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BİRİNCİ OTURUM
16 Şubat 2012 Perşembe
Açılma Saati: 10.30
BAŞKAN: Ahmet İYİMAYA (Ankara)
Başkan Vekili: Hakkı Köylü (Kastamonu)
SÖZCÜ: Ahmet TUNÇ (Bartın)
KÂTİP: Harun TÜFEKCİ (Konya)
(Oturum, Başkan Vekili Hakkı Köylü tarafından açıldı)
-----0----BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım; toplantı yeter sayımız vardır, toplantımızı
açıyorum.
Toplantıyı açmakla beraber öncelikle toplantımıza katılan diğer kurumlardan iştirak eden
arkadaşların isimlerini bir okuyalım, ondan sonra devam edelim.
(Kurum temsilcileri tanıtıldı)
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Barolar Birliğinden adam yok mu Sayın Başkan.
BAŞKAN – Barolardan çağırmış olmamız lazım.
Yargıtaydan çağırdık gelmemiş ama alt komisyonda onu hâllederiz arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, gündemimizde bir kanun tasarısı var, Tapu Kanunu ve Kadastro
Kanunu’ nda Değişiklik Yapan Bir Kanun Tasarısı. Ayrıca bir milletvekili arkadaşımız, Bartın
Milletvekili Yılmaz Tunç’ un Kadastro Kanunu’ nda değişiklik yapılmasına dair bir maddelik bir teklifi
var, ikisini beraber görüşeceğiz.
Kanunun görüşmelerine geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum: Maddeler itibarıyla
az bir tasarı, yani çok az maddeyi kapsıyor ama maddelerin kapsamı çok geniş. Şimdi,
arkadaşlarımdan genellikle şöyle bir ihtiyaç doğdu, diyorlar ki: Bu maddeleri çok iyi inceleyemedik,
bunları çok detaylı incelememiz lazım. Bir de Komisyon Başkanımız Sayın İyimaya’ nın şöyle bir
talebi oldu bizden, hakikaten çok değişik ve geniş bir araştırma yaptı, şöyle bir klasör hazırlamış. “ Bu
kanuna mutlaka katkı sunmak istiyorum, bu kanunun görüşmelerinde ben de bulunmak istiyorum.”
dedi. Önümüzdeki hafta kısmet olursa raporu bitiyor, gelecek. Eğer uygun görürseniz bir alt komisyon
kuralım, kısa bir süre verelim alt komisyona. Önümüzdeki hafta içinde çalışsın, çalışmalarını bitirsin,
ondan sonra burada tekrar gelip detaylı bir şekilde değerlendirelim.
Sayın Bakanım, sizler ne düşünürsünüz bu konuda?
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Adalet
Komisyonumuzun çok Değerli Başkanı ve çok değerli üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım;
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öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Katkıda bulunan devlet erkanından bürokrat arkadaşlara da
çok teşekkür ediyorum.
Tabii, biz, Komisyonun takdirine saygılıyız, siz nasıl uygun görürseniz biz de bu kanunun
hem oluşumu noktasında hem mevcut durum nedir hem Bakanlığımız penceresinden baktığımız
zaman ülkemizle, vatanımızla konumu nedir, o konularda bilgi arz etmek isteriz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Şu hâlde bir alt komisyon kurulması konusunda bir ihtilaf yok. Bu arada Ekonomi
Bakanlığının da bazı önerileri vardı, onu da artık alt komisyonda değerlendirelim çünkü bayağı detaylı
düşünceleri var.
Teklif ile tasarının birleştirilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının bu şekliyle alt komisyona havale edilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Alt komisyonun 7 kişiden oluşmasını ve bu 7 kişinin isimlerini istiyoruz.
MURAT BOZLAK (Adana) – Başkanım, bu konuda benim bir şeyim var.
Şimdi, Mecliste dört tane siyasi grup bulunuyor. Mecliste şu an BDP de grubu bulanan bir
siyasi parti. Dört tane siyasi parti grubu Mecliste bulunmaktadır. Her grup 1 kişiyle alt komisyonlarda
temsil edilmeli. Fazla olan sayı, milletvekili sayısına göre partiler arasında dağıtılmalıdır. Adil olanı
budur, diğeri bir siyasi partiyi alt komisyon çalışmalarından alıkoymaktır.
BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlar, komisyonlardaki dağılım milletvekili sayısına paralel olarak
yapılıyor biliyorsunuz Komisyonumuzda. Şimdi 7 kişilik alt komisyon olunca arkadaşımızın dediği
gibi, BDP’ ye 1 üye düşmüyor. Bunu ancak şöyle yapabiliriz: Şimdi, iktidar partisinin komisyonda
mutlaka çoğunluğu olması gerekir bu sisteme göre. Diğer partilerin temsilcileri “ Bizden 1 kişi eksik
olsun, 1 milletvekili komisyonda olmayan arkadaşa verilsin.” derse, böyle bir teklif getirirse ancak o
şartla bunu kabul edebiliriz aksi takdirde bu başka türlü olmaz. Burada da 2 milletvekili düşen sadece
Cumhuriyet Halk Partisi var.
Buyurun.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Şimdi, Sayın Başkanım, “ Alt komisyonda iktidar partisinin
mutlaka çoğunlukta olması.” diye bir husus söz konusu değil. Şu nedenle değil: Alt komisyon zaten
bizim hem İç Tüzük’ ümüzde hem de şeyimizde tanımlanmış hukuki yeri olan bir komisyon değil,
teknik bir komisyon. Yani orada alınan aslında oyların da hukuken bir sonuç doğurması söz konusu
değil, esas olan bu komisyon. Orada önemli olan konu siyasi partilerin ve arkadaşların çalışmasına
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katkı sunmaktır. Şimdi, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tane oraya üye verdiğimiz zaman
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı 135, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekili sayısı 326,
yani aşağı yukarı diyelim ki bizim 2 katımız. Yani o zaman da AKP 2 tane versin, hadi bilemedin 2,5
versin. Şimdi yani şey olmak lazım. O zaman BDP. Ben BDP’ nin temsil edilmesini kesinlikle
savunuyorum alt komisyonda. Yani şu nedenle savunuyorum: Orada önemli olan zaten düşüncelerini
dile getirecek, belki de bu üst komisyonda konuşmayacak. O nedenle, illa AKP 3 tane olsun... Yani
bunu AKP’ li arkadaşlarımız az olsun, çok olsun anlamında da söylemiyorum, anlatabildim mi? Orada
zaten oylama olacak, hadi canım biz çoğunlukla geçirelim diye bir şey yok, önemli olan teknik bir
çalışma. Getirecekler arkadaşlar raporlarını, burada o raporlara göre biz karar vereceğiz sonuç
itibarıyla. O nedenle yani BDP, MHP olsun ama burada CHP 1 tane olsun dediğiniz zaman o biraz
tamamen haksızlık oluyor çünkü CHP 135, BDP 25, MHP 55 bir tane, en haksızlığa uğrayan CHP
oluyor. Onun biz doğru olduğunu... Bence AKP’ ye düşüyor bu iş Başkanım çünkü teknik komisyon
zaten, alt komisyon.
BAŞKAN – Ben görüşünüzü aldım sadece.
Teşekkür ediyorum.
Alt komisyona arkadaşlarımızın zaten her zaman katılma imkânı var. Buradaki arkadaşların
hepsi gidip alt komisyonda da çalışabilirler, görüşlerini de ifade edebilirler komisyon üyesi olsun veya
olmasın. O konuda bir sıkıntımız yok.
Evet, komisyona üye tekliflerini alıyorum.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ali İhsan Köktürk, Dilek Akagün Yılmaz.
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisinden Ali İhsan Köktürk, Dilek Akagün Yılmaz.
AK PARTİ’ den Mustafa Kemal Şerbetcioğlu, Ali İhsan Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu, Mevlüt
Akgün.
Milliyetçi Hareket Partisinden Celal Adan.
TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Bir şey söyleyeceğim.
BAŞKAN - Buyurun.
TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Sayın Başkanım, şimdi alt komisyona havale ettiğimiz
kanunlar var, tasarılar veya teklifler. Dünkü kanunda alt komisyona sevk edildi, bunu baştan
biliyorsunuz, biliyoruz, bizler de biliyoruz yani milletvekilleri olarak da. Az önce saydığımız o kadar
çok kişi var ki katılımcılar. Boşu boşuna niye çağırıyorsunuz ki onları, gelmesinler bu komisyona.
BAŞKAN – Bu komisyona çok fazla çağırmadık zaten az ama dünkünde farkındaysan hiç
kimseyi çağırmadık.
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TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Yani şu var, her biri işini gücünü bırakıyor buraya geliyorlar.
Yani biz beş dakika sonra buradan kalkacağız. Niye çağırdık bu insanları?
BAŞKAN – Şöyle Turgut Bey, bunun alt komisyona kesin gideceği önceden pek belli değildi
onun için yani, belki ola ki komisyonda az, 2-3 maddelik, 4 maddelik bir şey görüşelim fikri çıkar
belki diye düşündük. O bakımdan böyle oldu.
Evet bu saydığımız arkadaşlardan kurulmasını alt komisyonun oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Alt komisyona önümüzdeki hafta sonuna kadar raporunu tamamlaması için süre veriyoruz.
Bu toplantıdan hemen sonra arkadaşlarımız bir araya gelip bir Başkan, Başkan Vekili
seçsinler.
ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Başkanım, bu alt komisyona on beş günlük bir süre
verin, ona göre bir çalışma düzeni oluşturalım. Bir hafta olursa sıkıntı doğar.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Kapanma Saati:10.46
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