetilmez. Yönetici olan adam, kişi, olgun olur, dolgun 
olur, dayanaklı olur. Eğer hataları varsa bunları kabul etmesi lazım. Ee ben güçlüyüm... Yahu, senin 
gücün ne kardeşim? Senin gücün ne? 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Senin gücün ne ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün 340 milletvekilin var, yarına sel alır onları götürür, onu bi
lesiniz. O bakımdan... 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Senin ne hakkın var 340 kişiye hakaret etmeye! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, benim konuşmalarıma bile tahammül etmiyorsunuz. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Ama sen doğru konuşmuyorsun ki! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde en doğruyu konuşan insan

lardan birisiyim, peygamber gibi konuşuyorum, peygamber gibi. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Yazık... Yazık... 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Edepli ol, edepli! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Hani peygamber gibi dürüst konuşuyorum, bunu bilesiniz. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler) Olabilir, yanılgılarım olabilir. Bu söylediklerimin neresinde yanlış 
var yahu! Dürüst... 

Şimdi, onun için bakın arkadaşlar, şu Meclisi keyfî yönetiyorsunuz. Şimdi, Bülent Arınç Sayın 
Başkana diyor ki: "Sen keyfî yönetiyorsun." Ee bir getir bakalım senin iki tane başkan vekilinin yap
tığı keyfilikleri. Getirin burada İç Tüzükleri... İç Tüzük her gün rafa kaldırılıyor, İç Tüzük her gün 
uygulamadan kaldırılıyor, ondan sonra çıkıyor böyle söylüyor. 

Şimdi, Mustafa Elitaş'ın ne hakkı var gidip de Meclis Başkanına orada çıkışması yani yakışır 
mı bir insana? Gidip de Sayın Başkanın üzerine gitmeye... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yahu, 
ben burada bir milletvekiliyim, benim onuruma dokunmuştur bu. Benim onuruma dokunmuştur ama 
Mustafa'ya da hesabını soracağım. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Yazıklar olsun! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ona, soracağım Mustafa Elitaş'a. 

FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Burası millete hakaret etme yeri değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sizlere çok dostça bir tavsiyede bulunuyorum: Arkadaşlar, 
gelin şu Mecliste herkes dürüst... Bu Anayasa var ya, hani birileri burada şimdi çıkıyor efendim 
"darbe anayasası" diyor. Arkadaşlar, darbe anayasasıysa siz buna göre geldiniz yemin ettiniz, mil
letvekilliği yapıyorsunuz. Bu darbe anayasasına göre yemin eden kişi çıkıp da burada buna göre mil
letvekilliği yapıyor mu yapmıyor mu? O zaman darbe anayasasıysa değiştirin. Kaldı ki bu Anayasa 
80'de yapılmış ve ondan sonra 15-20 defa değişmiş. 

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Siz de milletvekili olmuşsunuz... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada otuz senedir sivil parlamento var. Şimdi, yani ucuz ifa
delerle, ucuz söylemlerle memleketi yönetmeye kalkmak insanlara bir şey kazandırmıyor. O bakım
dan, gelin hep bu memleketin doğrularında birleşelim, bu memleket çok sıkıntıya gidiyor, 
vatandaşlarımız çok sıkıntı içinde. Vatandaşlarımızın içine gidin. Yahu, gidin şurada, bir Kızılay'da 
yürüyün arkadaşlar. 

Bakın, Tayyip Bey memuru düşman ilan ediyor, emekliyi düşman ilan ediyor, işçiyi düşman 
ilan ediyor. Dost kim kardeşim? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç, sağ olun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika daha verir misiniz? 

BAŞKAN - Konu tamamlandı, lütfen Sayın Genç. 

Teşekkür ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama efendim... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Konuyla ilgili konuşmuyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Konuyla ilgili... 

ALİ TEMÜR (Giresun) - Hadi otur, otur! 
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BAŞKAN - Buyurunuz. 

Sayın Genç, lütfen yerinize geçer misiniz. Lütfen... Yeterince süre verdim, lütfen... Tartışma da 
yeterli boyutta oldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Giresun milletvekili Nurettin Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Canikli. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İç Tü
zük'ün 63'üncü maddesi çerçevesinde açılan tartışma nedeniyle lehte söz aldım. 

Şimdi, biraz önce, benden önce, yine hiçbir mantığa sığmayan, hiçbir özü olmayan, sakat man
tık örneklerini bolca gördüğümüz bir konuşma dinledik. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Nereye kadar götürüyorsun onu? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Esasında bu konuşmalara cevap vermek doğru değil. Bu ko
nuşmalara, biraz önceki konuşmacının anlamsız, tabanı olmayan, gerçekten hiçbir şekilde dikkate 
alınmaması gereken konuşmalarına cevap vermemek lazım ama yine de en azından bazılarına ka
muoyunu doğru bilgilendirmek ve vatandaşımızın bu tür iftiralar, bu tür yanlış beyanlar karşısında 
kafasının karışmaması için bilgi vermek, cevaplandırmak gerekir. 

Biraz önce, Telekom'u yandaşlarına... İftiralardan bir tanesi. Hepsi olduğu gibi tepeden tırnağa if
tira, içi boş, anlamsız, tabansız, temelsiz. Bir tanesi de Telekom'un yandaşlarına peşkeş çekildiği iddiası. 

Bakın, değerli arkadaşlar, Telekom, yürürlükteki mevzuata göre ihale edilmiştir. İsteyen herkes 
-içeride ve dışarıda- bu ihaleye girmiştir ve ihale bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmiştir, 
realize edilmiştir. Bundan daha şeffaf bir ihale olabilir mi değerli arkadaşlar? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben biliyorum, biliyorum! 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu nasıl söylersiniz ya? Nasıl vicdanınız elveriyor böyle 
bir iftira atmaya, bu kadar haksızlık yapmaya? 

Aynı şekilde, kurumlar vergisinin düşürülmesinden, yüzde 30'dan, yüzde 20'ye düşürülmesin
den bahisle Telekom'u alanlara peşkeş çekildiği ifade ediliyor. Değerli arkadaşlar, bizim programı
mızda vergilerin düşürüleceği çok net olarak ifade ediliyor, tüm vergilerin. Biz, kurumlar vergisini 
düşürdük, gelir vergisi oranlarını düşürdük, katma değer vergisi oranlarını düşürdük, düşürmedik 
mi? Düşürdük. Önceki hükümetlerin hepsi söz verdi, hiçbirisi yerine getiremedi. Altını çizerek söy
lüyorum: Bizden önceki hükümetlerin hepsi programlarında vergileri düşüreceklerini ifade ettiler, 
tersini yaptılar; düşüreceğiz dediler, vergiyi artırdılar. Sadece biz düşürdük değerli arkadaşlar, biz 
düşürdük, tümü için düşürdük. Kurumlar vergisini de düşürdük, gelir vergisini de düşürdük, diğer ver
gileri de düşürdük, katma değer vergisini de düşürdük ve bundan tüm mükellefler faydalandı yani ku
rumlar vergisinin indiriminden tüm mükellefler faydalandı. İşte, onun için sakat mantık diyorum, 
provoke mantık, düzgün çalışan bir mantık değil. Böyle bir mantıktan düzgün değerlendirme çıkar 
mı değerli arkadaşlar? İşte böyle, sadece geren, provoke eden, anlamsız, içi boş değerlendirmeler 
çıkar, kınıyorum. Yani bunu söylemem gerekti. 

- 6 4 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 3 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, esas konumuza dönelim. Biz, gerçekten, Meclis çalışmalarının 
bir uzlaşma çerçevesinde yürütülmesini istiyoruz, bunun için de gereken her türlü çabayı sarf edi
yoruz. Bu mükellefiyet, bu yük de esas itibarıyla iktidar grubunun üzerindedir, Sayın Şandır'ın bu tes
pitine katılıyorum. Doğru, çalıştırmak bizim görevimiz, grubun, AK PARTİ Grubunun görevi, 
çoğunluk olarak. Yaptığımız çalışmaların hepsi bu çerçevede ama elbette öncelikle diğer grupların 
da mutabakatını, rızasını alarak, onların talepleri varsa onları da -olabildiği ölçüde elbette- dikkate 
alarak bir uzlaşma çerçevesinde bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da temel ilke
miz bu oldu, esas tavrımız, yöntemimiz bu oldu. Ama her zaman uzlaşma temin edilemeyebiliyor. O 
zaman da yine gereken kurallar çerçevesinde grup önerileri getiriliyor ve o doğrultuda yürütülüyor. 

Şimdi, bakın, biz de ondan şikâyetçiyiz; bakın, bugün dört saattir tartışıyoruz, dört saattir esas gün
demimize gelemedik. Neden? Çünkü grup önerileri geldi. Elbette haklarıdır, ona bir itirazımız yok, ola
maz zaten yani İç Tüzük'ten gelen haklarıdır. Her siyasi parti grubu Meclisin gündemine, çalışma 
saatlerine ilişkin olarak grup önerisini getirir, tartışılır, kabul edilir ya da edilmez ama bunun yan etkisi 
şu: Biz dört saatten beri ve biraz önce verdiğimiz o ilke çerçevesinde kabul edilmeyeceği de bilinen, belli 
olan bir konuda öneri getirilip Meclise şu anda zaman kaybettiriliyor. Yani bir zaman kaybı var, doğru 
ama bunun sorumlusu biz değiliz değerli arkadaşlar, bu önerileri getirenler; çok açık, çok açık. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Vatandaşın sorunu dile getiriliyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, tekrar söylüyorum, yani İç Tüzük'e uygundur, hakkı
nızdır ancak zaman kaybettiriyor Meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisine zaman kaybettiriyor. Neden? 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Neden kabul etmiyorsunuz? JİTEM'le ilgili olanı neden kabul et
miyorsunuz? Kabul edilmeyecek öneriler mi? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Çünkü, siz de söylediniz, biraz önce konuşmacılar da ifade 
etti, doğal olarak iktidar grubunun oylarıyla belirleniyor, onun eğilimi doğrultusunda belirleniyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hiçbir öneri getirmeyelim o zaman. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Doğal olarak bizim de görevimiz. 

KADİR URAL (Mersin) - Tamam, kabul edin önergeleri. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Arkadaşlarımız da ifade etti, ilkemiz uzlaşma olmasına 
rağmen, şimdi bu öneri getirilirken -grup önerileri geldi- bu grup önerilerinin kabul edilip edilme
yeceğini getirenler biliyor mu, bilmiyor mu değerli arkadaşlar? Biliyorlar. 

KADİR URAL (Mersin) - İpotek mi koydunuz Meclise Sayın Canikli? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hayır, bakın, yani bu yasal hakkınızdır ona bir şey... Ama, 
şikâyet edildi "Çalıştırmıyorsunuz, sorumlu sizsiniz" denildi de onun için söylüyorum arkadaşlar. 
Sorumlusu biz değiliz, bugün bu saat itibarıyla hâlen biz gündemi tartışıyorsak, gündemi belirle
meye çalışıyorsak bunun sorumlusu biz değiliz. Velev ki bugünkü çalışma gündemi nasıl belirlendi 
değerli arkadaşlar? Geçen hafta uzlaşmayla belirlendi. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Danışma Kuruluna hem katılmıyorsunuz, ondan sonra... 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Dolayısıyla, yani hem uzlaşmaya ne kadar önem verdiğimizin 
göstergesi hem de birlikte kararlaştırdığımız gündemi tartışıyoruz şu anda ama bu birlikte belirlediğimiz 
gündemde bugünkü grup önerileri yoktu değerli arkadaşlar. Bozan biz değiliz, geciktiren biz değiliz Allah 
aşkına! Yani konuşma yapıldığı için söylüyorum, yoksa her grubun hakkı olan bir düzenleme nedeniyle, 
bir tasarrufun kullanılması nedeniyle eleştirecek değilim ama biraz önce Sayın Şandır bu gecikmeden do
layı, bu görüşmelerden dolayı AK PARTİ Grubunu sorumlu tuttuğu için söylüyorum bunları. Bu haksız 
bir değerlendirme, doğru bir değerlendirme değil, bunu koyalım ortaya. Bir gecikme varsa, ki var, onun 
sorumlusu biz değiliz, maalesef grup önerilerini getiren muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız. 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Getirmeye devam edeceğiz. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlar, biraz önce konuşmacılar ifade 
etti, 13.30'da toplantıya çağrıldı Danışma Kurulu Meclis Başkanlığımız tarafından. Ben de toplan
tıya. .. Geç bilgi verildiği için, tamamen bu nedenle, o anda bilgi verildi ve hemen toplantıya gittim. 
Yaklaşık 13.40 civarındaydı, toplantı bitmemişti, altını çizerek söylüyorum, toplantı bitmemişti, top
lantı devam ediyordu ve toplantıya iştirak ettim. Hem gündemle ilgili, Danışma Kuruluyla ilgili öne
rilerimizi söyledim, çok net olarak kayıtlarda vardır, Danışma Kurulunun kayıtlarında vardır... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - İşte... 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Geleceğim oraya Sayın Okay. 

Danışma Kumlunun kayıtları... Mikrofon açıktı ve ben Danışma Kurulu önerimizin olduğunu 
ve içeriğini de söyledim, bilgi verdim. Oraya katılan arkadaşlar da şahittir, 3 arkadaşımız vardı ve 
mikrofon açıktı, muhtemelen kayıtlarda vardır, bakın bu bir. 

İkincisi... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Bu evrak sahte mi Sayın Canikli? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hayır, müsaade edin, ben öyle bir şey söylemiyorum. İzin 
verirseniz... 

Bakın, ikincisi: Meclis Başkanlığının gruplara gönderdiği Danışma Kurulu yazısı: "Danışma 
Kurulu birer örneği ilişikte gönderilen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığının istem yazısın
daki. . ." Sadece Cumhuriyet Halk Partisinin istem yazısı ekli. Doğru mu? MHP'nin var mı? Yok. 
BDP'nin var mı? Yok. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Demek ki Meclis Başkanlığı yanlış iş yapıyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Biz onların grup önerilerini görüştük mü? Görüştük. 
BDP'yi görüştük mü? Görüştük. Peki, neden AK PARTİ'nin gaip önerisini görüşmüyomz? Aynı ma
hiyette, aynı pozisyonda, aynı süreçte, aynı şey. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Demek göndermediniz. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Hayır, gönderildi. Bakın, eğer ölçü Meclis Başkanlığının 
yazısı ise -öyle söylüyorsunuz, yazı çok net... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Tutanaklar, tutanaklar... 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...çok açık, burada hepsi- sadece Cumhuriyet Halk Parti
sinin yazısından bahsediyor. Ne Milliyetçi Hareket Partisinin ne de BDP'nin yazısından bahsedil
miyor değerli arkadaşlar. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Onun için de bir usul tartışması açalım. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Eğer bu uygulama İç Tüzük'e aykırıysa -biz kesinlikle ka
tılmıyoruz- bu yeni mi aklınıza geldi değerli arkadaşlar? Yani MHP'nin grup önerisi görüşüldü, 
BDP'nin grup önerisi görüşüldü -aynı pozisyonda, aynı mahiyette grup önerisi görüşüldü- o zaman 
İç Tüzük'e bir aykırılık söz konusu değil, o zaman görüşülüyor hiçbir problem yok, Sayın Başkanın 
tutumu hakkında bir görüşme talep edilmiyor, ne zaman ki AK PARTİ'nin grup önerisine geliyor 
sıra, o zaman hatırlanıyor ki bu İç Tüzük'e aykırı. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlar, bu hak
sızlık, bu yanlış, doğru değil. İstikrarlı olmamız lazım, tutarlı olmamız lazım. Kusura bakmayın, yani 
bunu söylemek durumundayım. 
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HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Yani iyi de şu tutanakları inkâr mı ediyorsun? 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Eğer katılmamama rağmen, eğer bunu Sayın Suha Okay 
Bey, gelip "Bakın, Meclis Başkanlığı yazısında sadece Cumhuriyet Halk Partisinin yazısından bah
sediliyor. Toplantıya biz çağırıyoruz. Dolayısıyla diğerlerini görüşemezsiniz." deseydi kendi içinde 
tutarlı olabilirdi. Katılmıyorum ama tutarlı olabilirdi fakat... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Her yanlışı ben mi bulacağım? Onu da sen bulacaksın. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın, çok net, yazı burada. 

Bakın, yani ilginç olan şu: O zaman aklınıza gelmedi, hatırlamadınız. Konuşuldu kırk dakika 
orada, kırk dakika da orada seksen dakika konuşuldu, aklınıza gelmedi, hatırınıza gelmedi ama AK 
PARTİ'ninki görüşülmeye başlandığı anda birden İç Tüzük'ü hatırladınız. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Ben iktidarı denetliyorum Sayın Canikli. "Yanlış yaptık, 
önergemizi geri çekiyoruz" diyeceksiniz, o kadar. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ayrıca bakın, İç Tüzük çok açık. Hiçbir şekilde bir aykırı
lık söz konusu değil. O konuda en ufak bir tereddüt olmuyor Sayın Başkanım. Çok net olarak herke
sin anlayabileceği açıklıkta yazılmış İç Tüzük'ün 19'uncu maddesinin son fıkrası: "İçtüzükte Danışma 
Kumlunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hâllerde, Danışma Ku
mlu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Mec
lis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika. 

Buyurunuz. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Arkadaşlar, o kadar açık ki. . . Sayın Başkanım, çok net. 
Bunun neresini tartışıyoruz Allah aşkına. 

Dolayısıyla ne bu uygulama İç Tüzük'e bir aykırılık teşkil etmektedir ne de biraz önce Meclis 
Başkanlığının yazısında yer almayan MHP ve BDP grup önerilerinin görüşülmesi nedeniyle Baş
kanlık Divanı herhangi bir yanlış işlem yapmıştır, doğru işlem yapmıştır. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Onun için de usul tartışması açalım, onu da konuşalım. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Aynı, biraz sonra AK PARTİ grup önerisinde görüşeceği
miz gibi değerli arkadaşlar, herhangi bir yanlışlık yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Canikli. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, Sayın Nurettin Canikli haklı olarak grup toplantı 
önerisinde bulunmayanların Danışma Kurulunda grup önerisi sunamayacağını ifade etti. Doğru ama... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle bir şey söylemedim Sayın Başkan. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Burada, tutanakta "İç Tüzük'e uygun olarak bir toplantı gerçekleş-
tiremeyince sizler grup önerinizi Genel Kurula getirme hakkına İç Tüzük gereği sahipsiniz." diye 
Meclis Başkanı söylüyor burada "Sizler sahipsiniz." diye söylüyor. Burada irade beyanı var ama siz 
olmadığınız için "sahip değilsiniz" diyorsunuz. 
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NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Kayıtlarda çok net olarak hepsi var. Ben konuştum bakın, 
orada kayıtlara geçti. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Tüzük açık. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. 

BAŞKAN - Sayın Vural, konu netlikle anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu konuda tartışma olduğu için ilgili Danışma Kurulu tutanağını is
tettim, çünkü tartışma olmasaydı buna ihtiyaç duymayacaktım ve gündemimizde de yer almış ama 
böyle bir tartışma söz konusu olunca bizim bir verimiz olması lazım. Neye dayanarak ve nasıl bir 
karar vereceğiz bu tartışmaya? Geri çekecek miyiz, devam mı edeceğiz? Bu Danışma Kurulu top
lantısı tutanağını inceledim ve her ne kadar Sayın Canikli "Meclis Başkanımızın üst yazısında sadece 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi yer alıyor." demiş olsa bile, tutanakta, önerilerini görüş
tüğümüz üç partinin de grup başkan vekili ayrı ayrı, hangi konuda öneri sunduklarını anlatmışlar 
efendim. Bu Danışma Kurulu tutanağında AKP Grubunun hiçbir önerisi görünmüyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - AK PARTİ! 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun hiçbir önerisi görünmüyor. Onun için biz de 
böyle bir tartışmada elimizdeki verilere bakarak karar vermek durumundayız. Tutumumu tekrar göz
den geçirdim ve. . . 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İç Tüzük açık Sayın Başkan. 

BAŞKAN - . . .İç Tüzük son derece net efendim, ben demin onu da okudum, bunlara da baktım. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - ".. .doğrudan Genel Kurula sunabilirler." diyor. 

BAŞKAN - Yapılmış olan usul hatası için arkada arkadaşlarla istişare ettim ve tutanak bizim için 
esastır. Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İç Tüzük'e uyalım. 

BAŞKAN - ...Danışma Kumlunda hiçbir şekilde görüşülmemiş görünüyor. Bunun için yapa
bileceğim bir şey yok, bu öneriyi işlemden kaldırıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Konu kapanmıştır. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İç Tüzük'ün neresinde... 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.03 • 
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(x) 383 S. Sayılı Basmayazı 28/1/2010 tarihli 54 'üncü Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56'ncı Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncü sırada yer alan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

3.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi soru-cevap iş
lemi yapılacaktır. 

Soru-cevap işlemine geçen sefer başlandığı zaman önceden sisteme girmiş olan arkadaşlarımın 
adlarını okuyorum ve -tekrar yineleyeyim- bu sıraya göre söz vereceğim: Sayın Köse, Sayın Doğru, 
Sayın Kart, Sayın Dibek, Sayın Sakık, Sayın Bayındır, Sayın Yıldız, Sayın Paksoy, Sayın Ağyüz, 
Sayın Yalçın, Sayın Buldan, Sayın Çalış, Sayın Tuncel, Sayın Akat Ata, Sayın Özdemir, Sayın Yu-
nusoğlu, Sayın Karabaş, Sayın M. E. Özdemir, Sayın Kaplan, Sayın Öztürk ve Sayın Genç. 

21 kişi sisteme girmiş ama 21 kişiye söz verme olanağımız olmayabilir. Onun için, bu sırayı gö
zeterek soru-cevap işlemi yapacağım, bu sistemden takip edeceğim. Bu söylediğim arkadaşlar sisteme 
girmemişse sisteme yeni giren arkadaşlara söz hakkı vereceğim. 
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Soru-cevap işlemimiz, biliyorsunuz, tasarının tümü üzerinde yirmi dakika. On dakikasını so
mya ayırıyorum ve her soruya bir dakika süre veriyorum. Bir dakika sonunda otomatik olarak sis
tem kapanacaktır, lütfen sorularınızı ona göre sorunuz. Kalan süreyi de Hükümete vereceğim. 

Evet, başlatıyorum. 

İlk Sayın Doğru, en başta; Sayın Doğru, buyurunuz. 

Bir dakika süreniz var. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Şemdinli'den Türkiye'ye gelen PKK terör örgütü elemanları ülkemize hiçbir problemle karşı
laşmadan giriş yaptılar ancak ülkemizde şehit edilen askerlerin, polislerin, korucuların birçoklarının 
failleri meçhuldür. Kandil'den gelenlerin bu eylemler içerisinde yer almadıklarını nasıl tespit ettiniz? 
Bu örgüt üyeleri herhangi bir adli takibe alındılar mı? 

Önümüzdeki günlerde Kandil'den ve diğer bölgelerden PKK terör örgütü elemanları ülkemize 
gelecekler mi, onlara da sınır kapısında mahkemeler kuracak mısınız? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 

Buyurunuz Sayın Dibek. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Ben de Sayın Bakana... Kanun tasarısı daha Meclise gelmeden evvel tasarıyla ilgili olarak ka
muoyunu bilgilendirirken açıklamaları vardı. Sayın Bakan şuna benzer sözcüklerle kanunu açıkla
mıştı: "Bu konuda belki her şeyi yasa metnine geçirmiyoruz. Çok bağlayıcı olmayalım, biraz da 
esnek çalışalım." türünden cümleleri vardı. Tabii, öyle bir kanun tasarısı ki bu tasarı, zaten Mecliste 
ciddi anlamda tartışılıyor. 

Şimdi, Sayın Bakanın bu açıklamaları -ben kendisine sormak istiyorum- hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşıyor mu yani bir hukuka aykırılık içermiyor mu bu açıklamalar? Önce bunu kendisine sor
mak istiyorum. 

Şimdi, bu açıklamalar eşliğinde ben şunu merak ediyorum: Yani yarın, öbür gün bu müsteşarlık 
telefon dinlemeleri yapabilecek mi mesela? Diyelim ki yaptı. E, bunun "Yasal dayanağı var mı yok 
mu?" tartışmaları olacak. "Ya, ben söylemiştim, işte her şeyi yasa metnine geçirmeyelim, biraz..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Dibek, anlaşıldı sorunuz. 

Sayın Sakık... 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Soru 1) EMASYA Protokolü'nü iptal etmeyi düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? 

2) Örtülü ödenek, şeffaf bir şekilde kamuoyunun gözü önünde kullanma olanağı varken, yıllar
dır bu konuda ciddi noktada, örtülü ödenekle ilgili herkesin kafasında soru işaretleri var. Bu noktada 
bir şeffaflaşma olabilir mi? 

3) Burada geçen gün AKP Grubu adına konuşan hatip yasal ve illegal yönetimden yani müca
deleden bahsetti. Hukuk devletinde illegal mücadelenin ne olduğunu bize açıklar mısınız? 

4) JİTEM'in varlığı konusunda hâlen böyle bir şeyin olmadığını... Oysaki toplumun vicdanında 
JİTEM'in mahkûm olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

5) Yeni bir olağanüstü hâl uygulamasıyla mı, bu yasanın yasalaştırılması yeni bir olağanüstü hâl 
uygulaması mı olacak? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sakık. 

Sayın Yıldız... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Irak hava sahasının kontrolü Amerika Birleşik 
Devletleri'nden Irak makamlarına geçmiştir. O tarihten bugüne kadar niçin hava harekâtı yapılma
mıştır? Kuzey Irak'ta terörist mi kalmamıştır? Amerika istihbarat mı vermemektedir? ABD, Irak aşi
ret reisleri müsaade etmemekte midir? Tezkere olmasına rağmen sizin cesaretiniz mi yoktur ki oraya 
müdahale etmiyorsunuz? 

Yine, getirdiğiniz bu yasayla zafiyet olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu zafiyetinizden dolayı şehit 
olan askerlerimiz, gazi olan askerlerimiz, vatandaşlarımızın sorumlulukları sizin değil mi? Bundan 
dolayı istifa etmeyi hiç düşünmüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. 

Sayın Ağyüz... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, İktidarınızın yarattığı ekonomik kriz ve gerilim ortamında toplumdan yükselen 
itirazlara, haklı tepkilere neden hep emniyet güçleriyle karşı koyuyorsunuz? Bu tavrınız "inadına de
mokrasi" söyleminizle bağdaşıyor mu? 

Ayrıca, bu yasa şekilden ibaret değil mi? Bu yasa sizin terörle mücadelede başarısız olduğunu
zun belgesi değil mi? Uygulama şansı olmayan böyle bir yasayı, sırf açılımın önünde bir şeyler yap
mış olmak için getirmiş olmuyor musunuz? 

Ayrıca, valilerle sık sık toplantı yapıyorsunuz, Sayın Başbakan da katılıyor. Valilere bir tek söy
lemediğiniz "partime oy isteyin" lafı kalıyor. Valilerimizi niye siyasallaştırıyorsunuz, niye parti em
rine almaya çalışıyorsunuz her konuda? Bunu yanlış görmüyor musunuz? 

Ayrıca, Tekelde devam eden Tekel işçilerinin direnişini bir ay sonra emniyet güçleriyle mi sür
dürmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa onların haklı taleplerine duyarlı davranarak, Hükümet olarak cevap 
vermek mi istiyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ağyüz. 

Sayın Buldan... 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: 21/01/2010 tarihinde, İğdır Bele
diye Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Güneş hukuk dışı yöntemlerle gözaltına alınmıştır. Aynı ta
rihte yapılan diğer gözaltı işlemi ve kamu binaları dâhil yapılan aramalar hakkında İl Valiliği ve İl 
Emniyet Müdürlüğü bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Jandarma birimlerinin yetki alanları 
dışında, bilgi verme gereği dahi duymadan yapmış oldukları bu uygulama hangi mevzuata dayan
maktadır? Mevzuat dışı bu uygulama sonrasında başlatılan bir soruşturma var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Buldan. 

Sayın Özdemir... 
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HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana soruyorum: Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 200 binin üzerinde teşkilatı vardır, bunlar silahlıdır ve İçişleri Bakanlığına bağlı da 
diğer genel müdürlükler vardır. Bugün bir müsteşarlık kurmak istiyoruz. Bu 200 bin personeli olan 
emniyet teşkilatını artık genel müdürlük seviyesi kaldırmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünü 
bir müsteşarlık hâline getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir. 

Sayın Akat Ata... 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Aracılığınızla Sayın Bakana sorumu soruyorum: Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan ile Batman Sason 
ilçeleri üçgeninde 17 Ocakta meydana gelen bir olayda bir uzman çavuş yaşamını yitirmiş, yine bir 
uzman çavuş yaralanmıştır. Bölgede uzun süredir görev yapan Hançer Timi tarafından bu olayın ger
çekleştirildiği ileri sürülmüştür. İtirafçı, Hamzalı köyü korucuları ve askerlerden oluştuğu belirtilen 
bu grubun yine HPG'lilerin kıyafetlerini giyerek köyleri dolaştığı ve bölgedeki ormanları ateşe ver
diği ileri sürülmektedir. Bakanlığınız tarafından bu tim hakkında başlatılan bir soruşturma ya da ko
nunun araştırılması için herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır, komisyon oluşturulmuş mudur? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akat Ata. 

Sayın Yunusoğlu... 

SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, şu anda partinizin bir milletvekili ve eski kabine üyesinin 1997 yılında "İçişleri Ba
kanı" sıfatıyla imzaladığı EMASYA Protokolü'nün bugün İktidarınızın sekizinci yılında ortadan kal
dırılmasının sebebi nedir? Yedi yıldan beri neden buna ihtiyaç duymadınız? Neden ihtiyaç 
duyulmuştur? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yunusoğlu. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, son birkaç yıldır yaratılan çatışma ortamı, yapılan yayınlar sonucu kamuoyunda 
güvenlik kuvvetlerinin kendi içerisinde gruplaşmaları olduğu, gruplar arasında, kurumlar arasında, 
siyasetle kurumlar arasında yansıyan çatışmalar milletimizin göz bebeği silahlı kuvvetlerine, jan
darmasına, emniyet teşkilatına ve siyasete güven erozyonu yaratmıştır. Ortaya çıkan mevcut tablo
nun sebep ve sonuçları üzerinde herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa yapılan yanlışları 
ortadan kaldıracak ne gibi çalışmalar yapılmıştır veya yapılacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış. 

Son söz olarak Sayın Aslanoğlu'na veriyorum. 

Buyurun. 

Sistemde görünüyor ama eğer yok ise Sayın Halis... 
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ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Teşekkür ediyorum. 

Batman'da 9 Ekim 2009 tarihinde yasa dışı bir gösteride bulunduğu gerekçesiyle göz altına alı
nan Berivan adlı bir kıza yedi yıl dokuz ay ceza veriliyor. Tabii, bu ülkede, çetelerin kol gezdiği, çe
telerin cezaevlerinin beş yıldızlı otellerinde gün geçirdiği ya da kısa zamanda kurtarıldığı bir dönemde 
Berivan'a bu cezanın verilmesine hukukun ve yargının takdiridir diyebilir misiniz? 

Ayrıca, Polis Görev ve Yetkileri Kanunu'nun son değişikliğinden sonra, yaklaşık bir buçuk yıla 
yakın bir zaman içinde 90'a yakın insan infaz edildi, öldürüldü polisin silah kullanımından dolayı. 
Bunlara yönelik bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Halis. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Soruların bir kısmına, burada vaktimin yettiği kadarıyla cevap vereceğim. 

Önce Sayın Doğru'nun sorusu. Sınır kapısında bir mahkeme kurulmadı. Valilik, Diyarbakır Baş
savcılığına -ki o konudan sorumludur bölgede, terörle ilgili konulardan- bir yazı yazdı, "Bunların iş
lemlerinin, sorgularının sınırda yapılması daha uygun olur. Diyarbakır'a gelirlerse güvenlikle ilgili 
sorun olur." dedi. Diyarbakır Başsavcısı da yardımcılarından birkaç kişiyi gönderdi ve orada sorgu 
yaptılar. Orada bir mahkeme kurulmadı. Hele hele sizlerin dediği gibi "çadır mahkeme" falan yan
lış ifadeler. Onu ifade edeyim. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Bakan, savcılığa sevk ettiyse hemen çıkar mı? 5 kişi vardı. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Dibek esnek ifadeyi soruyor. 

İSA GÖK (Mersin) - Yapmayın ya bu kadar! Doğru cevap verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Esnek ifadeyi soruyor. Orada, eğer o metin, 
benim Komisyondaki konuşmamın tamamı okunursa öyle demiyorum ben, farklı bir şey söylüyorum. 
O esnek ifade. Yani burada büyük bir bürokratik yapı kurmak istemiyoruz. Onun için genel müdür
lük, yardımcılığı gibi mekanizmalar da, hatta mümkün olsa daire bile olsun istemiyoruz. Burası biraz 
daha rahat eleman istihdam eden, rahat çalışan bir mekanizma olsun ama yasal zorunluluklar var. 
Ben bunları söylüyorum orada. Öyle sizin dediğiniz gibi, amaçları falan doğrultusunda bir esneklik 
ifade etmiyorum. Onu da düzeltmiş olayım. 

Burada Sayın Sakık "Yeni bir olağanüstü hâl mi?" diyor. Sayın Sakık ve değerli milletvekilleri; 
tabii şunu hepimiz biliyoruz aslında, hepimiz o süreci yaşıyoruz: AK PARTİ ve AK PARTİ iktidar
ları dönemi Türkiye'de olağanüstü hâllerin kaldırıldığı, baskıların kalktığı, demokratikleşme süreci
nin hızla yürüdüğü bir dönemdir. Hatırlarsanız, bunu soran Değerli Milletvekilimiz olağanüstü hâl 
bölgesinden bir milletvekili, Sayın Sakık. Otuz yıl artık neredeyse olağanüstü değil, sürekli hâle gel
miş olağanüstü hâli biz İktidarımızın ilk yılında kaldırdık. Onun için hiç öyle şeyleri kimse bekle
mesin. Türkiye'de inşallah artık olağanüstü hâller falan olmayacak. Türkiye giderek daha demokrat, 
daha açık, daha özgürlüklerin yaşandığı bir ülke olacak. Biz onun için çalışıyoruz. 

Bu kurulacak yeni Müsteşarlık da sivil idarenin emrinde bir koordinasyon birimidir. Öyle yan
lış şeyler, fonksiyonlar buna izafe edilmesin, ondan üzülürüz. Çok yanlış bir yaklaşım, onu ifade 
etmek isterim. 
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Sayın Ağyüz, valiler toplantısına değiniyor. Değerli milletvekillerimiz, geçen hafta seksen bir il va
limizi ve peşinden de seksen bir il emniyet müdürümüzü toplantıya çağırmıştık. Her ocak ayında bir top
lantı yapıyoruz. İki yıldır, biliyorsunuz, büyükelçiler için de o yapılıyor. Bir anlamda, bir araya geliyorlar, 
politikalarımız değerlendiriliyor, yıllık programımız, bir önceki yıl neler yapılmış -zaten onların da hangi 
konular olduğunu, basına açık, ifade ediyoruz- içinde bulunduğumuz yılın yatırım programları ve diğer 
çalışmalar değerlendiriliyor ve yeni bir yıl programıyla, yeni bir enerjiyle yöneticilerimiz illere dağılı
yorlar. Çok verimli bir toplantı, bu sene de çok verimli oldu, onu ifade etmek isterim. 

İğdır'la ilgili bir soru var, savcılık uygulaması... Onu daha önce ifade etmiştim. Bu tür gözaltı-
larda polis veya jandarma, biliyorsunuz, adli kolluk görevi görür, savcıdan o talimat geldiğinden 
itibaren "adli kolluk" ismini alır ve savcılığın talimatı doğrultusunda işlem yapar. İğdır'daki işlem de 
o çerçevede meydana gelmiştir. 

Sayın Özdemir'in Emniyet Genel Müdürlüğüyle ilgili... Emniyet Genel Müdürlüğü, tabii, ifade 
ettiğiniz gibi, şanlı tarihi olan bizim büyük bir kurumumuz ve şu anda 220 bin civarında mensubu var 
ama müsteşarlık yapmayla ilgili özel bir çalışmamız yok. 

Sayın Akat ' ın. . . Jandarma o konuda kendi içinde soruşturma yapıyor. Henüz sonuç alınmış 
değil ifade ettiğiniz konuda. 

Sayın Çalış burada kurumlar arası çatışmadan söz ediyor ve bunun emniyet teşkilatında güven
sizlik doğurduğunu ifade ediyor. 

Sayın Çalış, değerli milletvekillerimiz; şu anda Türkiye'de kurumlar arasında bir çatışma yok. 
Aksine, kurumların birbiriyle her şeyi paylaşarak, her şeyi açık konuşarak birlikte iş yürüttüğü bir dö
nemi yaşıyoruz. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler) Ama belki bazılarının yadırgadığı yeni uy
gulamalar, değerlendirmeler falan olabilir. Bundan sonra öyle olacak. Türkiye normalleşiyor yani 
normal sürece geçiyoruz, her şey normalleşiyor Türkiye'de ve nehir kendi yatağında akıyor. Dola
yısıyla kurumlar arasında kavga yok, her şeyin yerli yerine oturması var, daha demokratik bir sistemde 
yerli yerine oturması var. Bütün bu gelişmeleri öyle değerlendirmek lazım. 

Ayrıca, biz tabii, verilerle çalışmayı seviyoruz, AK PARTİ Hükümeti olarak ve parti olarak top
lumun nabzını iyi tutarız. Şu anda emniyet teşkilatıyla ilgili yaptığımız güven araştırmalarında top
lumun emniyet teşkilatına güveni sürekli yükseliyor, sürekli yükselen bir trend yaşıyor. Elimizde 
araştırmalar var, bunları da paylaşabiliriz. 

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) - Doğu ve Güneydoğu'da kalmış mıdır güven? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Burada, tabii, Sayın Halis, çetelerle, "Çete
ler- işte- kol geziyor." falan gibi bir ifade kullandı. Doğrusu, bunu çok üzücü buluyorum. Çünkü, o 
yıllar herhalde unutuldu. Mafyanın, çetelerin, gazete manşetlerinde, efendim, görüntüleri, o uzun 
uzun haberler herhalde unutuldu. Tabii unutuldu, şu yedi yılda artık o tür haberler yok gazetelerde. 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Engellediniz mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Çünkü, AK PARTİ iktidarları döneminin 
-bakın, bunu samimiyetle söylüyorum. Özellikle son iki yıl, iki buçuk yıl, kendi dönemimle ilgilileri 
daha iyi biliyorum ama ondan öncesi de değerli Bakanımızın, Abdülkadir Bey'in döneminde- AK 
PARTİ iktidarları dönemlerinin en önemli özelliği, organize suçlarla mücadeledir ve "çete" diye ifa
de edebilirsiniz, bütün türleriyle ilgili, mafya türü, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, mali 
suçlar... Yani ben size rakamlar versem, önceki yıllarla mukayese edin desem şaşarsınız. 
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HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Verin, verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Verebilirim. 

Dolayısıyla bizim dönemimizde "Çeteler kol geziyor." gibi bir ifade kullanılamaz. Bu insafsız
lık olur. Yani burada tabii, muhalefet, siyaset yapıyor olabiliriz. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Bakan, çeteler konusunda haklısınız. JİTEM kol gezmiyor mu, 
JİTEM? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Bu tür şeyler olabilir, mu-halefet bir şeyler 
söyleyebilir ama tabii, insafı elden bırakmamak lazım. 

Irak'a harekât konusunda, operasyonlar konusunda, hiçbir şey orada zaafa uğramıyor. Biliyor
sunuz, Hükümet olarak biz getirdik Meclise, önce yoktu. Sınır ötesi operasyon ve harekâtı biz getir
dik, yüce Meclis ona "olur" dedi ve o kullanılıyor ve üçüncü defa uzatıldı. Bu konuda hiçbir sorun 
yok, onu da ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sormuştum Sayın 
Bakan, soruma cevap vermiyorsunuz. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. 

III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var. 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Yoklama alıyoruz. 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, yoklamaya geçtik. 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkan... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Daha önce söz talebi var Sayın Başkan. 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Okay, Sayın Hamzaçebi, Sayın Oksal... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yoklamadan önce söz talebi var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Say ın Kocal... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Görmezden geliyor ya! 

BAŞKAN - Sayın Karaibrahim, Sayın Güner, Sayın Öztürk, Sayın Kaptan... 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Sayın Güvel, Sayın Dibek, Sayın Çakır... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama, oylamanın biraz öncesinde yapılır. Bak, 
burada söz talebi var. Niye duymuyorsunuz? 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Niye duymuyorsunuz Sayın Başkan? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Niçin duymuyorsunuz? 
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YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Niye görmezden geliyorsunuz? 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan oylamaya geçti. 

BAŞKAN - Sayın milletvekili, ben sözümü bitirdim ve yoklama talebi olarak buna geçtikten 
sonra siz elinizi kaldırdınız. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hayır, daha önce el kaldırdı. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Başınızı bir kaldırın bakalım, ne oluyor ne bitiyor. Böyle taraflı yö
netim olmaz. 

BAŞKAN - Şu konuyu lütfen netlikle ortaya koyalım: Soru-cevap işleminde sorular soruldu, 
Sayın Bakan da cevaplarını verdi. Bu konu bittikten sonra, bir daha, bir daha söz şeyine gerek yok, 
gayet açık ve net. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Daha önce verdiniz. 

BAŞKAN - Ne zaman vermişim? 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sisteme girdi Sayın Başkan, sisteme. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bu sözünüzü unutmayın ama, herkese bunu uygulayın. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İç Tüzük'e aykırı. 

BAŞKAN - Sayın Kesici, Sayın Mengü, Sayın Hacaloğlu, Sayın Yalçınkaya, Sayın Köktürk, 
Sayın Coşkuner... 

Tamam efendim. 

Üç dakika süre vereceğim. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

3.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S Sayısı: 383) (Devam) 

BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ali Küçükaydın'ın 60'a göre yerinden kısa bir söz talebi vardır. 

Buyurunuz. 
X.- AÇIKLAMALAR 

1.- Adana Milletvekili Ali Küçükaydın 'in, 54 'üncü Birleşimde grup adına yaptığı konuşmasın
daki "illegal faaliyetler" ifadesinin Muş Milletvekili Sırrı Sakık tarafından yanlış anlaşıldığını veya 
yanlış anlamaya sebep olduğunu belirterek bu sözleriyle terör örgütlerini kastettiğine, başka bir 
maksadının bulunmadığına ilişkin açıklaması (x) 

(x) Bu açıklamaya ilişkin ifadeler 28/01/2010 tarihli 54 'üncü Birleşimin 995'inci sayfasında yer almıştır. 
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ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Ben, perşembe günü grup adına yaptığım konuşmada, konuşmamın bir yerinde, terör sürecin
den bahsederken Terörle Mücadele Yasası'ndan bahsetmiştim. Orada "İllegal faaliyetlere yönelik et
kili bir bütünlük içinde mücadele verebilmek için, Terörle Mücadele Yasası ve diğer bazı yasalar 
çıkarıldı." demiştim. Buradaki "illegal faaliyetler"den maksadım, terör örgütlerini kastediyorum. 
Başka bir maksadım olamaz zaten. Konu çok açık çünkü Terörle Mücadele Kanunu'nun bu amaçla 
çıktığını söylüyorum ve bu söz, zannediyorum Sayın Sırrı Sakık tarafından yanlış anlaşıldı ya da 
yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Ben bu şekilde düzeltmiş oluyorum efendim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Küçükaydın. 

Kayıtlara geçecektir böylece. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkanım, şimdi, burada hatip şöyle diyor: "Legal ve illegal yol
lardan..." Şimdi nasıl bunu izah edebiliriz? 

BAŞKAN - Şimdi, maksadını düzeltti. Yanlış anlaşıldığını... 

SIRRI SAKIK (Muş) - Yani ben hatta o gün de davet ettim, "Lütfen bizi aydınlatın." diye ama 
aydınlatmadı. 

BAŞKAN - Şimdi açıkladı. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Legaldir çünkü biz bu sürecin mağdurlarıyız. Biz, legal yoldan nasıl bir 
mücadele, illegal yoldan nasıl bir mücadele yapıldığını, 17.500 faili meçhul cinayetleri biliyoruz. 
Hangi etkili ve yetkililerin... 

BAŞKAN - Sayın Sakık, ne demek istediğinizi gayet net anlıyoruz. Sayın Arkadaşımız da bu 
yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet verdiği için açıklamada bulundu. Böylece tutanaklara geçmiş oldu. 

Teşekkür ediyoruz. 

OSMAN ÖZÇELİK (Siirt) - Yanlış anlayan biz değiliz Sayın Başkan. Yanlış ifade etmiş olabilir. 
Yanlış anlamadık, yanlış ifade edilmiş olabilir ama biz doğru anladık. 

BAŞKAN - E, düzeltti efendim. Yani doğrudur, olabilir. O da yanlış anlaşılmaları düzeltmek için 
söz istemişti zaten. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

3.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bölüm 1 ila 15'inci maddeleri kapsamaktadır. 

Birinci bölüm üzerinde gruplar adına ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Mil
letvekili Kamil Erdal Sipahi'ye aittir. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, burada süre on dakikadır. Sayın Erdal Sipahi'nin ancak konuşmasına ye
tecek bir süremiz vardır, o bittikten sonra da Genel Kurulu kapatacağım. Bilgilerinize... 

Buyurunuz Sayın Sipahi. 

- 7 7 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 4 

MHP GRUBU ADINA KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, sizi ve yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 383 sayılı Kanun Tasarısı birinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket Parti
sinin görüşlerini belirteceğim. 

Sizleri, şimdi, on altı ay öncesine götürmek istiyorum. 3 Ekim 2008, Aktütün Sınır Karakoluna 
hainlerce yapılan baskın ve 18 şehit. Ardından, oluşan millî öfkeyi yatıştırmak için Hükümet yetki
lilerinin açıklamaları: "Sözün bittiği yere gelinmiştir. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu yasal dü
zenlemeler hemen yapılacaktır. Terörle mücadele için yeni bir teşkilatlanmaya gidilecektir." Ve şimdi 
-on altı aydan fazla süre geçmiş- durum nedir? Hükümetin sözü bitmiş, Kandil Dağı'ndaki katiller
den, İmralı'daki patronlarından, aşiret reislerinden akıl hocası tutulmuş; "açılım", "değişim", "uygun 
konjonktür", "yol haritası", "ezber bozma" kavramları, bölücüye boyun eğmenin, ülkenin bölünmez 
bütünlüğüne dinamit koymanın kod isimleri hâline getirilmiş. 

Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Sayın İçişleri Bakanının dillerinin altından çıkarmaktan kork
tukları baklalar -ki yavaş yavaş çıkmaya başladı- her seferinde isim değiştiren, isim özürlü, ABD ve 
AB teşvikli, baskılı bir yıkım projesi. Açılım diye ülke yangın yerine dönmüş, insanlar birbirine şüp
heyle, kaygıyla bakmaya başlamış, isyan provaları olağan hâle gelmiş. Aktütün olayı sonrası ne den
mişti? "Sözün bittiği yere gelinmiştir." Demek ki AKP'nin sözü böyle bitiyormuş. 

İhtiyaç duyulan bir tek yasal düzenleme yapılmamış, yeni teşkilatlanma ise on altı ay sonra akla 
gelmiş. "Açılım" diyerek birilerine bir cüce söz verilmiş, bu söz için miat verilmiş; baskı var, tehdit 
var. Onun için bir acele, bir telaştır gidiyor. 

Bölücülük ve açılım birbirinin ruh ikizi. Bunu saklamak için kitapçık bastırılıyor. AKP'nin şe
hitlerden ve şehit törenlerinden rahatsız olduğunu bu kitapçığından anlıyoruz. Şimdi de açılımı an
latmak için AKP milletvekillerine eğitim verilecekmiş. Demek ki bu yıkım sürecini AKP'li 
milletvekilleri de anlayamadılar ki eğitim verme ihtiyacı ortaya çıktı. 

Terörle mücadele, yerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarıyla mücadeleye, teröristle mücadele 
ise yerini, terörle mücadelede canını ortaya koyanlardan birileri adına intikam almaya dönmüş. 

Gelelim yeni teşkilatlanmaya: 3 Ekim 2008'den bu yana on altı ay geçmiş. Beş ay sonra, yani 
Şubat 2009'da Millî Güvenlik Kurulu gündemine konmuş. On altı ay sonra da bu yeni harika müs
teşarlık gündemde. 

Hani 2007 Ekiminde bir sınır ötesi operasyon tezkeresi geçmişti, şimdi bakan olan bir AKP söz
cüsü bu tezkere için "Sofistike bir tezkeredir." demişti. Hayretle izlemiştim. Dünyanın hiçbir litera
türünde, yıllarını bu mücadelenin içerisinde geçirmiş birisi olarak, "sofistike tezkere" diye bir şey 
duymadım, daha doğrusu, böyle bir sofistike komediye hiç rastlamamıştım. Sonunda "sofıstike"den 
ne kastedildiğini uygulamalardan anladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi, yani millet iradesi 
olan tezkere bir ay düşündükten sonra Amerika'ya götürülüp 5 Kasım 2007'de ABD Başkanı Bush'un 
icazetine, insafına, müsaadesine, onayına sunulursa bunun adı "sofistike" oluyordu. 

Şimdi de ondan mülhem sofistike müsteşarlık! Adı yanlış. Türkiye'nin kamu düzeni ve güven
liği tek başına bu Müsteşarlığın işi mi? Düzen ve güvenlik sağlayan onlarca kurum ve kuruluş var. 
Görevi yanlış. Terörle mücadele için politika üretecekmiş bu Müsteşarlık! Yani, eğer bürokratlar po
litika üretecekse, -soruyorum Sayın Bakan- Hükümetteki politikacılar ne üretecekler? Başındaki yan
lış. Ana görevi koordinasyonsa bu koordinasyonu şimdi olduğu gibi bir Başbakan Yardımcısı mı 
daha kolay sağlar, yoksa yasayla geldiği gibi İçişleri Bakanı mı? "Terörle mücadele sadece güvenlik 
olayı değildir, birçok bakanlığın görev alanını kapsar." diyen sizin Hükümetiniz değil midir? Yetkisi 
yanlış. Terörle mücadelede herkesi denetleyecekmiş! Allah aşkınıza, kim kimi denetliyor? Bütün 
devleti bu harika müsteşar mı denetleyecek? 
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Sonra, en üst seviyede Terörle Mücadele Yüksek Kurulu var. O ne olacak, belli değil. Sizin Baş
kanlığınızda İç Güvenlik Değerlendirme Kurulu var. O ne olacak, o da belli değil. Bu kurullar eğer 
iş yapmıyordu da yedi sene neden beklediniz? Eğer yarıyorsa kurul üstüne yeni kurullar... Bu iş 
daha da karışmayacak mı? Yedi senedir koordinasyonu beceremediniz mi? Eskiden bu iş iyi beceri-
lirdi. Nereden nereye... 

Liderlik kitaplarında şöyle yazar: "Teorik ve sonu gelmez araştırmaları bir tarafa bırakıp sadece 
'Ben bunu nasıl yaparım?' sorusuna odaklanılmalıdır." Bu teorik, sonu gelmez araştırmaları bırakın 
Sayın Bakan, terörle mücadeleye gerçekten niyetiniz var mı yok mu, onu söyleyin. 

Sonra, siz hem dış destekli yıkım projesi açılımının koordinatörüsünüz hem de terörle mücadele 
koordinatörüsünüz. Sapla saman birbirine karıştırılmış. İmralı'yla, PKK'yla açılım koordinasyonu mu 
yapacaksınız, yoksa güvenlik güçleriyle güya terörle mücadele koordinasyonu mu yapacaksınız? 

Efendim, emniyet müdürleriyle yapılan toplantıda demişsiniz ki: "Aramızda suçluları barındır
mayalım." Peki Sayın Bakan, kasım sonunda 150 kilometre hızla masum bir insanı öldüren trafik ka
tili korumanızı neden korama altına aldınız? Bunun cevabını verin, ondan sonra emniyet müdürlerine 
nasihat verin. 

Diğer yandan -basında yer aldı- bu Müsteşarlığa örtülü ödenek kullanma yetkisi verilecekmiş. 
Eğer doğruysa bu işte bir oyun var. Bu Müsteşarlığın görünürde koordinasyon dışında bir görevi yok. 
İstihbarat elde etmeyecek, operasyon alanında bir görevi yok. O hâlde örtülü ödenek nereye kulla
nılacak, nereye harcanacak? Saklanan, gizlenen başka bir şeyler mi var? Bunun cevabını bekliyoruz. 

Komisyonda bu Müsteşarlığın kurulması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düzeltici, 
düzenleyici birçok teklifte bulunduk, şimdi de her şeye rağmen "Evet." diyeceğiz. 

Terörle mücadele konusuna yeniden dönersek: Milliyetçi Hareket Partisi olarak size bitmek 
üzere olan, tehdit olmaktan çıkmış, bölge halkının mücadeleye ortak olduğu bir Türkiye devrettik. 
Nereye geldik biliyor musunuz? 2002'de size iktidar verildiğinde şehit sayısı 10 -ki bunun da 4'ü 
GKK- terör durmuş, olaylar durmuş, yurt içinde neredeyse terörist kalmamış ve 2008 yılına gelindi
ğinde AKP İktidarının icraatlarının sonucunda 171 şehit, 1.602 terör olayı. 2009 yılı -geçen yıl-
80'den fazla şehit, 708 terör olayı. 

Terörle mücadelede inisiyatif kaybedilmiş, müzakere Habur'da mütarekeye dönmüş, yargı ça
dıra sokulmuş, "Sen herhalde pişmansındır." komedisi oynanmış. Şimdi de on altı ay sonra müste
şarlık kurulması akla gelmiş. 

Terörle mücadele bilançonuz vahim. Bu vahamet, rakamlar ve olaylarla sabit. Siz âciz, zafiyet, 
teslimiyet gösterdikçe daha çok şehit, daha çok ateş düşen ev. Yangın yerine dönen, devlet otoritesi
nin gittikçe kaybolduğu, isyan, ayaklanma provalarının yapıldığı, en ağza alınmaz küfürlerin sineye 
çekilip yutulmasından sorumlu olan sizin İktidarınız. 

Yeni bir müsteşarlık kurulması, hataların, günahların kefareti mi? Yani, açılımla epey oy kay
bettik, şimdi de terörle mücadele ediyormuş gibi bir oyun oynayıp bunun kefaretini mi ödeyelim... 
Sayın Başbakan sıkışınca söylüyor, "Şehit aileleri ve gazilerimiz yolumuzu aydınlatıyor." diyor. O 
şehit ailelerinin Türk Bayrağı'yla şehitlikte açıklama yapmasını yasaklayan sizin İktidarınız ve Sayın 
Bakan, siz Kırıkkale kökenlisiniz, Kırıkkalelisiniz. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Nerede yasaklamış? 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - İstanbul'da efendim. 

Babası açılım karşıtı diye... 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok öyle bir şey. 

- 7 9 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 4 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - İstanbul Valisine sorarsınız. 

Babası açılım karşıtı diye bir şehit mezarının açılımcılarca tahrip edildiğini bütçe görüşmelerinde 
size sordum, cevap yok. Aynı konuyu basın manşete taşıdı, yine cevap yok. "Yalan." deyin, "Yanlış." 
deyin, "Failleri yakalandı." deyin. Müsteşarınızı Habur'da katilleri karşılamaya göndereceğinize bu 
utanç verici olay için tahkike gönderin. Bu konu açıklığa kavuşmadan da terörle mücadele koordi
natörlüğüne soyunmayın, şehitleri ve şehit ailelerini ve gazileri ağzınıza almayın. 

Burada Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum: Memleket mütesait -yani gelişen, yükse
len- bir birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir." 1925, Mustafa 
Kemal. 

Bu arada "şehitlik" ve "gazilik" kavramından rahatsız olan besleme çevrelerin Hükümeti de et
kilemeye çalıştığı konusu gündemde. Şehit ve gazilerin ismini taşıyan okul, cadde, sokak isimleri de-
ğiştirilecekmiş. Bu konuda açıklama ve net, kesin tavır bekliyoruz. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bu yalanlarla nereye varacaksınız? 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Bunu önerenler, şehit ve gazi isimleri yerine hangi hain
lerin ismini kullanıyorlar? Yüce kitabımızdan şehitlikle ilgili bölümler de kaldırılacak mı, merak edi
yoruz. Sizden açıklama bekliyoruz. Sizi tenzih ediyoruz ama bu konuda kesin tavrınızı da millet 
adına duymak istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Çünkü bu malum çevreler, Millî Eğitim Bakanımızın adını kullanmaktalar. 

Biz, bu değişiklik önergelerimiz, endişelerimiz, uyarılarımız saklı kalmak üzere, Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak getirdiğiniz yasa tasarısına "Evet." diyoruz. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Niye "Evet." diyorsunuz? 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Sırf terörle mücadelede bahaneniz kalmasın "Biz neler 
yapacaktık da muhalefet istemedi, onun için yapamadık." demeyin diye "Evet." diyoruz. İnşallah, gö
rüşme sırasında önerilerimizi dikkate alır, yararlanırsınız, Komisyon "Hayır.", Hükümet "Hayır." 
klasiği tekrarlanmaz. 

Sözlerime son verir, yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sipahi. 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Varsa dağarcığınızda bir laf çıkar konuşursunuz. 
Sabahtan beri konuşmacıya laf atıp duruyorsunuz ve buna da "ahlak" diyorsunuz. Söyleyeceğin bir 
şey varsa çık söyle. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 4 Şubat 2010 Perşembe günü, 
alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1'.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkinin, Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarının 

durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11080) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz aderim. 18.11.2009 

19 Ekim 2009 tarihinde Mahmur Kampı ve Kandil'den gelip, Habur Sınır Kapısı'dan 
Türkiye'ye giriş yapan, Habur'da kurulan seyyar mahkemelerde, pişman olmamalarına 
rağmen, "etkin pişman oldukları" iknasıyla serbest bırakılan Gülbahar Çiçek, Hamiyet Dinçer, 
Nizar Buldan ve Nurettin Turgut'un, Van'da bir toplantıya katıldıkları ve toplantıda terör 
örgütü PKK'ya ve terörist başı Abdullah Öcalan'a destek mesajı verdikleri görülmüştür. 

Kandil'den gelen Gülbahar Çiçck'in Van'daki toplantıda yaptığı konuşmada aşağıdaki 
ifadeleri kullanmıştır: 

"Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine geldik. Özgürlük ve barışın 
teminatı yoldaşlarımızın selamını getirdim. Bize bugünleri yaşatan, bizi sizlerin arasına 
getiren İmranlı'daki güneşimize de selam olsun" "Bizler savaşta en güçlü olduğumuz 
noktada, Kürt hareketinin en güçlü olduğu noktada bir adım daha attık. 34 arkadaşımızı hatta 
doğmamış bebekleriyle geldi. Bizler barışı örmek için geldik. Ve gördük ki barış her 
zamankinden daha yakın. Ve halk barışa sarıldı. Şimdi bir paketten bahsediliyor. Kürt 
sorununda bir çözüm isteniyorsa, demokratik açılım veya hükümetin dediği gibi milli birlik, 
Kürtler dikkate alınmak zorundadır. Kurtsuz ve onların önderi olmadan ve PKK'sız bir çözüm 
olmayacaktır." " "Taleplerimiz makuldür. Biz Öcalan'ın barışın önüne açmak için 
hazırladığı yol haritasını açıklanıp muhataplarına verilmesi." 

1 - Yukarıda bahsi geçen konuşmalar dikkate alınarak, "etkin pişman oldukları" iknasıyla 
serbest bırakılan bu kişilerle ilgili ne yapılmıştır? 

2- Açılım yaptığınız gerekçesiyle terör örgütü PKK ve örgütün başını öven, destek çıkan 
konuşmalara göz mü yumulacaktır? 

3- Kandil'den geldiklerinde "pişman olmadıklarını" ısrarla dile getirdikleri halde serbest 
bırakılan, terör örgütünün propagandasını getirdikleri mektupla ispatlayan ve halen bu 
yönde hareket eden bu kişilerin bu tavırlarından, ayaklarına mahkeme götüren Adalet 
Bakanlığı mı, konjonktürel gidişe bakarak karar alan mahkeme heyeti mi sorumludur? 

4- Hükümetinizin terör tanımı nedir? Hangi fiiller teröre ve terör örgülüne destek 
kapsamında değerlendirilmektedir? 

5- Son günlerde, "suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunması" iddiasıyla, savcı 
ve hakimler dinlenirken, terör örgütü üyesi olan, örgüte ve liderine açıkça destek veren 
kişiler nasıl rahatça ortalıkta dolaşmaktadır? 

SüleynVan Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/102/236 â5 . /Ûİ2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TTJRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-17784 sayılı yazı, 

b) 25/12/2009 tarihli ve 2645/6158 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak-' cevaplandırılması istenilen 7/11080 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 uncu maddesi uyarınca hazırlanan 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

j&dullah ERGflN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.0O.OO.05/232/515 
Konu : Yazılı soru önergesi ftS.Aİ/2010 

Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11080 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Dördüncü Kısmında "Koruma 
Tedbirleri" düzenlenmiş olup, 90 ila 140 ıncı maddelerinde, yakalama, gözaltı, tutuklama, 
adlî kontrol, arama ve elkoyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli 
soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı 
şekilde belirlenmiştir. 

Koruma tedbirlerine ilişkin kararlar, aynı Kanunun 162 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir 
soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza 
hâkimine bildirir. Sulh ceza hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını 
inceleyerek karar verir ve gereğini yerine getirir." hükmü gereğince yargısal karar olup, aynı 
Kanunun 267 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hâkim kararlan ile kanunun 
gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir." hükmü gereğince 
itirazı kabil kararlardandır. 

5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen suçlara ilişkin 
olarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirilen ağır ceza mahkemeleri ile 
Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanacak 
özel usul hükümleri ise aynı Kanunun 251 ve 252 nci maddelerinde düzenlenmiştir. 5271 
sayılı Kanunun "Soruşturma" kenar başlıklı 251 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "250 nci 
madde kapsamına giren suçların somşturması ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet 
savcıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararlan, varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adlî 
yargı hâkimlerinden isteyebilirler." hükmü, üçüncü fıkrasında ise "Soruşturmanın gerekli 
kıldığı hâllerde suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir. 
Suç, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise Cumhuriyet savcısı, suçun 
işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın yapılmasını isteyebilir." hükmü yer 
almaktadır. 

II- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının (Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 
Maddesiyle Yetkili Bölümü) 08/12/2009 tarihli 2009/436 Muh. ve 2009/437 Muh. sayılı 
yazılarıyla; 
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Terör örgütüne üye olmak suçunun temadi eden suçlardan olduğu, temadinin de 
örgüt üyesi olan şüphelinin yakalandığı veya teslim olduğu yerde sona erdiği, dolayısıyla suç 
yerinin de yakalanma ya da teslim olma yeri olduğu; bu nedenle, Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığınca (Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci Maddesiyle Yetkili Bölümü) 
başlatılan soruşturma kapsamında, 19/10/2009 tarihinde Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısında 
teslim olan kişilerle ilgili olarak, soruşturmanın Diyarbakır İlinde yürütülmesi hâlinde 
bölgenin hassasiyeti ve güvenlik nedeniyle başka sorunlara neden olabileceği yönünde 
Diyarbakır Valiliğinin yazılı görüşü üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında (Ceza 
Muhakemesi Kanununun 250 nci Maddesiyle Yetkili Bölümü) görevli Cumhuriyet 
savcılarının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 251 inci maddesi uyarınca, teslim 
olan kişilerin bulunduğu Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısına giderek soruşturma yaptıkları; 
5271 sayılı Kanunun 251 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "250 nci madde 
kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcıları, 
hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adlî yargı 
hâkimlerinden isteyebilirler." hükmü uyarınca, Silopi Sulh Ceza Hâkimliğinden beş 
şüphelinin sorgularının yapılmasının talep edildiği; 

Soruşturma kapsamında, sorguya sevk edilen beş şüphelinin sorgusunun, Habur Sınır 
Kapısı ile İlçe Merkezi arasındaki yolun binlerce kişi tarafından trafiğe kapatılması ve Silopi 
İlçe Merkezinde provakatif eylemlerin olabileceği hususunda güvenlik birimlerinin 
bilgilendirmeleri üzerine Silopi Sulh Ceza Hâkimi tarafından Habur Sınır Kapısında 
yapıldığı, 

Kişilerin yanlarında getirdikleri mektupların içeriği ile ilgili olarak basında yer alan 
haberler ve şüphelilerin propaganda içerikli konuşmalarıyla ilgili olarak yürütülen diğer 
soruşturmaların halen devam ettiği, 

Bildirilmiştir. 

III- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun; 

1- "Terör tanımı" kenar başlıklı 1 inci maddesinde, 

"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya 
tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, 
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet 
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir 
örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir."; 

2- "Terör suçlusu" kenar başlıklı 2 nci maddesinde, 

"Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin 
mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen 
veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör 
suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar."; 

3- "Terör suçları" kenar başlıklı 3 üncü maddesinde, 

"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 
313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, 
terör suçlarıdır."; 
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4- "Terör amacı ile işlenen suçlar" kenar başlıklı 4 üncü maddesinde, 

"Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek 
üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır: 

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 
112,113,114,115, 116 ,117 ,118 ,142 ,148 ,149 ,151 ,152 ,170 ,172 ,173 ,174 ,185 ,188 , 199, 
200, 202, 204, 210,213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265,294, 300, 316, 317, 318 ve 319 
uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar. 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar. 

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları. 

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen 
bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar. 

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç."; 

5- "Cezaların artırılması" kenar başlıklı 5 inci maddesinde, 

"3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçlan işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre 
tayin edilecek hapis cezalan veya adlî para cezalan yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu 
suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan 
cezanın yukan sının aşılabilir. Ancak, müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına hükmolunur. 

Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili 
maddesinde cezasının artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada 
artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz. 

6- "Açıklama ve yayınlama" kenar başlıklı 6 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 
"Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir."; 

7- "Terör örgütleri" kenar başlıklı 7 nci maddesinde, 

"Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör 
örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü 
maddesi hükümlerine göre cezalandınlır. örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün 
yöneticisi olarak cezalandınlır. 

Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artmlır. Aynca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş 
olan yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur. Ancak, yayın sorumlulan hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür. 
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Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır: 

a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması. 

b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, 
örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazları ile yayın 
yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın 
giyilmesi. 

ikinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek 
kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya 
öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde 
bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur."; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde terörün, terör örgütünün, terör suçlusunun ve 
terör suçlarının tanımları yapılmıştır. Söz konusu bu tanımlar dışında kişilere ya da 
kurumlara göre değişen tanımlardan bahsetmek mümkün değildir. 

IV- Anayasanın 9 uncu maddesindeki, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı; 138 inci maddesindeki, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye 
ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi 
bir beyanda bulunulamayacağı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157 nci 
maddesindeki, soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu yönündeki amir 
hükümleri dikkate alınarak, halen derdest olduğu anlaşılan soruşturmalar ve içeriklerine 
ilişkin olarak soru önergesine konu edilen diğer hususlara cevap verilmesine yasal imkân 
görülememiştir. sn 

Bilgilerinize arz ederim. n 11 

ıdullah ERpIN 
Bakan 
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2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, yakalama ve gözaltı ile tutuklama işlemlerine ilişkin 

sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11743) 

Aşağ ıdak i so ru la r ımın A d a l e t Bakan ı Say ın S a d u l l a h E r g i n ta ra f ından yaz ı l ı 
o l a r a k yan ı t lanmasın ı sayg ıy la d i l e r i m . 

A d a l e t Bakan ı S a y ı n S a d u l l a h E r g i n ' i n yan ı t l amas ı i s t e m i i l e 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 t a r i h 
7 / 1 0 5 3 3 sayıl ı s o r u ö n e r g e s i i l e s o r d u ğ u m aşağ ıdak i soru la r ıma b u g ü n e k a d a r h a l a 
yanı t a l a m a d ı m . B u , M i l l e t v e k i l l e r i n e A n a y a s a v e M e c l i s İç tüzüğü i l e ver i lmiş h a k k ı n 
i h l a l i n i o luş tu rmaktad ı r . Ç ü n k ü A n a y a s a v e M e c l i s i ç tüzüğü hükümle r i uyar ınca s o r u 
s o r m a k , m i l l e t v e k i l l e r i n i n b i r hakk ı , s o r u l a r a y a s a l sü re iç inde yanı t v e r m e k d e 
Bakan lar ın b i r görev id i r . B u n e d e n l e 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 t a r i h 7 / 1 0 5 3 3 sayı l ı ö n e r g e m d e k i 
soru lar ımı hiç d e ğ i ş t i r m e d e n y e n i d e n s o r m a k gerekmişt i r . 

" 5 2 7 1 sayı l ı C M K ' n ı n 91/4 . f ık ras ı ; " . . Y a k a l a m a iş lemine.göza l t ına a l m a v e 
göz altı süres in in uza t ı lmas ına i l işkin C u m h u r i y e t Savc ıs ın ın yazı l ı e m r i n e ka rş ı , 
y a k a l a n a n k iş i .müdaf i . veya k a n u n i t e m s i l c i s i , eş i .ya d a b i r i n c i v e y a i k i n c i d e r e c e d e 
k a n h ıs ımı , h e m e n s e r b e s t b ı rak ı lmayı sağ lamak için S u l h C e z a h a k i m i n e 
başvurab i l i r . . . " h ü k m ü n d e d i r . 

1-) C M K 9 1 / 4 . m a d d e s i n d e öngö rü len C u m h u r i y e t Savc ıs ın ın , y a k a l a m a , 
göza l t ına a l m a v e göza l t ı sü res in in uza t ı lmas ı iş lemine karşı s u l h c e z a hâk im ine i t i r a z 
m ü e s s e s i , sağl ık l ı b i r şek i l de iş let i lmekte m i d i r ? 

2 - ) G e c e n i n g e ç v a k t i n d e açık a d l i y e b u l m a k v e i t i razın sunu lab i leceğ i savc ı v e 
hâk im b u l m a k p e k m ü m k ü n o lmad ığ ına g ö r e öze l l i k le g e c e n i n g e ç b i r v a k t i n d e 
y a k a l a n a n kişinin müda f i i , y a s a d a k i b u i t i r a z hakk ın ı , k u l l a n a b i l i y o r m u ? Ku l lan ıyo rsa 
nası l ku l lanmaktad ı r? 

3 - ) 5 2 7 1 Sayı l ı C M K ' n ı n yü rü r l üğe g i rd iğ i 1 . 6 . 2 0 0 5 t a r i h i n d e n bugüne k a d a r 
geçen sü rede kaç t a n e y a k a l a m a yapı lmış t ı r? B u n l a r d a n kaç t a n e s i n d e y a k a l a m a y a 
i t i r a z gerçek leşmiş t i r? Y a k a l a m a v e göza l t ına a l m a iş lemine karş ı yapı lan i t i raz lar ın 
y ü z d e kaçı k a b u l ed i lm iş , y ü z d e kaçı redded i lmiş t i r? 

4 - ) C u m h u r i y e t Savc ı la r ınca , Yaka lanan la r ın yüzde kaçı t u t u k l a m a i s t e m i i l e 
m a h k e m e y e s e v k e d i l m e k t e , y ü z d e kaçı savc ı l ı kça s e r b e s t b ı rak ı lmaktad ı r? 

5 - ) T u t u k l a m a i s t e m i i l e m a h k e m e y e s e v k e d i l e n l e r i n m a h k e m e c e y ü z d e kaç ı 
t u t u k l a n m a k t a , y ü z d e kaç ı s e r b e s t b ı rak ı lmaktadı r? Tu tuk lama la r ın y ü z d e kaç ına 
i t i r a z e d i l m e k t e d i r ? T u t u k l a m a y a i t i razların m a h k e m e c e y ü z d e kaçı k a b u l e d i l m e k t e , 
y ü z d e kaçı r e d d e d i l m e k t e d i r ? 

6 - ) Y a s a l d ü z e n l e m e i l e müda f i i v e v e k i l gö rev lend i rme y e t k i s i m ü n h a s ı r a n 4 

B a r o l a r a v e r i l m e s i n e r a ğ m e n ç ıkar ı lan yönetmel ik le r le b a r o ta ra f ından görev lend i r i len 
müdaf i i v e v e k i l l e r i n gö rev lend i rme u s u l l e r i değişt i r i lerek C u m h u r i y e t 
Başsavcı l ık lar ın ın , b a r o ta ra f ından a t a n a n müdaf i i v e v e k i l l e r i n a d e t a i t a a m i r i 
k o n u m u n a g e t i r i l m e s i uygu lama la r ın ı s o n a e r d i r m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? B u 
k o n u d a n e g i b i ön lemle r a lmay ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? M e v z u a t t a b u k o n u l a r d a ça l ı şma la r 
yap ı lacak mıd ı r? 

7 - ) A K P ' n i n h ü k ü m e t ku rduğu t a r i h t e n b e r i geçen 7 yı l l ık sü rede A d a l e t 
Bakanl ığ ı ta ra f ından ç ıkar ı lan yöne tme l i k v e g e n e l g e sayısı kaç t a n e d i r ? A d a l e t 
Bakan l ığ ın ın ç ıkardığı yöne tme l i k v e g e n e l g e l e r i n kaç t a n e s i y a s a v e h u k u k a aykır ı 
o lduğu n e d e n l e i d a r i ya rg ı ta ra f ından i p t a l edi lmişt i r? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A , 

Al i Rıza Ö Z T Ü R K 
M e r s i n M i l l e t v e k i l i 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/265/556 O-l/flV2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-18913 sayılı yazı, 

İlgi yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11743 Esas No.lu soru önergesine ilişkin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca haz^fyan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

GIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.05/264/555 
Konu : Yazılı soru önergesi 0 & AL / 2 0 1 0 

Sayın Ali Rıza OZTURK 
Mersin Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11743 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza yöneltip yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/10533 Esas 
No.lu soru önergesine, 19/01/2010 tarihli ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/2836/6514 sayılı 
yazımızla kısmî cevap verilmiştir. Öte yandan, ağır ceza merkezi Cumhuriyet 
başsavcılıklanyla yazışma yapılmış olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap 
verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. //) J 
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3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, F tipi cezaevlerinde sohbet hakkı uygulamasına iliş

kin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11744) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L l ö i ' N A , 

Aşağıdak i so ru la r ımın A d a l e t Bakan ı Say ın S a d u l l a h E r g i n ta ra f ından yazı l ı , 
o l a r a k yan ı t lanmasın ı sayg ıy la d i l e r i m . 

Ali Rıza Ö Z T Ü R K 
M e r s i n M i l l e t v e k i l i 

A d a l e t Bakanı S a y ı n S a d u l l a h E r g i n ' i n yan ı t laması i s t e m i i l e 2 6 . 0 6 . 2 0 0 9 t a r i h 
7 / 8 7 6 7 sayıl ı s o r u ö n e r g e s i i l e s o r d u ğ u m aşağıdak i so ru la r ıma b u g ü n e k a d a r h a l a 
yanı t a l a m a d ı m . B u . M i l l e t v e k i l l e r i n e A n a y a s a v e M e c l i s İç tüzüğü i l e ver i lmiş hakk ın 
i h l a l i n i o luş turmaktadı r . Ç ü n k ü , A n a y a s a v e M e c l i s i ç tüzüğü hükümle r i uyar ınca s o r u 
s o r m a k , m i l l e t v e k i l l e r i n i n b i r hakkı ,soru lara y a s a l sü re iç inde yanı t v e r m e k d e 
Bakan lar ın b i r görev id i r . B u n e d e n l e 2 6 . 0 6 . 2 0 0 9 t a r i h 7 / 8 7 6 7 sayı l ı ö n e r g e m d e k i 
soru lar ımı hiç değ i ş t i rmeden y e n i d e n s o r m a k gerekmişt i r . 

F t i p i c e z a e v l e r i n d e k i t e c r i t i n kaldırı lması amacıy la 2 0 0 6 yılının sonlarında 
başlatı lan ö lüm oruç lar ı , o dönem in A d a l e t Bakanı C e m i l Çiçek imzası i l e yayımlanan 
4 5 / 1 sayılı g e n e l g e n i n 3 .bö lümündek i " o r t a k e t k i n l i k l e r " k ısmının 1 3 . m a d d e s i n d e k i 

hükümlü v e t u t u k l u l a r , 1 0 kişiyi aşmayacak g r u p l a r h a l i n d e v e i d a r e n i n 
gözet iminde açık görüş a lan lar ında v e y a diğer o r t a k y e r l e r d e k i s o s y a l f a a l i y e t l e r 
çerçevesinde h a f t a d a t o p l a m 1 0 s a a t i aşmamak üzere s o h b e t amacıyla b i r a r a y a 
g e t i r i l e b i l i r . . . " h ü k m ü uyar ınca t u t u k l u v e hükümlülere S O H B E T H A K K I tanındığı için 
s o n veri lmişt i . D ö n e m i n A d a l e t Bakanı Sayın C e m i l Çicek ' in, g e n e l g e d e h a f t a d a 1 0 
s a a t o l a r a k b e l i r l e n e n s o h b e t hakkının d a h a s o n r a h a f t a d a 2 0 s a a t e çıkarılacağı sözü 
yerdiği d e i d d i a e d i l m e k t e d i r . G e n e l g e n i n yay ımlanmasından s o n r a s o h b e t , hakkının 
bazı c e z a e v l e r i n d e 1 -3 a y g i b i k ısa b i r sü re uygulandığı , d a h , a s o n r a tüm F t i p i 
c e z a e v l e r i n d e u y g u l a m a y a s o n ver i ld iği , uygulamayı sağ lamak İç in 1 9 N i s a n 2 0 0 8 
t a r i h i n d e İstanbul 'da D İ S K g e n e l M e r k e z i n d e o a n d a k i A d a l e t Bakanı Sayın M e h m e t 
A l i Şahin, DİSK, T T B ; K E S K , T M M O B , Ç H D , İstanbul B a r o s u t e m s i l c i l e r i n i n katıldığı 
b i r toplantı yapt ığ ı , t op lan t ıda g e n e l g e i l e tanınan hakkın uygulanmaması için i l e r i 
sürülen gerekçeler in d e v l e t aç ıs ından k a b u l ed i lemeyeceğin i , d e v l e t i n b u e k s i k l i k l e r i 
tamamlayıp g e n e l g e y i u y g u l a m a k z o r u n d a o lduğunu belirtt iği h a l d e o günden b e r i 
g e n e l g e n i n u y g u l a n m a d ı ğ ı , S O H B E T H A K K I N I N şu a n hiçbir c e z a e v i n d e 
uygulanmadığı i d d i a e d i l m e k t e d i r . B u çerçevede; 

1 - 2 2 O c a k 2 0 0 7 t a r i h i n d e 4 5 / 1 sayılı g e n e l g e n i n 1 3 . m a d d e s i n d e tanımlanan 
S O H B E T H A K K I N I N b u g ü n i t i b a r i i l e e k s i k s i z uygulandığı b i r c e z a e v i v a r mıdır? 
S o h b e t hakkının u y g u l a n m a s ı i l e i l g i l i şu a n k i d u r u m n e d i r ? H a n g i F t i p i 
h a p i s h a n e l e r d e u y g u l a n m a k t a , h a n g i l e r i n d e uygu lanmamaktadı r? 

2 - S o h b e t h a k k ı n ı n uygu lanmad ığ ı h a p i s h a n e l e r d e , u y g u l a n m a m a n e d e n l e r i 
n e d i r ? B u g e n e l g e n i n u y g u l a n m a m a s ı n d a n Bakanın b i l g i s i v a r mıdır? 
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3-Adalet Bakanlığının emri olarak yayınlanan 45/1 sayılı genelgedeki 
SOHBET HAKKINI uygulamayan yetkililer ve hapishane müdürleri hakkında herhangi 
bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa; bu soruşturmaların sonucu ne olmuştur? 
Açılmadı ise neden soruşturma açılmamıştır? Bakanlığın emrinin, bakanlığa bağlı 
ceza ve tevkif evleri müdürleri tarafından uygulanmaması Bakanlık^ için soruşturma 
açılmasını gerektirmiyor mu? 

4- Bu hakkın uygulanması konusunda daha önceki Adalet Bakanı,şu anda 
devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı olan Sayın Cemil Çiçek, genelgedeki 10 
saatlik sohbet hakkının,daha sonra 20 saate çıkarılacağı sözünü vermiş midir? 

5- önceki Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, bu konuda İstanbul'da DİSK 
genel Merkezinde 19 Nisan 2008 tarihinde DİSK;TTB;KESK; TMMOB; ÇHD; İstanbul 
Barosu temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapmış mıdır? Bu toplantıda SOHBET 
HAKKININ eksiksiz uygulanacağı sözünü vermiş midir? Devletin devamlılığı ilkesi 
gereği 45/1 sayılı genelgenin uygulanmasının ve Önceki Bakanların verdiği sözlerin 
yerine getirilmesi Bakanlığınızca takip edilecek midir? 

6-2008 Yılı Kasım ayında Cezaevleri Genel Müdürlüğü makamında bu konuda 
Adalet Bakanı Müsteşarı, tutuklu ve hükümlü yakınları ile görüşmüş müdür? 2009 
Yılbaşından itibaren genelgenin uygulanacağı ve sohbet hakkının tanınacağı sözünü 
vermiş midir? 

7-28 Mayıs 2009 tarihinde Cezaevleri Genel Müdürü Sayın Nizamettin 
Kalaman, konunun ilgilileri ile görüşmüş müdür? Sayın Genel Müdür, bu görüşmeye 
katılanlara "SOHBET HAKKI" konusunda niye ısrar ettiklerini anlamadığını, bu hakkı 
uygulamayacaklarını, F tipi hapishanelerde 27-28 ayrı atölye ve işlik programı 
hazırladıklarını, tutuklu ve hükümlülerin bu programlara katılmalarını söylemiş midir? 
Şayet Sayın Genel Müdür bu sözleri söylemişse; Bakan imzası ile yayımlanan bir 
genelge verilen bir talimatı uygulamama hakkı ve cesaretini nereden almaktadır? 

8-Ceza ve tevkif evleri genel Müdürünün görevi; bağlı bulunduğu Bakanın 
yasa ye hukuka uygun yayımladığı genelgeyi uygulamak değil midir? Bu genelgeyi 
uygulamayacaklarını söyleyen bir kişi, açık ve seçik şekilde suç işlemiyor mu? 

9-Daha önceki Adalet bakanları ve bürokratların sohbet hakkının 
uygulanmamasının gerekçesi olarak gösterilen yer ve personel yetersizliğini iddiası 
doğru mudur? Gerçekten öyle ise; bu gerekçeler Demokratik hukuk devletinde bir 
hakkın kullandırılmamasının makul ve meşru nedeni kabul edilebilinir mi? 

10- Şayet bu genelgedeki sohbet hakkı kullandırılmayacaksa, genelge neden 
yayımlanmıştır? Kullandırılmayacak bir hak neden tanınmıştır? 

11- Sohbet Hakkı, gerçekten Yer ve personel eksikliği nedeni ile 
uygulanamadı ise; bu eksikliklerin giderilmesi İçin bakanlığınız ne gibi önlemler aldı? 
F tipi hapishanelerde üst katlarda boş olarak duran, kullanılmayan büyük alanlar 
olduğu doğru mu? Bu alanları değerlendirme konusunda niye faaliyete 
başlanılmamıştır? 

12-Genelgenin yayınlandığı dönemin Adalet Bakanı olan Cemil Çiçek 10 saat 
olan sürenin daha sonra haftada 20 saate çıkartılacağını beyan ettiği iddiasının 

doğru olması halinde 20 saat uygulama konusunda çalışmalara ne zaman 
başlayacaksınız? 

13- Cezaevlerindeki insanlarımız devletin koruması altında bulunduğuna göre 
Demokratik Hukuk Devleti, koruması altındaki kişilerin sağlıklarını korumakla, 
hastaysa tedavi ettirmekle temel haklarını kullanabilmeleri için gerekli koşulları 
sağlamakla yükümlü değil midir? Yapmazsa bu kötü muamele ve insan hakları ihlali 
oluşturmaz mı? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/259/550 O j . ^ 2 0 1 0 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-18913 sayılı yazı, 

İlgi yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11744 Esas No.lu soru önergesine ilişkin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlaman cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/257/548 

Konu : Yazılı soru önergesi <ftî/o#2010 

Sayın Ali RızaOZTURK 
Mersin Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11744 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza yöneltip yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/8767 Esas 
No.lu soru önergesine, 14/01/2010 tarihli ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/2622/6095 sayılı 
yazımızla cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iadullah ERGİN 
Bakön 
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4.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili şikayetlere iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11750) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorularımın A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E r g i n tarafından yazılı 
o l a r a k yanıtlanmasını saygıyla d i l e r i m . 

Ali Rıza ÖZTÜRK 
M e r s i n M i l l e t v e k i l i 

A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E r g i n ' i n yanıtlaması i s t e m i i le 2 0 . 1 0 . 2 0 0 9 t a r i h 
71 1 0 5 2 7 sayılı s o r u önergesi i le sorduğum aşağıdaki sorularıma b u güne k a d a r h a l a 
yanıt alamadım. B u , M i l l e t v e k i l l e r i n e A n a y a s a v e Mec l i s İçtüzüğü i le verilmiş hakkın 
ih la l in i oluşturmaktadır. Çünkü, A n a y a s a v e M e c l i s içtüzüğü hükümleri uyarınca s o r u 
s o r m a k , m i l l e t v e k i l l e r i n i n b i r hakkı,sorulara y a s a l süre içinde yanıt v e r m e k d e 
Bakanların b i r görevidir. B u n e d e n l e 2 0 . 1 0 . 2 0 0 9 ta r ih 7 / 1 0 5 2 7 sayılı önergemdeki 
sorularımı hiç değiştirmeden y e n i d e n s o r m a k gerekmiştir. 

" . .1 - ) 5 2 7 1 Sayılı CMK'nın yürürlüğe girdiği 1 .6 .2005 t a r i h i n d e n bugüne k a d a r 
geçen sürede soruşturma v e kovuşturma aşamalarında yapılan h u k u k a aykırı iş v e 
işlemler n e d e n i y l e h a k l a n ih la l edildiği n e d e n l e yapılan şikayet sayısı n e kadardır? 

2- ) B u şikâyetlerin kaç t a n e s i soruşturma aşamasına, kaç t a n e s i kovuşturma 
aşamasına ilişkindir? 

3-) Soruşturma v e kovuşturma aşamasına ilişkin şikâyetler, d a h a çok h a n g i 
n e d e n e dayanmaktadır? C M K ' d a öngörülen k u r a l l a r a uyulmamış olunması n e d e n i n e 
d a y a n a n şikâyet sayısı n e d i r ? 

4-) Soruşturma v e kovuşturma aşamasındaki h u k u k a aykırı işlemler 
n e d e n i y l e yapılan şikayetlerle i lgi l i o l a r a k Bakanlığınızca n e g ib i işlemler yapılmıştır.? 
Soruşturma v e Kovuşturma sürecini h u k u k a aykırı b i r şekilde yöneten v e yürütenler 
hakkında h u k u k i . i d a r i y a d a c e z a i h e r h a n g i b i r işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaç 
t a n e o l a y l a i lgi l i o l a r a k v e kaç kişi hakkında yapılmıştır? Sonuçları n e olmuştur? 

5-) 5 2 7 1 Sayılı CMK'nın yürürlüğe girdiği 1 .6 .2005 t a r i h i n d e n bugüne k a d a r 
geçen sürede soruşturma v e kovuşturma aşamalarında C M K ' y a aykırı yapılan iş v e 
işlemler n e d e n i y l e hakları i h la l edildiği n e d e n l e AİHM'ne yapılan başvurusu sayısı n e 
kadardır? B u başvuruların s o n u c u n e olmuştur? Türkiye kaç şikâyetten dolayı 
t a z m i n a t a m a h k u m edilmiştir? N e k a d a r ödenmiştir? C M K ' y a uyulmamasından ötürü 
yapılan şikayetlerle i lg i l i o l a r a k AİHM'de h a l e n sürmekte o l a n d a v a v a r mıdır?.." 
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TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/236/522 &S.M/2010 
Konu : Yazılı sora önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/01/2010 tarihli ve A.01.Ö.GNS.0. 
10.00.02- 18913 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11750 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/234/520 
Konu : Yazılı soru önergesi Ö5M/2ÛT0 

Sayın Ali Rıza OZTURK 
Mersin Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11750 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza yöneltip yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/10527 Esas 
No.lu soru önergesine, 19/01/2010 tarihli ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/2818/6479 sayılı 
yazımızla, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği 01/06/2005 tarihinden günümüze 
kadar geçen sürede hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kovuşturma ve soruşturma aşamasında 
hukuka aykırı olarak yaptıkları iddia edilen iş ve işlemler sebebiyle, haklarında yapılan 
şikâyetlerin sayısı, sebepleri, türleri, Bakanlığımızca ne tür işlemler yapıldığı ve yapılan 
işlemlerin sonuçlarının ne olduğuna dair verileri içeren tablolar ekinde sunularak kısmî cevap 
verilmiştir. Öte yandan, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan başvurular ve sonuçları 
hakkında Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıyla yazışmaların de^am ettiği ve 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

5.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, cezaevlerine bazı kitapların alınmadığı iddialarına 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11752) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorularımın A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E r g i n tarafından yazılı 
o l a rak yanıtlanmasını saygıyla d i l e r i m . 

Ali Rıza ÖZTÜRK 
M e r s i n M i l l e t vek i l i 

A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E r g i n ' i n yanıtlaması i s t e m i ile 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 ta r i h 
7 / 1 0 5 3 2 sayılı s o r u önergesi i le sorduğum aşağıdaki sorularıma b u güne k a d a r h a l a 
yanıt alamadım. B u d u r u m , Bakanın Anayasanın v e M e c l i s içtüzüğünün k e n d i s i n e 
yüklediği ödevi yapmaması, M i l l e t v e k i l l e r i n e A n a y a s a v e M e c l i s İçtüzüğü i le verilmiş 
hakkın açıkça ih la l i d e m e k t i r . Çünkü, A n a y a s a v e Mec l i s içtüzüğü hükümleri uyarınca 
b a k a n l a r a s o r u s o r m a k , m i l l e t v e k i l l e r i n i n b i r hakkı, m i l l e t vek i l l e r i n i n k e n d i l e r i n e 
sorduğu soruları y a s a l süre içinde yanıt v e r m e k d e Bakanların b i r görevidir. B u 
n e d e n l e 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 ta r i h 7 / 10532.sayılı önergemdeki sorularımı hiç değiştirmeden 
a y n e n y e n i d e n s o r m a k gerekmiştir. 

" . . 23 E k i m 2 0 0 9 günlü "Birgün" g a z e t e s i n i n 1.sayfasında; "Yaşar K e m a l ' e c e z a 
ev i y a s a k " başlıklı h a b e r d e ; Yaşar K e m a l ' i n kitaplarının S i n c a n 1 no ' l u F t ip i c e z a 
e v i n e giremediği be l i r t i lmek ted i r . B u çerçevede; 

1-Gerçekten Yaşar K e m a l ' i n kitaplarının S i n c a n 1 n o ' l u F t ip i c e z a e v i n e 
giremediği h u s u s u doğru m u d u r ? Şayet doğruysa; böyle bir r e s i m , 2 0 1 0 Türkiye'sine 
yakışmakta mıdır? 

2 - Kitapların c e z a e v i n e alınmamasının n e d e n i n e d i r ? 
3 - H a n g i k i t a p l a r alınmamıştır? 
4 - B u şekilde kitapların, d e r g i l e r i n girişinin y a s a k olduğu S i n c a n F t ip i c e z a 
e v i n d e n başka c e z a ev le r i v a r mıdır? V a r s a b u c e z a e v l e r i h a n g i l e r i d i r ? 
5 - Yaşar K e m a l ' i n dışında kitapları y a s a k o lan başka y a z a r l a r v a r mıdır? V a r s a 
h a n g i yazarların h a n g i kitaplarının c e z a e v l e r i n e girişi yasaktır? 
6 - K i t a b a y a s a k g e t i r m e k , hükümetin demokratikleşme iddiası v e 

açılımı i le n e k a d a r örtüşmektedir? Y o k s a kitapların yasaklanması, hükümetin 
d e m o k r a s i v e özgürlük anlayışının b i r s o n u c u m u d u r ? 

7 - A d a l e t Bakanlığı'na bağlı kuruluşa kitaplarının g i r m e s i n i n y a s a k olması 
hakkında A d a l e t Bakanı o l a r a k n e düşünüyorsunuz? 

8- Kitapları y a s a k l a y a n l a r hakkında bir işlem yapılmış mıdır?.." 

- 9 7 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/262/553 #?/*#2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-18913 sayılı yazı, 

İlgi yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11752 Esas No.lu sony^erges ine ilişkin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazydajrçn/ cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 9 8 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.05/263/554 
Konu : Yazılı soru önergesi OÎ./O2/2Ö10 

Sayın Ali Rıza OZTURK 
Mersin Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11752 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza yöneltip yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/10532 Esas 
No.lu soru önergesine, 19/01/2010 tarihli ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/285676^42 sayılı 
yazımızla cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ergenekon davası hâkim ve savcıları ile emniyet 

personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in ce

vabı (7/11753) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorularımın A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E r g i n tarafından yazılı 
o l a r a k yanıtlanmasını saygıyla d i l e r i m . 

Ali Rıza ÖZTÜRK 
M e r s i n M i l l e t vek i l i 

A d a l e t Bakanı Sayın S a d u l l a h E rg i n ' i n yanıtlaması i s t e m i i le 1 2 . 1 0 . 2 0 0 9 t a r i h 
7/ 1 0 3 3 9 sayılı s o r u önergesi i le sorduğum aşağıdaki sorularıma b u güne k a d a r h a l a 
yanıt alamadım. B u d u r u m , Anayasanın v e m e c l i s içtüzüğünün yüklediği görevin 
yapılmayarak m i l l e t v e k i l l e r i n e A n a y a s a v e M e c l i s İçtüzüğü i le verilmiş hakkın ih la l i n i 
oluşturmaktadır. Çünkü A n a y a s a v e M e c l i s içtüzüğü hükümleri uyarınca s o r u 
s o r m a k , m i l l e t vek i l l e r i n i n b i r hakkı,' s o r u l a r a y a s a l süre içinde yanıt v e r m e k d e 
Bakanların bir görevidir. B u n e d e n l e 1 2 . 1 0 . 2 0 0 9 ta r i h 7 / 1 0 3 3 9 sayılı önergerhdeki 
sorularımı hiç değiştirmeden y e n i d e n s o r m a k gerekmiştir. 

"...Basında çıkan h a b e r l e r d e , K a m u o y u n d a " E r g e n e k o n " adıyla anılan olayın 
soruşturmasına katılan, b u d a v a y l a i lgi l i görev y a p a n E m n i y e t görevlileri i le davayı 
b a k a n savcı v e hâkimlerin, bir r e s t a u r a n t a b i r a r a y a g e l i p i f tar yemeği y e d i k l e r i 
iddiaları y e r almıştır. B u çerçevede; 

1-) B u toplantı, gerçekten E m n i y e t Teşkilatının Yargı mensuplarına verdiği b i r 
i f tar yemeği m i d i r ? 

2-)Şayet öyle i se ; E m n i y e t mensuplarının, Yargı mensuplarına i f tar yemeği 
v e r m e geleneği v a r mıdır? Aynı davanın soruşturmasına katılan E m n i y e t 
mensuplarının, savcıların v e Yargıçların toplanıp i f tar yemeği y e m e l e r i n i n başka b i r 
örneği va r mıdır? 

3-) Şayet b u toplantı, E m n i y e t teşkilatının verdiği i f tar yemeği i se ; İstanbul 
C u m h u r i y e t Başsavcısı v e E m n i y e t Müdürü ya d a başka E m n i y e t v e Yargı 
mensupları b u yemeğe n e d e n katılmamıştır? 

4 - ) Y e m e k b e d e l i n e kadardır? B u y e m e k b e d e l i , n e r e d e n v e k i m i n tarafından 
ödenmiştir? 

5-) E r g e n e k o n d i y e adlandırılan d a v a y a b a k a n E m n i y e t mensupları.Yargıç v e 
savcılar, gerçekten i f tar yemeği dolayısıyla mı b i r a r a y a gelmişler? Y o k s a b i r a r a y a 
g e l m e l e r i n d e başka n e d e n l e r va r mıdır? İftar yemeği, gerçek n e d e n l e r i örtmek için m i 
düzenlenmiştir? 

6 ) B u k o n u i le b u güne k a d a r hiçbir araştırma v e i n c e l e m e yaptırdınız mı? 
Yaptırmadıysanız, düşünüyor m u s u n u z ? 

- ıoo-



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/256/546 fi5../diL/2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-18913 sayılı yazı, 

İlgi yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11753 Esas No.lu soru önergesine ilişkin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlardan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Sadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 1 0 1 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2010 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGMO.0O.O0.05/239/525 
Konu : Yazılı soru Önergesi ûSM/2010 

Sayın Ali Rıza OZTURK 
Mersin Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11753 Esas No.lu 
soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza yöneltip yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/10339 Esas 
No.lu soru önergesine, 20/01/2010 tarihli ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/2720/6307 sayılı 
yazımızla, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarla ilgili kısmî cevap verilmiştir. Öte yandan, 
soru önergesine konu edilen diğer hususlarla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığıyla yazışmaların 
devam ettiği ve Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fedullah ERGİN 
Bakan 

- 1 0 2 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman 'daki gezici kütüphane aracına ilişkin so

rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/11797) 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

1971 yılından beri Adıyaman'da gezici kütüphane olarak hizmet veren aracın, 
trafikteki yılını doldurması üzerine trafikten men edilmesi sonucu Adıyaman'ın köylerinde 
kitap okumaya çalışan yurttaşlarımız ve özellikle çocuklarımız mağdur olmaktadır. Adıyaman 
il merkezi, 15 mahalle ve semt, kırsal kesimde 20 köy ve kasaba olmak üzere toplamda 35 
yerleşim birimine 15 günde bir dönüşümlü olarak hizmet veren aracın hizmet dışı kalması, 
Adıyaman'da üzüntüyle karşılanmıştır. Eğitime ve kültüre ulaşma konusunda sorunlar 
yaşanan ilimizde, konu Adıyaman basınının da ilgisini çekmektedir ve manşetlere taşınmıştır. 
Bu bağlamda: 

1 . Gezici halk kütüphanesi aracının 1971 yılından beri yenilenmemiş olmasının nedeni 
nelerdir? 

2 . Trafikten men edileceği tarih bilinmesine rağmen, bu tarih dolmadan önce bu aracın 
yenilenmesi için neden herhangi bir işlem yapılmamıştır? 

3 . İlgili aracın yenisi için ne zaman işlem yapılacaktır? Yeni araç Adıyaman'a ne zaman 
ulaşacaktır? 

4 . Adıyaman'a birden fazla gezici kütüphane aracı tahsis edilmesi söz konusu mudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 
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TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

T .C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .16 .0 .SGB.0 .10 .01 .00-610 /^23^)0 03 A>2-/2010 
K o n u : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 19/01/2010 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 40227 sayılı yazısı. 

A d ı y a m a n Milletvekili Dt. Şevket KÖSE'nin 7/11797 Esas N o ' l u soru önergesinin 
cevabı ekte sunu lmaktad ı r . 

Bilgilerini arz eder im. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 

- 1 0 4 -



TBMM B: 56 3 . 2 . 2 0 1 0 

A D I Y A M A N MİLLETVEKİLİ Dt. ŞEVKET KÖSE'NİN 7/11797 ESAS NO'LU 
YAZILI S O R U ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA H A Z I R L A N A N CEVAP 

1971 yı l ından beri A d ı y a m a n ' d a gezici k ü t ü p h a n e olarak h izmet veren aracın, 
trafikteki yılını d o l d u r m a s ı üzer ine trafikten m e n edi lmesi sonucu A d ı y a m a n ' ı n 
köyler inde ki tap o k u m a y a çalışan yurt taş lar ımız ve özellikle çocuklar ımız m a ğ d u r 
olmaktadır . A d ı y a m a n il merkezi , 15 mahal le ve semt, kırsal kes imde 20 köy v e 
kasaba o lmak üzere t o p l a m d a 35 yerleşim bi r imine 15 g ü n d e bir d ö n ü ş ü m l ü olarak 
hizmet veren aracın h i zme t dışı kalması , A d ı y a m a n ' d a ü z ü n t ü y l e karşı lanmıştır . 
Eğitime ve kü l tü re u l a şma k o n u s u n d a sorunlar y a ş a n a n i l imizde, konu A d ı y a m a n 
basınının da ilgisini çekmekted i r ve manşet lere taşınmıştır. 

Bu bağ lamda ; 

SORU 1: Gezici halk kü tüphanes i aracının 1971 y ı l ından beri yen i l enmemiş 
olmasının neden i nelerdir? 

S O R U 2: Trafikten m e n edileceği tar ih b i l inmesine r ağmen , b u tar ih d o l m a d a n 
önce bu aracın yeni lenmesi için n e d e n herhangi bir işlem yapı lmamış t ı r? 

S O R U 3: İlgili aracın yenisi için ne z a m a n işlem yapılacaktır? Yeni araç 
Ad ıyaman ' a ne z a m a n ulaşacaktır? 

S O R U 4: A d ı y a m a n ' a b i rden fazla gezici k ü t ü p h a n e aracı tahsis edilmesi söz 
konusu m u d u r ? 

CEVAP 1-2-3-4: A d ı y a m a n iline ilk gezici k ü t ü p h a n e aracı tahsisi, 
Bakanlığımızca yat ı r ım yoluyla 1989 yıl ında satın a l ınan aracın gezici k ü t ü p h a n e y e 
dönüş tü rü lmes i ile 1990 yı l ında gerçekleştirilmiştir. A d ı y a m a n i l inde 1990 yı l ından 
bu yana h izmet ve ren gezici k ü t ü p h a n e aracının yeni lenmesi 2006 yıl ında g ü n d e m e 
gelmiş, ancak Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin yeni araç al ımlar ına 
imkan ve rmemes i nedeniy le A d ı y a m a n iline yeni bir gezici k ü t ü p h a n e aracı 
sağlanamamışt ı r . Bu defa, başka bir i l imize tahsis edi len ancak çeşitli nedenler le 
h izmet ve remeyen 1993 mode l bir gezici k ü t ü p h a n e aracının A d ı y a m a n iline tahsis 
edilmesi Valiliğe teklif edilmiş, b u araç da verimli h izmet veremeyeceği gerekçesi ile 
kabul edi lmemişt i r . 

Gezici k ü t ü p h a n e aracının, ekonomik ö m r ü n ü t amamlad ığ ı belirtilerek 
d ü ş ü m ve kayı t tan çıkarılması talebi A d ı y a m a n Valil iğinin 22/12/2009 tarihli 
yazısıyla Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Gezici k ü t ü p h a n e aracının yeni lenmesine ilişkin yuka r ıda ifade edi len 
çalışmaların d ış ında ilgili Valilik ile d e işbirliği yapı larak ve Sosyal Yardım ve 
Dayanışma F o n u n d a n da destek a l ınmak suret iyle yeni bir gezici k ü t ü p h a n e aracı 
sağ lamak ü z e r e g i r i ş imde b u l u n u l m u ş o lup çalışmalar sü rdü rü lmek ted i r . 

Yerleşik k ü t ü p h a n e hizmet ler inden y a r a r l a n a m a y a n va tandaş la r ımı ; 
u laş ı lmasında son derece önemli olan gezici k ü t ü p h a n e hizmet ler in in d e v a m ı konusunc 
Bakanlığımızca gerekli hassasiyet göster i lmekte o lup konu tak ip edi lmektedir . 
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8.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sorusu ve 

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/11861) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak tarafından 
yazılı olarak cevaplandırı lmasını saygılarımla arz ederim. 06 .01 .2010 

/ {JUL 
/ / B e h i ç ÇELİK 

Mersin Milletvekili 
Yüksek öğrenim öğrencilerinin; ç a ğ d a ş ve güvenilir bar ınma, b e s l e n m e , 

kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal , kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel 
gelişimlerine sosyal devlet yaklaşımıyla katkıda bulunma misyonuna sah ip Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerimizin özellikle yurt taleplerini azami 
ö lçüde karş ı lamaya çalışmaktadır . 

Ancak Mersin İli dâhil ülkemizin birçok bö lges inde yurtların talebi 
karş ı layamadığı birçok öğrencinin açıkta kaldığı d a bir gerçektir. 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan 
değişiklikle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokoller yapı larak ihtiyaç duyulan 
okul, eğitim yer leşkesi gibi eğitim tesislerinin d a h a hızlı bir şekilde t a m a m l a n m a s ı 
sağlanmışt ı r . Benze r bir çal ışma acilen Yüksek öğ ren im Kredi ve Yurtlar Kurumu 
içinde yapılmalıdır. 

Buna göre; 

1- Yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt taleplerinin karşı lanabilmesi 
amacıyla Yüksek öğ ren im Kredi v e Yurtlar Kurumu ile Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı a r a s ında protokol yapı labi lmesine imkan 
sağ layacak yasal düzen leme le re dönük çal ışmalarınız var mıdır? 

2- Mersin 'de toplam kaç ade t öğrenci yurt b a ş v u r u s u n d a bulunmuştur? 
Kaç ade t öğrenci yurda yerleştirilmiştir? 

3- Mersin 'de kaç a d e t öğrenci burs ve kredi b a ş v u r u s u n d a 
bulunmuştur? Bunlardan kaç ade t öğrenc iye burs ve kredi 
sağlanmış t ı r? 

4- Mersin 'de artan öğrenci say ıs ına paralel yurt yapı lması k o n u s u n d a 
ne gibi çalışmalarınız vardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ^ Q3 ° ^ 2 0 1 0 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11861-18965/40277 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Behiç ÇEL İK'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/1 1861 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: 
Önerge Nüshası Devlet Bakanı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ 
SAYİN BEHİÇ ÇELİK'İN 

T.B.M.M.7/11861 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaş ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs 
hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişmelerine 
sosyal devlet yaklaşımıyla katkıda bulunma misyonuna sahip Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu öğrencilerimizin özellikle yurt taleplerini azami ölçüde karşılamaya 
çalışmaktadır. 

Ancak Mersin İli dahil ülkemizin birçok bölgesinde yurtların talebi karşılayamadığı 
birçok öğrencinin açıkta kaldığı da bir gerçektir. 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokoller yapılarak ihtiyaç duyulan okul, eğitim 
yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. Benzer bir 
çalışma acilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu içinde yapılmalıdır. 

Buna göre; 

1. Yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
arasında protokol yapılabilmesine imkân sağlayacak yasal düzenlemelere dönük 
çalışmalannız var mıdır? 

2. Mersin'de toplam kaç adet öğrenci yurt başvurusunda bulunmuştur? 

3. Mersin'de kaç adet öğrenci burs ve kredi başvurusunda bulunmuştur? Bunlardan kaç 
adet öğrenciye burs ve kredi sağlanmıştır? 

4. Mersin'de artan öğrenci sayısına paralel yurt yapılması konusunda ne gibi 
çalışmalannız vardır? 

CEVAPLAR 

Konuyla ilgili Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan bilgilere göre; 

1- "351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Taslağı" 3. maddesi ile 351 sayılı Kanunun 20. maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesi teklif edilmiştir. 

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde, yurt binası ve 
tesisleri; bedeli Kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya 
likit fondan karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esaslan çerçevesinde Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım 
işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara 
doğrudan yaptırılabilir." 
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351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Taslağı; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda olup görüşme için sıra beklemektedir. 

2- 2009-2010 öğretim döneminde Mersin İl Merkezinde ilk defa bir yüksek öğretim 
programına girecek olan ve yüksek öğrenime devam eden 1254 kız, 1475 erkek olmak üzere 
toplam 2729 öğrenci yurda başvurmuştur. 14.12.2009 tarihi itibarıyla başvuruda bulunan kız 
öğrencilerden 1051, erkek öğrencilerden ise 1065 yedek sıraya kadar yurtlara kayıt hakkı 
kazanmıştır. Bu tarihten sonra yedek sırada olan ve yurt ihtiyacı bulunan öğrencilerden 
dilekçe alınmış olup bu öğrenciler yurtlara yerleştirilmiş, halen Mersin İlinde 25.01.2010 
tarihi itibarıyla yedek sırada bekleyen öğrenci bulunmamaktadır. 

3- Mersinde burs, kredi müracaatlarında bulunan öğrenciler, 

Burs, öğrenim kredisi müracaatında bulunan 14.776 öğrencinin 3.872 sine burs, kalanının 
tamamına öğrenim kredisi, müracaatta bulunan 10.334 öğrencinin tamamına katkı kredisi 
verilmiştir. 

4- Mersin İl Merkezinde 769 kız, 540 erkek toplam 1309 yatak kapasitesi ile hizmet 
verilmekte iken 2009 yılı içerisinde 507 yatak kapasiteli kız yurdu hizmete girmiş, toplam 
yatak kapasitemiz 1816'ya ulaşmıştır. 

Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumu yatırım programında, 2005H032940 numaralı 
proje kapsamında Mersin il merkezinde 1.000 Kişilik Yurt İnşaatı yer almakta olup proje 
çalışmaları tamamlanmıştır. 02.03.2010 tarihinde inşaat ihalesi yapılacaktır 
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GÜNDEMİ 
D O N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 

5 6 N C İ B İ R L E Ş İ M 

3 Ş U B A T 2 0 1 0 Ç A R Ş A M B A 

S A A T : 1 4 . 0 0 

KISIMLAR 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R ( ^ 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 TEKLİFLERİ İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R IŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı 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.- 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü

münün Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak 
üzere 16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 
ilâ 649 uncu maddelerden oluşması, 

131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1 ,2 ,3 ,4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1,2,3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kurulun 3 Şubat 2010 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 
Genel Kurulun 3-4 Şubat 2010 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 20:00 

saatleri arasında çalışması, 
önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 27.01.2010 tarihli 53 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

L- 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.) 

GRUP ÖNERİSİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
03.02.2010 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Deprem Riski ve Yönetimine İlişkin 
Meclis Araştırması Komisyonu 
03.02.2010 Çarşamba - Saat: 16.00 

* Madencilik Sektörü ile İlgili 
Meclis Araştırması Komisyonu 
03.02.2010 Çarşamba - Saat: 16.00 
04.02.2010 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
5 6 N C I B I R L E Ş I M 3 Ş U B A T 2 0 1 0 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 

sCfak 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

>qS< 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - S Ö Z L Ü 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. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (*) (**) (X) 

4. - (S. Sayısı: 455) Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 
5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (Dağıtma tarihi: 19.12.2009) (X) 

5. - (S. Sayısı: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

6. - (S. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

7. - (S. Sayısı: 426) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

8. - (S. Sayısı: 447) Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/783) (Dağıtma tarihi: 14.12.2009) (X) 

9. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

10. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

İ L - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

12. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

13. - (S. Sayısı: 228) 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) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 
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14. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

15. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

16. - (S. Sayısı: 121) 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) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

17. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

18. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

19. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

20. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

2 1 . - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

22. - (S. Sayısı: 294) 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) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

23. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

24. - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) (X) 

25. - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

26. - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

27. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (X) 

28. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI ILE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 6 - 56 NCİ BİRLEŞİM 

29. - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

30. - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

31. - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 

32. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 

33. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 

34. - (S. Sayısı: 22) 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) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) (X) 

35. - (S. Sayısı: 78) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

36. - (S. Sayısı: 80) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

37. - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) (X) 

38. - (S. Sayısı: 73) 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) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X) 

39. - (S. Sayısı: 136) 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) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) (X) 

40. - (S. Sayısı: 38) 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) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 
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41. - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği 
Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 

42. - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 

43. - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 

44. - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

45. - (S. Sayısı: 86) 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) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

46. - (S. Sayısı: 92) 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) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

47. - (S. Sayısı: 106) 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) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

48. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

49. - (S. Sayısı: 122) 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 (Dağıtma tarihi: 
25.3.2008) 

50. - (S. Sayısı: 132) 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) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

5 1 . - (S. Sayısı: 235) 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) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

52. - (S. Sayısı: 245) 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) (Dağıtma 
tarihi: 11.6.2008) (X) 
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53. - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji 
Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X) 

54. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 

55. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

5 9 . - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) 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 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 
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6 1 . - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) 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 Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008,19.6.2008) 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 10 - 56 NCİ BİRLEŞİM 

69. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008,20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) 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 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008,20.6.2008) 
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77. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008,20.6.2008) 

80 . - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008,20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008,20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldrrılması 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008,23.6.2008) 
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85. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008,23.6.2008) 

8 6 . - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

87 . - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) 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 (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) 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 Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

9 1 . - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nın 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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93. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

96. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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101. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274,2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,9.7.2008) 

104. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

105. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'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 Baratalı'nın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 
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109. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) 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 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008,9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

112.- (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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117.- (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008,9.7.2008) 

118.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'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 Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

119. - (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 Kılıçdaroğlu'nun 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

121.- (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 
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125. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) 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 (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 285) 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) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

130. - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) (X) 

131. - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma 
tarihi: 24.4.2009) (X) 

132. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2009) (X) 

133 . - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2009) (X) 

134.- (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/639) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 

135.- (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TIKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 
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136.- (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 

137. - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 
29.4.2009) (X) 

138.- (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

139.- (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

140. - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

141. - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 
5.5.2009) (X) 

142. - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) (X) 

143. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

144. - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) (X) 

145. - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) (X) 

146. - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (X) 

147. - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (X) 

148. - (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) (X) 
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149. - (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) (X) 

150. - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) (X) 

151. - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) (X) 

152. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) (X) 

153. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

154. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

155. - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

156. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

157. - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

158. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

159. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) (X) 

160. - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

161. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 
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162. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) (X) 

163. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı 
Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

164. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 
9.11.2009) (X) 

165. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

166. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

167. - (S. Sayısı: 436) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

168. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator 
Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

169. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

170. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

171. - (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

172. - (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 
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173. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 

174. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 

175. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

176. - (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 
21.12.2009) (X) 

177. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki 
ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

178. - (S. Sayısı: 453) Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

179. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

180. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/781) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

181 . - (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

182. - (S. Sayısı: 462) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (Dağıtma 
tarihi: 21.01.2010) 


