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BĠ RĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 15.18
BAġKAN: M ehmet Naci BOSTANCI (Amasya)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Avni ERDEM Ġ R (Amasya)
SÖZCÜ: Çiğdem M ünevver ÖKTEN (M ersin)
KÂTĠ P: Osman ÇAKI R (Düzce)
--------0------BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, Komisyonumuzun değerli üyeleri, ilgili kurumlardan gelen kıymetli arkadaĢlar, Bakanlık
yetkilileri, basın mensupları; hoĢ geldiniz.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 24‟üncü Yasama Dönemi 27‟ nci toplantısını açıyorum.
(1/927) esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı’nın
görüĢmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Tasarının tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢ ve maddelerine geçilmesi kabul edilmiĢti.
ġimdi tasarının 1‟ inci maddesini okutuyorum:
ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠ BOLU TARĠ HĠ ALAN BAġKANLI ĞI KURULM ASI HAKKI NDA KANUN
TASARI SI
BĠ RĠ NCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç ve kapsam
M ADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaĢlarının meydana geldiği Çanakkale SavaĢları Gelibolu
Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaĢatılması, geliĢtirilmesi, tanıtılması, gelecek
kuĢaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının kurulması ile görev ve
yetkilerini düzenlemektir.
BAġKAN – Evet, teĢekkürler.
1‟ inci madde üzerinde söz almak isteyenler…
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Ben istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Buyurun Haluk Bey.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Haluk Eyidoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Ġstanbul Milletvekili.
Tasarının “ Amaç ve Kapsam” baĢlıklı 1‟ inci maddesiyle 4533 sayılı Kanun‟un 1‟ inci maddesi arasında yürütülecek görev ve
faaliyetler açısından kayda değer bir farklılık bulunmamakla birlikte baĢlıca iki fark göze çarpmaktadır. Birincisi: 4533 sayılı Kanun‟ un
amaçları arasında yer alan Gelibolu Tarihî Yarımadası‟ nın uluslararası barıĢa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması amacının
madde metninden çıkarılarak kendi tarihimizin maneviyat temelinde, menkıbeler eĢliğinde ve Ģovenist bir içerikle kendimize
tanıtılmasını amacının benimsenmesi. Ġkincisi ise: Görevlerin Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Müdürlüğü yerine bu tasarıyla
kurulması öngörülen Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihî Alan BaĢkanlığı tarafından yürütülecek olmasıdır. Bu sebeple, madde
metninde “ tanıtılması” kelimesinin yerine “ uluslararası barıĢa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması” ibaresinin eklenmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, 1‟ inci maddenin “ Bu kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaĢlarının meydana geldiği Çanakkale SavaĢları
Gelibolu tarihî alanının tarihî, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaĢatılması, geliĢtirilmesi ve uluslararası
barıĢa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması, gelecek kuĢaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere görev alanı, tarihî
alan ile sınırlı ve Gelibolu Yarımadası‟ yla Çanakkale SavaĢlarının yaĢandığı Anadolu Yakası sahaları hariç olmak üzere Çanakkale
SavaĢları Gelibolu Tarihî Alan BaĢkanlığı kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektedir.” Ģeklinde yeniden düzenlenerek
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Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihî Alan BaĢkanlığının görev alanının hududu ve Ģümulü belli bir alanda faaliyet sürmesinin
sağlanması gereklidir.
BAġKAN – Evet, Haluk Bey çok teĢekkürler.
Efendim, madde üzerinde iki adet önerge vardır, onları okutup iĢleme alacağım.
ġimdi birinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 1‟ inci
maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Namık Havutça

Mehmet Volkan Canalioğlu

Fatma Nur Serter

Balıkesir

Trabzon

Ġstanbul

Metin Lütfi Baydar
Aydın

Engin Özkoç
Sakarya

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaĢlarının meydana geldiği Çanakkale SavaĢları Gelibolu
Tarihî Alanının tarihî, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaĢatılması, geliĢtirilmesi, tanıtılması, gelecek
kuĢaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere görev alanı Tarihî Alan ile sınırlı ve Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale SavaĢlarının
yaĢandığı Anadolu Yakası sahaları hariç olmak üzere, Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının kurulması ile görev ve
yetkilerini düzenlemektir.
BAġKAN – Evet.
Efendim, önerge üzerinde söz almak isteyen…
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) - Gerekçeyi okutalım.
BAġKAN – Gerekçe:
Bu Kanunda bahsi geçen Gelibolu Yarımadası hem ülkemizin tarihi hem de ulusal bağımsızlık destanımıza olan katkıları
bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu Kanun Tasarısı ile kurulması planlanan baĢkanlığın görev tanımı ve sorumluluk sahasının
ekli krokideki haritaya atıfta bulunularak belirlenmesi kanunun verdiği yetkinin sınırlarını tam olarak belirlememektedir. Kanunu amacı,
kapsamı ve tanımları ile sorumluluk alanının Kanunda açıkça belirtilmesi ve yazılı kayıt altına alınması, hududu ve Ģümulü tayin edilmiĢ
bir kapsamda mütalaa edilmesi gereklidir.
BAġKAN – Evet.
Efendim, Hükûmete soruyorum: Önergeye katılıyor musunuz?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Katılmıyoruz efendim.
BAġKAN – Katılmıyorsunuz, peki.
Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
ġimdi, 1‟ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oy çokluğuyla 1‟ inci madde kabul
edilmiĢtir.
ġimdi tasarının 2‟ nci maddesini okutuyorum:
Tanımlar
M ADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) BaĢkan: Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanını,
ç) BaĢkanlık: Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığını,
d) Koordinasyon Kurulu: Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon Kurulunu,
e) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla BaĢkanlığa tahsis edilen Çanakkale SavaĢları
Gelibolu Tarihi Alanını,
f) Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliĢtirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma
esasları ve kullanma Ģartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaĢtırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaĢımı, taĢıt ulaĢımı ve
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altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileĢtirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve
kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planları,
ifade eder.
BAġKAN – Evet, tasarının 2‟nci maddesi üzerinde söz almak isteyen…
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Ben istiyorum.
BAġKAN - Evet, Haluk Bey, buyurun.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Tasarı metninin “ Tanımlar” baĢlıklı 2‟ nci maddesinde yer alan tanımlardan bir tanesi
“ tarihî alan” tanımı. Bu “ tarihî alan” tanımı eğer o hâliyle kalacaksa içinin açılması ve tanımının açıkça yapılması lazım. Yani, burada,
kaldırılan ifadenin yerine bu ifadenin daha açık yazılması gerektiğini söylüyoruz. Onun yerine Ģöyle bir ifade kullanılabilir: “ Tarihî alan:
Bilimsel ve estetik bakımdan millî ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme ve turizm
alanına sahip tabiat parçalarıdır.” Ģeklinde ya da buna benzer bir tanım getirilirse daha açıklayıcı olur diye düĢünüyoruz, bunu
öneriyoruz.
Ayrıca, 2‟ nci maddenin (1)‟ inci fıkrasının (f) bendinin “ tarihî alan planları” nı Ģu Ģekilde tanımlamasını öneriyoruz: “ Bu
kanun hükümlerine göre hazırlanan tarihî alanın korunması, geliĢtirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma Ģartlarının
belirlenmesi, bölgenin sağlıklaĢtırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi, yaya dolaĢımı, taĢıt ulaĢımı ve altyapı tesislerinin tasarım
esaslarıyla bölge halkının -bu oldukça önemli bence- sosyal ve ekonomik yapısının iyileĢtirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve
kararları belirleyen, Bakanlıkça onaylanan her türlü ölçekteki koruma planları,” Ģeklinde düzenlenerek bu planların aynı zamanda bir
koruma planı olduğu vurgulanmalıdır. Aksi takdirde, bu planlar imar planları gibi mütalaa edilerek, çeĢitli yönetimlerce, çeĢitli derecede
yönetimlerce kendilerine verilen bazı yetkileri kullanarak, özellikle kanun hükmünde kararnamelerle çeĢitli tadilatlar, imar tadilatları
yapılarak ileride önlemez ihlallere uğrayabilir, bunun endiĢesini taĢıyoruz. Dolayısıyla, 2‟ nci maddenin (1)‟ inci fıkrasının (f) bendinde
bu “ tarihî alan planları” tanımının biraz önce ifade ettiğim Ģekilde değiĢtirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Korumanın asıl olmasını,
diğerlerinin de bu yönde, imar çalıĢmalarının da bu yönde olmasını özellikle arzu ediyoruz.
BAġKAN – Çok teĢekkürler Haluk Bey.
2‟ nci madde üzerinde üç adet önerge verilmiĢtir. ġimdi, bu önergeleri okutup iĢleme alacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 2.
maddesinin 1. fıkrasının "e" bendine "Tarihi Alan: Bilimsel ve estetik bakımından Milli ve Milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel
değerleri ile koruma alanlarına sahip tabiat parçaları" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
3/6/2014
Fatma Nur Serter
Ġstanbul
BAġKAN – Önerge üzerinde…
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Gerekçe…
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Tasarı metninde "Tarihi Alan" tanımı yapılmamıĢtır. Bu tanımın yapılması gerekmektedir.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmemiĢtir.
Ġkinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 2 inci maddesinin
1. fıkrasının d bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Madde 2 - (l)(d) Ġl Ġcra Komisyonu,
Özcan Yeniçeri
Ankara
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BAġKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen…
Özcan Bey, buyurun.
ÖZCAN YENĠÇERĠ (Ankara) – ġimdi, bu önerge, aslında eksik kurulan bir mekanizmanın yani bize göre bir ayağı eksik
olan bir mekanizmanın tamamlanmasına yönelik bir tekliftir. Ġl icra komisyonu kurulması ve bu komisyonla, olan bitenin özellikle yerel
yönetimlerle ve bölge halkıyla bütünleĢik bir faaliyet içerisine sokulması bağlamında önerge verilmiĢtir. Hem demokratik anlamda hem
de kanunla yapılacak çalıĢmaların yerel düzeyde sahiplenilebilmesi için bu zorunludur. Bizim Ģu anda yaptığımız, gerçekten çok hayırlı
bir yasa teklifidir, yasadır ama bu yasanın halk tarafından benimsenmedikten sonra aynen ağacı saksıda yetiĢtirmek gibi bir sonucu
olacaktır. Sürekli birileri sulamak, sürekli korumak durumunda kalacaktır olanı biteni. Onun için de doğrudan doğruya halkı bu iĢin
içerisine katmak gerekiyor, özellikle yöre halkını bu iĢin içerisine katmak gerekiyor. DıĢarıdan, tepeden inmeci, hiyerarĢik ve bürokratik
bir biçimde yapılacak düzenlemelerin önünde sonunda, halkın katılımı sağlanmadığı sürece, katkısı sağlanmadığı sürece, halk elini taĢın
altına koymadığı sürece baĢarılı olma Ģansı yoktur.
Bu bakımdan, biraz sonra da aynı Ģeyin, il icra komisyonunun devamı olarak önerdiğimiz, yerel yöneticiler ile halktan bir
temsilcinin doğrudan, kanunla öngörülen çalıĢmaların merkezinde yer alması, bize göre hadisenin daha çok toplumsallaĢmasına, daha
çok benimsenmesine neden olacaktır. Bu bakımdan, bu meseleyi, aslında bu getirilen hayırlı tasarının daha da yerleĢmesi, daha da
etkinleĢtirilmesi, daha da kurumsallaĢması bağlamında ele almak gerekir. Ġktidar, muhalefet bağlamından çıkarmak gerekir ve
dolayısıyla, böyle bir yaklaĢım tarzıyla her Ģeyden evvel yasanın sakat, eksik doğumu da engellenmiĢ olacaktır. Umuyorum ve
bekliyorum ki, sağ duyunuza hitap ederek ifade ediyorum ki “ Efendim, biz getirdik bir yasa tasarısı, siz ne önerge verirseniz verin biz
„ Kabul edenler… Etmeyenler…” dedik ve kendi yasa tasarımızı geçirdik.” Ģeklinde bir mantıkla ele almazsınız. Bunu ciddi bir Ģekilde
değerlendirirsiniz diye düĢünüyorum. Önergenin kabul edilmesi için herkesi göreve davet ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.
Önergeyi kabul edenler…
NEBĠ BOZKURT (Mersin) – Ben bir Ģey söylemek istiyorum.
BAġKAN – Buyurun Nebi Bey.
NEBĠ BOZKURT (Mersin) – Önergenin 2‟ nci maddesinde, daha sonra kanun maddesi içerisinde geçen bir nevi kısaltmalar
yani bir eserin baĢ tarafındaki kısaltmalar gibi. Yani, eğer böyle bir önerge verilecekse bir yeni oluĢum için, daha sonraki maddelerin
birinde verilmesi gerekir diye düĢünüyorum, burada böyle bir Ģey münasebetsizlik olur diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Yani “ Uygun düĢmez.” demek istiyorsun.
Peki, çok teĢekkür ediyorum.
Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 2 nci maddesinin
(f) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu Namık Havutça
Trabzon

Engin Özkoç

Balıkesir

Sakarya

Fatma Nur Serter Metin Lütfü Baydar
Ġstanbul Aydın
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
f) Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliĢtirilmesi, yönetimi, tanıtılması,
koruma esasları ve kullanma Ģartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaĢtırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaĢımı, taĢıt
ulaĢımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileĢtirilmesi konularında hedefler,
stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki koruma planları,
BAġKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen…
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Gerekçeyi okutalım.
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BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Bu maddenin son cümlesindeki "Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planları," ifadesinde "planları" ifadesinden önce
gelmek üzere "koruma" ifadesinin yer almasının doğru olacağı düĢünülmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
4‟ üncü önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 2 inci maddesine
aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Madde 2 – (g) Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan Rehberi (Kılavuzu): Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi
Alan Kanununa göre ilanı sağlanan alanlarda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması ve korunması amacı ile tarihi alan sınırları dâhilinde
ziyaretçilere verilen bilgilendirme hizmeti,
Özcan Yeniçeri
Ankara
BAġKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanununa dayalı olarak hazırlanan Uzun Devreli GeliĢme Planı (UDGP)
içerisinde yer alan ve Alanın Milli Park ilan edilmesi nedeniyle alan içerisindeki Gazi köylerde yaĢayan ve maddi kayba uğrayan yöre
insanının Yerel Rehber olarak yetiĢtirilmesi ve bu sayede kayıpların en aza indirgenmesi amaçlanmıĢtır.
4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanununun yürürlükten kaldırıp yerine benzer özellikleri taĢıyan Gelibolu
ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı olarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi ile Alanda yaĢayan yöre insanının yine aynı
sorunlarla karĢılaĢması ve kayıpların belli bir ölçüde giderilmesi adına Alan Rehberliği sisteminin devam etmesi gerekmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiĢtir.
2‟ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 2‟ nci madde kabul edilmiĢtir.
3‟ üncü maddeyi okutuyorum:
Genel esaslar
M ADDE 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde uyulacak esaslar Ģunlardır:
a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunur ve geliĢtirilir. Tarihi Alanda,
tarihi alan planlarında öngörülenler dıĢında, yeni yapı ve tesis yapılamaz.
b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli
taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak uygulamalar, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç bu Kanun hükümleri ve
tarihi alan planları esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.
c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiĢ düzenlemeler ve müzeler dıĢında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce
mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, taĢ, kum, çakıl, mermer, kireç
ocakları ve benzerleri açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.
ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan
olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıĢtır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan
sınırları içindeki köy yerleĢim alanları ve belediye sınırları dıĢındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taĢınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak
kullanılmak üzere bedelsiz olarak BaĢkanlığa tahsis edilmiĢ sayılır. Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz.
Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi
Alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.
d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve
zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca destek ve iĢbirliği sağlanır. Tarihi Alan
için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.
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e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık
konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teĢvik edilir. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde ve Tarihi
Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve
iĢbirliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.
f) Köy yerleĢim alanlarının uygulama imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına göre, BaĢkanlığın uygun
görüĢü alınarak yapılır.
g) Ġmar mevzuatına göre, Eceabat'ın belediye sınırları ile mücavir alanlara iliĢkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve
tarihi alan planına aykırı olmamak üzere BaĢkanlığın uygun görüĢü alınarak yapılır.
ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiĢtirilmesi iĢlemleri BaĢkanlıkça yürütülür ve
Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
BAġKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen?
Metin Lütfi Hocam, buyurun.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – TeĢekkür ederim.
Tasarıyla ilgili görüĢlerimizi Haluk Hoca anlatacak ama ben bir konunun tekrar altını çizmek istiyorum, esasında hazırlayan
arkadaĢlardan da öğrenmek istiyorum: “ Millî Park vasfı kaldırılmıĢtır.” ibaresiyl e acaba ne ifade edilmek istenmektedir? Nedir, yani bu
millî parkı kaldırıyoruz da yerine koyduğumuz nedir? Bu konuda endiĢelerimiz var, bunların giderilmesini rica ediyoruz. Bu konunun
açıklanmaya ihtiyacı vardır. Millî park vasfı kaldırılmıĢ mıdır, kaldırılmamıĢ mıdır? KaldırılmıĢ ise yerine ne konulmuĢtur? Bu konuda
bir açıklama rica ediyorum.
BAġKAN – Haluk Hocam, buyurun.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim BaĢkan.
Tasarının 3‟üncü maddesi hakkında konuĢacağım. Bu sunu biraz uzun olabilir, sabrınız için Ģimdiden teĢekkür ediyorum
çünkü bu görüĢlerimizin bir Ģekilde sözlü olarak kayda geçmesi de bizim için önemlidir.
ġimdi, bu “ Genel esaslar” baĢlıklı 3‟üncü maddesinde tarihî alan olarak nitelendirilen Gelibolu Millî Parkı‟ nın korunması,
iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinin esaslarına yer veriyoruz. Madde bu hâliyle 4533 sayılı Kanun‟ un aynı baĢlıklı 3‟ üncü maddesiyle
neredeyse bire bir örtüĢüyor ancak göze çarpan baĢlıca 3 fark var.
Birincisi, 4533 sayılı Kanun‟ da Gelibolu Millî Parkı‟ nda –sizin tarihî alan dediğiniz- yapılacak maden arama ve iĢletme
faaliyetleri Bakanlar Kurulunun iznine bağlanmıĢken tasarıda bu kural yer almamıĢtır. Herhâlde BaĢbakanın o meĢhur genelgesiyle diğer
maden alanlarında olduğu gibi, bir genelgeyle kendisine bağlamasına imkân sağlanması amaçlanmıĢtır diye düĢünüyoruz. Bu konuda
MĠGEM dahi dertlidir, onu da biliyorum.
Ġkinci farklılık, 4533 sayılı Kanun‟da “ Milli Park sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılması amacı ile
pansiyonculuk ve diğer turizm faaliyetleri teĢvik edilir." kuralına tasarının 3‟ üncü maddesinde yer verilmemiĢtir. Sanıyorum bu da
oradaki sosyal yapının değiĢtirilmesini sağlayacaktır.
Üçüncü farklılık ise 4533 sayılı Kanun‟ a göre Gelibolu Milli Parkı'nın uzun devreli geliĢme planının yenilenmesi veya tadili
Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, uygulama planları ise uzun devreli geliĢme planı esaslarına göre Orman
Bakanlığınca yapılırken tasarıda her tür ve ölçekteki planın hazırlanması, yenilenmesi ve tadili iĢlerinin bu tasarıyla kurulması öngörülen
Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihî Alan BaĢkanlığı tarafından yürütülmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla yürürlüğe
konulması öngörülerek Bakanlar Kurulu bir Ģekilde zekice devre dıĢı bırakılmaktadır.
Maden arama izinleri ve alan planlamasında rant kovalamayı, gazi köyler halkının turizm teĢvikinin kaldırılmasında ise gazi
köyler halkını daraltılmıĢ ve kısıtlanmıĢ bir alanda tarım ve hayvancılığa terk ederek bu alanların gelir getirici faaliyet eksikliğinden
dolayı boĢaltılmasını amaçlayan düzenlemelere karĢı çıkılması ve 4533 sayılı Kanun‟ daki hükümlerin tasarıya taĢınması için uğraĢ
verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu tasarıda göze çarpan bir baĢka nokta ise devletin var olduğu ancak milletin unutulduğu bir taslak olmasıdır. Öyle ki köy
yerleĢim alanlarında yerleĢik veya zilyetlik bağı oluĢmuĢ taĢınmazlardaki hak sahiplerinin ekonomik ve sosyal boyutu hiç
düĢünülmemiĢ, âdeta burada yaĢayan gazi köy halkı üstü kapalı bir tehcir uygulamasına tabi tutulmuĢlardır. Devleti tarafından yıllardır
ekip biçtikleri topraklardan, ekili ve dikili alanlarından sökülüp atılmak istenmektedirler.
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Bu nedenle 3‟ üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin “ 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
millî park olarak tefrik edilen ve bu Kanun‟ la tarihî alan olarak belirlenen alanın millî park vasfı kaldırılmıĢtır. Bu alanın korunması ve
yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi alan sınırlan içindeki köy yerleĢim alanları ve belediye sınırları dıĢındaki hazinenin
özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri
kaldırılarak bu Kanun‟ da belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak BaĢkanlığa tahsis edilmiĢ sayılır. Köy
yerleĢim alanlarında yerleĢik veya zilyetlik bağı oluĢmuĢ taĢınmazlardaki hak sahiplerinin istedikleri yakın bir yerleĢim biriminde –ne
kadar yakın bir yerleĢim biriminde? Bilemiyoruz- bulunan ve hazinenin hükmü tasarrufu altındaki bir alana takas yani trampa yoluyla
nakilleri devlet tarafından sağlanır veya kamulaĢtırma esasları doğrultusunda taĢınmazların kamulaĢtırılması yapılır. Tarihî alanda
zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihî alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu‟ nun 2‟nci
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihî alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun geniĢletilemez veya daraltılamaz."
Ģeklinde yeniden düzenlenmesinde yarar görüyoruz.
Aynı Ģekilde, 3‟üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde orman vasfı ile yabani ağaçlık alan vasıfları tam olarak
belirlenmeden bir ayrıma gidilmiĢ, tarihî alanın özelliği gereği birbirinin mütemmim cüzü Ģeklinde olan ve koruması ile diğer koruma
tedbirlerinin tek elden koordinesi veya uygulanması gereken bir alanda çok baĢlı bir uygulama meydana getirilmektedir. Bu durumda
oluĢabilecek bir tehlike her iki alanı da etkisi altına alacağı gibi, sirayet hududu da tüm yeĢil alanlar olabilecektir.
Bu nedenle, 3‟ üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin "Tarihî alandaki ormanların ve yabani ağaçlık alanların bakımı,
korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yürütülür.
Tarihî alan için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır." Ģeklinde düzenlenmesi koruma ve önlemenin birliğini tesis edecektir.
Yoksa sadece yeni kurulacak BaĢkanlığa bir iĢ alanı yaratmak adına yapılacak bu çok baĢlı uygulama, ileride yetki kargaĢası ile maddi
ve mali sorumluluk erozyonuna neden olacaktır.
Tasarının 3‟ üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde ise yeni kurulacak baĢkanlığa iĢ alanı yaratmanın yeni bir örneğini
görmekteyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren ve ihtisas gerektiren konuları da içeren
uygulamaların sağlanacağı yapı ve tesislerin, yine kullanacak bakanlık tarafından planlanması gereklidir.
Bu amaçla, 3‟ üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin “ Tarihî alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel
mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar
teĢvik edilir. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında
yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve iĢbirliği sağlanır. Bu alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının kullanımı amacı ile yapılacak yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.” Ģeklinde yeniden düzenlenmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
Tasarının 3‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrasının (ğ) bendinde ise bir baĢka görev alanı ihlaliyle karĢılaĢılmaktadır. Bu fıkrada
bahsi geçen imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı uygulamaları içermemesi gerekir. Bu denetimin 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereğince Çevre ve ġehircilik Bakanlığının yetkisinde olduğunu biliyoruz. Bu gibi özel plan yapma yetkisinin mülga
Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının kapatılmasına kadar varan çok baĢlılığı yeniden ortaya çıkaracağı düĢünülmektedir. Bu sebeple,
3‟ üncü maddenin (1)‟ inci fıkrasının (ğ) bendinin "(ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve
değiĢtirilmesi iĢlemleri BaĢkanlıkça yürütülür Çevre ve ġehircilik Bakanlığının uygun görüĢü ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer."
Ģeklinde yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğunu düĢünmekteyiz.
Dinlediğiniz için ve sabrınız için teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.
Ali Bey, buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben 3‟ üncü maddenin (c) bendindeki “ taĢ, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri…” Yani daha çok taĢ ocakları ve
benzerleri anlamına geliyor. Burada önemli olan, ağır metaller dediğimiz bakır, kurĢun, altın ve diğer madenlerle ilgili sanki burada bir
su götürür… Yani daha açık söylersek “ benzerleri” deyince bunun dıĢındaki madenlere, buna izin verilebileceği bir açıklık meydana
getiriyor. Burada ben bu maddenin de özellikle belirtilmesinde yarar olduğunu iletmek istiyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Volkan Bey, buyurun.
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MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkanım, “ Genel esaslar” bölümünün 3‟üncü maddesinin (ç) fıkrasında, biraz önce arkadaĢlarım da ifade ettiler,
“ 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen
alanın milli park vasfı kaldırılmıĢtır.” denilmektedir. Yani millî park kaldırılmıĢ ve tarihî alan sınırları içine dâhil olmuĢtur ve buradaki,
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlar, ormanlık alanlar dâhil, tahsisli olanlarının
tamamının tahsisleri kaldırılarak bu kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak baĢkanlığa tahsis
edilmiĢ oluyor.
ġimdi, burada, elbette ki bu alanlar içerisinde tahsisli olan alanlar vardı. Ben orayı bilmiyorum, Çanakkale Belediyesi
biliyordur, turizme yönelik, kültüre yönelik yapılar vardı, mutlaka. Onların, peki, tahsisi kaldırıldığı zaman buradaki iĢletmeciler oradaki
yeni plan üzerindeki yerlerini nasıl alacaklardır? Bunlar mağdur mu olacaklardır veya yeniden ihale yoluyla baĢkalarına mı verilecektir?
Bunun da düĢünülmesi gerekiyor.
Burada gördüğümüz Ģu: Millî parklar yani Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına bağlı olan millî parklar kaldırılıyor ve bu alan
tamamen baĢkanlığa devrediliyor. Ama (d) maddesine baktığımız zaman, bunların iĢlerlik olarak yine Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına da
bir sürü iĢleri yükleniyor yani “ Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yürütülür.” diyor. Peki, bu tek elden yürütülmesi düĢünülen bu alan,
baktığınız zaman, yine bakanlıklara da birtakım yetkiler veriyor. Bu yetkilerin kullanılmasında bu yasada iç içe geçecek baĢlıklar ve
hükümler vardır. Bunların da iyi düzenlenmesi gerekiyor yani bu yasanın uygulanmasında koordinasyonun çok iyi sağlanması lazım her
ne kadar koordinasyon kurulu varsa da ama ben Ģunu görüyorum, bürokrasiden de bildiğim için, bakanlıklar kendi aralarında “ Ya,
tamam, kardeĢim, sana devroldu bu, o zaman sen bak.” veya zamanında müdahale edilmemesi noktalarına gelebilir. Bu konularda çok
hassas düĢünülmesi gerekiyor ve koordinasyonun da çok iyi sağlanması gerekiyor. Yani bu noktaya baktığımız zaman Orman ve Su
ĠĢleri Bakanlığının belki bu alandaki yetkileri de belirlenen bir alana, alan baĢkanlığına verilebilir, onun nezdinde onu düzenleyebilir,
aracı da, gereci de sağlanabilir çünkü belirli bir bütçesi olacak. Bu bütçe içerisinde yeniden bir yapılanma sağlanabilir ve Orman ve Su
ĠĢleri Bakanlığının bu noktası da alan yetkililerine verilebilir.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.
Sayın vekiller tarafından ifade edilen konulara iliĢkin Hükûmetin bir açıklaması olacak mı?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Evet, Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Buyurun.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, komisyonun değerli üyeleri;
öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın vekillerimizin geçen hafta kanun tasarısının genelinde yaptığı değerlendirmelerin bir yansıması olarak maddeler
üzerinde yapılan görüĢmelerde de aynı Ģekilde belirttikleri bazı tereddütlü hususları açıklamak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz bazı
teknik konularda da bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve diğer bakanlık temsilcilerinin söz almasını rica ediyoruz.
ġimdi, “ millî park” kavramı açısından bir açıklama getirmek istiyorum. Burada bir statü değiĢikliği var yani Millî Parklar
Kanunu, malumunuz, 1983 yılında yürürlüğe giren bir kanun ve bu kanunda yer alan bir tanımlama var “ millî park” diye. Bu tarihî
yarımadanın yani Çanakkale Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı‟ nın da 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararınca ilan edilen sınırları
mevcut. Zaten biz yeni kanun tasarısında da bu koordinatları, bu sınırları hep esas alarak, 1.400 farklı noktadan özellikle tali alan
tanımlaması içerisine soktuk. Zaten, malumunuz, bir yerde tanımlamanın bence bu Ģekilde özel alanlarda en makul olanı, sınırlar ve
koordinatlar verilerek tanımlamasının yapılmasıdır. Yani “ tarihî alan” kavramı genel bir kavram değil, bu yarımadaya münhasır olarak
koordinatları, sınırları belirlenmiĢ olan bir tanım olarak kanun tasarısında yer alıyor.
Millî park, tabii, statüsü kalkınca ne olacak? Bu yarımadadaki hem kültür varlıklarının hem tabiat varlıklarının ve yakın
çevresinin korunması noktasında hassasiyetlerimiz azalmak yerine tam tersi artarak devam edecek. Bunun bir örneğinin yansımasını
sayın vekillerimiz de Ģu andaki mevcut kanunla karĢılaĢtırarak ifade ediyorlar. Örneğin maden konusu var. ġu andaki mevcut kanunun
3‟ üncü maddesinin (d) bendinde “ Söz konusu alanlarda yapılacak maden arama ve iĢletme faaliyetleri ise Bakanlar Kurulu iznine
tabidir.” deniliyor. Biz bunu tamamen kaldırdık yani maden arama ve iĢletme faaliyetlerini de bu alanda diğer faaliyetleri sıraladığımız
gibi, kömür, akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler gibi sınırlamanın ötesinde tamamen kaldırdık. Yani bu, bu alanın
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özelliğinden dolayı gösterdiğimiz hassasiyetin bir parçası. O açıdan bence Ģüpheli bir durum olmadığı gibi, tam tersine, koruma
noktasında olumlu olarak değerlendirilmesi gereken…
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Nasıl olacak bu taĢ ocakları, kanuna… Biz ağır metallerden bahsettik.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Yine “ Gazi Köyler” düzenlemesi de merkezî
idare değil, tam tersine, Çanakkale özelinde kurulan, hükmi Ģahsiyeti olan bir idare. Bu tabii ki teĢkilatlanınca muhakkak çeĢitli kanun
tasarılarının değiĢik maddelerinde yer alıyor yani kendi baĢına merkezî idareden emir alan, bu direktifler doğrultusunda çalıĢan değil,
tam tersine, bu yörenin halkının, sivil toplum örgütlerinin ideallerinin ve ilgili kamu kuruluĢlarının da katkısıyla teĢkilat muhakkak
gerekirse gerekli gördüğü komisyonları, çalıĢma gruplarını oluĢturacak. Bunu ilgili maddeler gelince göreceksiniz. Yani çalıĢma iĢletim
esaslarında, yönetim sisteminde, alan yönetiminde tam tersine bir Ģeffaflık söz konusu ve ilgili kamu kuruluĢuyla iĢ birliğini gerektiriyor.
O açıdan, ben yapılan eleĢtirileri ya da değerlendirmeleri bu noktada özellikle açıklamak istiyorum. Millî Emlak Genel
Müdürlüğümüzden ilgili daire baĢkanı da herhâlde bir teknik konuda açıklama yapmak istiyor, millî parklar konusunda, ondan sonra
diğer konuları da sırasıyla arkadaĢlarımızla birlikte izah edeceğiz.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Sayın vekillerimizin de ifade ettiği gibi, taĢ ocakları, maden ocakları, hepsi aynı Ģeyler
yani “ her türlü maden iĢletmeleri” diye bir Ģey eklenebilirse…
BAġKAN – Mehmet Bey…
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Yani Ģu andaki yürürlükteki kanun ifadesi aynı,
hiçbir değiĢiklik yapmadık.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Ama il özel idaresi…
BAġKAN – Bir dakika arkadaĢlar, bir dakika…
Ali Bey, buyurun, siz sorunuzu sorun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben buradaki maddeyi çok net algılıyorum, bir daha ifade etmek istiyorum. Buradaki bizim eski tabirle ya da il genel
meclisinin, valiliğin, özel idarenin verdiği ruhsatlardı bunlar, Ģimdi biraz daha ÇED‟ e dâhil oldu. “ TaĢ, kum, çakıl, mermer ve kireç
ocakları ve benzerleri…” Yani, bunlar alt yapıda zararsız diye tabir edilebilecek, maden değil, taĢ ocağı ruhsatına tabi olanlardır. Esas
maden olarak tarif ettiğimiz burada yer almamaktadır. Çok net ifade ediyorum. Bunlar içerisinde kaolin kil, feldspat, ağır metaller,
kurĢun, demir ve benzeri Ģeyler Maden Yasası‟ na bağlı olan, bunlar direkt Bakanlıkla ilgili ruhsatlardır. Burada bu çok net i fade yok.
Yani burada dediğimiz, zararsız madenlerden bahsediyoruz. Onun için burada onu özellikle belirtmek isterim, çok net burada ifadem.
Bunu algılamakla… Bence buraya bir ilave gerekiyor diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Konuyu açıklığa kavuĢturalım diyor Ali Bey.
Peki, teĢekkürler.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – “ Her türlü madencilik faaliyetleri” denebilir. Zaten kastı da o Bakanlığın.
BAġKAN – Sanırım niyet ve kasıt bu değil mi? Tamam.
KÜLTÜR ve TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, önceki, daha doğrusu Ģu anda
yürürlükteki yasanın aynen hükmünü aldık, sadece maden faaliyetini dıĢına çıkarmıĢtık. Ama biz bunu görüĢürken de tartıĢtık. Ama
Sayın Vekilimizin… Önerge hâlinde sunulursa biz destekleriz.
BAġKAN – Ona iliĢkin bir çalıĢma yapalım o zaman.
Buyurun efendim, siz açıklama yapacaksınız galiba.
MĠLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSĠLCĠSĠ MURAT DEMĠRÖREN – Sayın BaĢkanım, Sayın MüsteĢarımız az
önce gerçi millî park vasfının kaldırılmasıyla ilgili konuyu arz etti ama bu bir teknik zorunluluktan kaynaklanıyor, onu kısaca arz etmek
isterim Komisyonumuza.
ġimdi burası millî park statüsünde, 73 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla aynı zamanda orman statüsüne de alınmıĢ. Bu
kanunla da özel bütçeli idare kuruyoruz, münhasıran bu kanunda verilen görevleri yürütmek üzere ve tarihî alan olarak nitelendiriliyor
aynı yer. EndiĢemiz Ģu idi: Yani millî park statüsü devam ettiği zaman, malumunuz, 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu var. Oradaki idare
sistemine de dâhil olur, yetki kargaĢası meydana gelir diye bunun vasfını kaldırdık. Ama koruma tedbirleri bakımından dikkatlerinizi
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çekmiĢtir. Zaten eski kanundaki hükümlerin çoğu büyük ihtimalle buraya taĢındı. Ġlaveten bir de burası zaten orman vasfında olduğu için
orman vasfı kalkmıyor efendim, sadece millî park vasfı kalkıyor. 6831 sayılı Kanun hükümlerine tabi, yine ormanlık alan burası. Orman
ve Su ĠĢleri Bakanlığımızın Orman Kanunu‟ ndan kaynaklanan ve Anayasa‟ dan gelen her türlü yetkileri burada geçerli. Ama öbür
taraftan da iĢletme, yönetim, idare bakımından tarihî alan statüsü verildiği için, burada münhasıran bu kanunda kurulan BaĢkanlık Ģey
yapıyor. Yani yetki kargaĢası oluĢmasın, ileride her iki idare de farklı düĢüncelerde olmasın anlamıyla millî park vasfı kaldırıldı ama
bütün koruma tedbirleri taĢınarak ve her türlü korumaya tabi tutularak, hatta daha fazla korunma tedbirleri alınmak suretiyle taĢındı.
Arz etmek istediğim bu efendim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Efendim, kendinizi tanıtır mısınız.
MĠLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSĠLCĠSĠ MURAT DEMĠRÖREN – Murat Demirören ismim, Maliye
Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünden Daire BaĢkanıyım.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Nebi Bey siz söz istemiĢsiniz, affedersiniz, buyurun.
NEBĠ BOZKURT (Mersin) – ArkadaĢlarımızın endiĢesini gidermek için belki tek bir kelime yetecek. “ Kömür ve akaryakıt
depoları…” (c) bendine yani madde 3, (c) bendine “ …tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz. TaĢ, kum, çakıl, mermer, kireç ve
her türlü maden ocakları…” dediğimiz zaman, “ her türlü maden” kelimesini oraya ilave ettiğimiz zaman herhâlde yeterli olur diye
düĢünüyorum.
BAġKAN – Münevver Hanım, buyurun.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım; hassasiyetinizi anlıyorum ama
enerji ve maden konularıyla ilgili bilgim hasebiyle Ģunu söylemek istiyorum Komisyonumuza: Burada söylenen kömür, kireç ocakları,
taĢ, kum, çakıl ve mermer ve biraz önce söylediğiniz altın olabilir, feldspat olabilir, bunların hepsi zaten 5177 sayılı Maden Kanunu‟nun
içindeydi ama Ģimdi 3213 sayılı Maden Kanunu‟ nun içerisinde bütün endiĢelerinizi giderecek her Ģey var, yalnızca petrol ve doğal gaz
hariçtir. Dolayısıyla, o noktadaki hassasiyetinizi anlıyorum ama zaten burada bahsedilen Ģey, 3213 sayılı Maden Kanunu‟nun içerisine
girdiği için hassasiyetinizi de çözmüĢ oluyor ama derseniz ki biz… Bakın, zaten 3213 sayılı Kanun‟ un içinde altın var, feldspat var,
kömür var, çakıl var, her Ģey var; bir tek doğal gaz ve petrolle ilgili olan Ģey yok. Zaten 3213 sayılı Kanun bağlamında buraya bu ibare
konulduğu için o noktada endiĢe etmenize mahal olacak bir durum söz konusu değil. Ancak Ģunu belki diyebilirsiniz: “Petrol ve doğal
gaz da çıkmaması için” diye farklı bir ibare koyabilirsiniz, anlatabiliyor muyum. Yani 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamının i çinde
bunlar zaten var. Yani yarın öbür gün –ben sizin anlıyorum hassasiyetinizi- buraya yazılmadı, burada altın var deyip gelip çalıĢma
yapabilirler mi acaba veya baĢka bir Ģey ve benzerleri. Değil iĢte, yapamazlar. 3213 sayılı Maden Kanunu‟ nun içerisinde bütün bu
söylediğiniz madenler var.
TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN – Buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) - Çok teĢekkür ediyorum.
Tabii, aynı fikirdeyim ancak burada ifadede “ kireç ocakları ve benzerleri” yerine “ maden” diye bağlarsak zaten hiç
tartıĢmamıza gerek kalmayacak çok net “ diğer madenler” dersek ifade bitmiĢ olacak. Bence çok net.
TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN – Bu yönde bir tashih çerçevesinde düĢünelim maddeyi. Herhâlde değiĢiklik teklifi de gelecek.
Haluk Bey, buyurun.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.
Bu 3‟ üncü maddenin (b) fıkrasında, biliyorsunuz, 2863 sayılı ve ülkemiz için çok önemli olan ve bir tarih ve turizm arkeoloji
ülkesi olan ülkemizde Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu‟ nda belirtilen “ Korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat
varlıklarına yapılacak uygulamalar, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, bu kanun hükümleri ve tarihî alan planları esasına
göre yapılır.” Yani bu kanun hükümleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟ nda bazı iltimaslar ediniyor gibi bir
intiba oluĢuyor. Yani bu kanunda konulacak maddelerin bir baĢka kanunla ortadan kaldırılması doğru değil. Bu mevcut yasa anlayıĢına
da uygun değil, teamüllere de uygun değil. Yani burada bu cümleyi iyi analiz etmemiz gerektiğine inanıyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
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KÜLTÜR ve TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, önerge var efendim.
BAġKAN – Önerge var.
ENGĠN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tahsislerle ilgili ne olacak?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Bu ayrı bent olarak…
BAġKAN – Önergemiz gelecek zaten Engin Bey.
Peki, teĢekkürler.
Efendim, madde üzerine önerge iĢlemlerine geçiyorum. Çok miktarda önergemiz var, 10 tane.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının
3.maddesinin 1.fıkrasının "b" bendinin son cümlesindeki "uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir" cümlesinin "eski planlar yürürlükte
kalır" Ģeklinde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz. 3/6/2014
Fatma Nur Serter

Metin Lütfi Baydar

Ġstanbul

Aydın

BAġKAN – Önerge üzerinde?
Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Mevcut ve yürürlükte olan plan ve projelerin kesintiye uğramamasının temin edilmesi gerekir.
BAġKAN – Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Ġkinci önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin (ç) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Genel esaslar
MADDE 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde uyulacak esaslar Ģunlardır:
ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan
olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıĢtır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan
sınırları içindeki köy yerleĢim alanları ve belediye sınırları dıĢındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taĢınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak
kullanılmak üzere bedelsiz olarak BaĢkanlığa tahsis edilmiĢ sayılır. Köy yerleĢim alanlarında yerleĢik veya zilyetlik bağı oluĢmuĢ
taĢınmazlardaki hak sahiplerinin istedikleri yakın bir yerleĢim biriminde bulunan ve hazinenin hükmü tasarrufu altındaki bir alana
trampa yolu ile nakilleri devlet tarafından sağlanır veya kamulaĢtırma esasları doğrultusunda taĢınmazların kamulaĢtırılması yapılır.
Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun geniĢletilemez veya
daraltılamaz.
Mehmet Volkan Canalioğlu
Trabzon

Namık Havutça

Engin Özkoç

Balıkesir

Sakarya

Fatma Nur Serter

Metin Lütfi Baydar

Ġstanbul

Aydın

BAġKAN – Önerge üzerine söz almak isteyen?
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Gerekçe okunsun.
BAġKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Bu maddedeki teklifimiz ile Kanun kapsamında yer alan köy yerleĢik nüfusunun yıllardır zilyetlik bağı ile bağlı olduğu
toprakları üzerindeki ekim dikim serbestliği veya trampa koĢulu ile yeni yerleĢim alanlarına yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
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Diğer önergeye geçiyorum.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin (d) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu Fatma Nur Serter Engin Özkoç
Ġstanbul

Trabzon
Namık Havutça

Mehmet Lütfi Baydar

Balıkesir

Aydın

Sakarya

Genel esaslar:
MADDE 3- (1) Bu Kanuna söre Tarihi Alanın korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde uyulacak esaslar Ģunlardır:
d) Tarihi Alandaki ormanların ve yabani ağaçlık alanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi
6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alan için özel yangın söndürme planı yapılır
ve uygulanır.
Gerekçe:
ġeklinde düzenlenmelidir. Bu maddedeki orman vasfı ile yabani ağaçlık alan vasıfları Tarihi Alanın özelliği gereği birbirinin
mütemmim cüzü Ģeklindedir. Korumasının ve diğer koruma tedbirlerinin tek elden koordinesi veya uygulanması gerekir. OluĢabilecek
bir tehlike her iki alanı da etkisi altına alacağı gibi sirayet hududu da tüm yeĢil alanlar olacaktır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin (e) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu Fatma Nur Serter Engin Özkoç
Ġstanbul

Trabzon
Namık Havutça

Mehmet Lütfi Baydar

Balıkesir

Aydın

Sakarya

Genel esaslar:
Madde 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde uyulacak esaslar Ģunlardır:
e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık
konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teĢvik edilir. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde ve Tarihi
Alanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve
iĢbirliği sağlanır. Bu alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kullanımı amacı ile yapılacak yapı ve tesis kurma esasları, tarihi
alan planında belirtilir.
Gerekçe:
Bu madde üzerindeki değiĢiklik teklifi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanlarında, bölgenin uluslararası durumu göz önüne
alınarak ihtisas sahibi kuruluĢun nitelikli personeli ve deneyimi ile projeler geliĢtirilmeli, kurulacak tesisler bu kapsamda ilgili
Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda konuĢlanmalıdır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin (e) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu Fatma Nur Serter Engin Özkoç
Ġstanbul

Trabzon
Namık Havutça
Balıkesir

Sakarya

Mehmet Lütfi Baydar
Aydın
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Genel esaslar:
MADDE 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde uyulacak esaslar Ģunlardır:
ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlanın hazırlanması, yenilenmesi ve değiĢtirilmesi iĢlemleri BaĢkanlıkça yürütülür
Çevre ve ġehircilik Bakanlığının uygun görüĢü ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
Gerekçe:
Bu maddede bahsi geçen imar planlarının üst ölçekli Planlara aykırı uygulamaları içermemesi gerekir. Bu denetimin 644
sayılı KHK gereğince Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkisindedir. Bu gibi özel olan yapma yetkisinin Mülga Bayındırlık ve Ġskan
Bakanlığının kapatılmasına kadar varan çok baĢlılığı yeniden ortaya çıkaracağı düĢünülmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin g fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 3 - (g) Ġmar mevzuatına göre, Eceabat'ın belediye sınırları ile mücavir alanlara iliĢkin imar planının hazırlanması ve
revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Belediyece yapılır.
Gerekçe:
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin g fıkrasında yapılacak bu değiĢiklik ile Kanunda bahse konu Tarihi Alanda imar planlarının hazırlanması, değiĢtirilmesi ve
yenilenmesi yetki ve görevi olması gerektiği üzere Belediyeye verilmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın Genel Esaslar
bölümünde yer alan 3 üncü maddesine aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 3 - (h) Tarihi Alandaki turizm tesisleri yatırımlarına olanak sağlamak bakımından mevcut Turizm Odak Alanlarının
korunarak turizme yönelik tüm yatırımlarının bu alanlar ve Eceabat Belediyesi sınırları ile köy yerleĢim alanları içerisinde planlanması
esastır.
Gerekçe:
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesine yapılacak bu ilave ile mevcut Turizm Odak Alanlarının korunması ve turizme yönelik tüm yatırımların bu alanlar ve Eceabat
Belediyesi sınırları ile köy yerleĢim alanları içerisinde planlanması sağlanmıĢ olacaktır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin e fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 3 - (e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel mülkiyet konusu olan tarım alanlarında, tarım ve
hayvancılık konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teĢvik edilir. Bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde
ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça
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destek ve iĢbirliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatı ve normlarında
öngörülen standartlarda olmak üzere tarihi alan planında belirtilir.
Gerekçe:
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3 üncü
maddesinin e fıkrasında yapılacak bu değiĢiklik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuat ve normlarında öngörülen standartlar
referans alınarak maddenin mevcut halinde muğlaklık giderilecektir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Amasya
"b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen korunması
gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak plan, proje, uygulama, iĢ ve iĢlemler, doğal sitlerin yeniden
değerlendirilmesi hariç, Bakanlıkça kurulacak "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu" kararlan uyarınca ve bu kararlar
doğrultusunda hazırlanacak tarihi alan planlan esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planlan yürürlüğe konulana kadar uyulacak esaslar
Bakanlıkça belirlenir."
Gerekçe:
Yapılmak istenilen bu değiĢiklikle; Tarihi alanda yapılması düĢünülen iĢlerin hızlandırılması için, Bakanlığa, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kurma yetkisi verilerek, bu alana özgü olmak üzere, halen iki ayrı bakanlık bünyesinde çalıĢan
kurul ve komisyonlarca yürütülen iĢlerin bir elde toplanması sağlanmaktadır. Gerek kültür gerek tabiat varlıklarına iliĢkin plan, proje,
uygulama, iĢ ve iĢlemlerin Komisyonun kararları ve bu kararlar doğrultusunda oluĢturulacak Tarihi Alan planlarına göre yürütülmesi
amaçlanmaktadır. Böylelikle Tarihi alana özgü kurulacak Komisyon vasıtasıyla, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun ve Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının iĢleri bu komisyon tarafından yerine getirilecek, alanda çok baĢlılık önlenmiĢ olacaktır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde: Köy yerleĢim alanlarının ifadesinden sonra, imar ifadesinden önce yer alan
"uygulama" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Amasya
Gerekçe:
Ġmar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planından oluĢmaktadır. Uygulama imar
planları en alt ölçekteki 1/1000 ölçekli imar planlarıdır. Yapılmak istenilen bu değiĢiklikle; 1/5000 lik planların da hazırlanarak
uygulama imar planlarının Tarihi Alan planları ile uyumunun sağlanması amaçlanmıĢtır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Diğer önergeye geçiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde: Ve benzeri tesisler kurulamaz ifadesinden sonra, taĢ ifadesinden önce yer
almak üzere “ her türlü maden” ifadesinin madde metnine eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Amasya
Gerekçe:
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Tarihi alanda her türlü kireç, taĢ, mermer ocağı gibi faaliyetler yasaklanmıĢken aynı derecede hatta daha fazla tahribata sebep
olabilecek madencilik faaliyetlerinin de yasaklanması ve alanın korunması amaçlanmıĢtır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, önerge kabul edilmiĢtir.
Kabul edilen değiĢiklik önergeleri istikametinde 3‟ üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… 3‟ üncü madde kabul edilmiĢtir.
4‟ üncü maddeyi okutuyorum:
Ġ KĠ NCĠ BÖLÜM
BaĢkanlık TeĢkilâtı
BaĢkanlık ve görevleri
M ADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi
Çanakkale'de bulunan Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
(2) BaĢkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluĢur.
(3)

BaĢkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği
ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beĢ yıl çalıĢmıĢ olanlar arasından müĢterek kararname ile atanır.
(4)

BaĢkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karĢı sorumlu olarak kullanır ve

yerine getirir.
(5)

BaĢkanlık, kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, mevzuatında belirlenen

usul ve esaslara göre kullanır.
(6)

BaĢkanlık hizmet birimlerinin çalıĢma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(7)

Tarihi Alanda yapılacak jeolojik etüt raporlarını onaylamaya BaĢkanlık yetkilidir.

(8)

BaĢkanlığın görev ve yetkileri Ģunlardır:

a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale SavaĢları ile 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini
düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.
b)

Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak.

c)

Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak korumak,

geliĢtirmek ve alam yönetmek.
ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak.
d)

Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

e)

Tarihi Alanının tanıtımına yönelik her türlü görsel ve iĢitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak.

f)

Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inĢa etmek veya ettirmek.

g)

Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve

hayvancılık konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teĢvikini sağlamak.
ğ) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri teĢvik etmek.
h)

Tarihi Alanda bulunan yerleri iĢletmek ve gerektiğinde iĢlettirmek.

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Avni Erdemir geçti)
BAġKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen?
Buyurun Sayın Eyidoğan.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim BaĢkan.
Kanun Tasarısı‟ nın 4‟ üncü maddesinde Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının kuruluĢuyla ilgili görevler
düzenlenmektedir ve burada dikkatimizi çeken önemli hususlar vardır onları ifade etmeye çalıĢacağım:
ġimdi, bu maddenin birinci fıkrasına göre, tasarıyla verilen görevleri yürütmek üzere;
1) Kamu tüzel kiĢiliğine sahip,
2) Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluĢu olarak,
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3) Merkezi Çanakkale'de olmak üzere "Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı" kurulmaktadır. Ancak,
tasarıyla verilen asli ve sürekli kamu görevlerini yürütmek üzere kamu tüzel kiĢiliğine sahip ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili
kuruluĢu olarak kurulan BaĢkanlık, kamu tüzel kiĢilerine ait hiçbir özelliği taĢımamakta, âdeta ticari Ģirket gibi kurulmuĢ bulunmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, BaĢkanlığın Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluĢması öngörülmüĢ; Koordinasyon
Kurulu tasarının 6‟ncı maddesinde, hizmet birimleri ise 5‟ inci maddesinde düzenlenmiĢtir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, BaĢkan olarak atanacaklarda aranan özelliklere yer verilmiĢtir. Buna göre BaĢkan olarak
atanacaklar;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olacak,
2) Mesleki açıdan -hangi mesleki açıdan olduğu özellikle burada vurgulamak istiyorum, belirtilmemiĢ- yeterli bilgi ve
deneyime sahip olacak,
3) Mesleğiyle ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beĢ yıl çalıĢmıĢ bulunacaktır.
Bu ölçütlere göre dört yıllık orman fakültesini veya mimarlık mühendislik fakültesini ya da eğitim fakültesini veya iĢletme
fakültesini veyahut da ilahiyat fakültesini, ya da beĢ yıllık eczacılık veya 6 yıllık tıp fakültelerini bitirmiĢ ve kamuda veya özel sektörde
beĢ yıl çalıĢmıĢ, orman mühendisi, mimar, mühendis, öğretmen, serbest muhasebeci, imam-vaiz, eczacı veya hekim BaĢkanlık görevine
atanabilecektir. -Biz bu 180 tane üniversiteyi bu ülkeden kaldıralım, uzmanlara hiç gerek yok yani.- BaĢka bir anlatımla en az dört yıllık
yükseköğretimi bitirdikten sonra veya önce özel sektörde veya kamu sektöründe beĢ yıl çalıĢmıĢ olan herkes, kamu tüzel kiĢiliğine sahip
"Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı" görevine atanabilecektir.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri, milletvekilleri, değerli bürokratlar; Ģimdi devam edeceğim ancak Ģu ana kadar
okuduklarım, özellikle Anayasa'nın 128‟ inci maddesinin birinci fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi, 1984
tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2‟nci maddesi, bunlara çok dikkatli bakıp, yorumlayıp bu kanunda düzenlediğiniz
bu görevlendirmelerin bunlara ne kadar uyup uymadığını değerlendirmenizi rica ediyorum.
Öte yandan, Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığına bu tasarıyla verilen görevler bağlamında, BaĢkanda
aranması gereken meslekî yeterlilik kurallarının da olması temel bir zorunluluktur; oysa tasarı, bu görevi en az dört yıllık yükseköğretim
mezunu herkesin yapabileceği bir görev olarak düzenlemektedir. Bu görevi herkes yapabilecek ise Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili
kuruluĢu ve BaĢkanlık Ģeklinde kamu tüzel kiĢiliğini haiz bir kuruluĢ oluĢturulmasının meĢru hiçbir gerekçesi kalmamaktadır. Ancak
Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanı unvanı ile atanacak olanlarda istisnai bir uygulama ile beĢ yıllık bir hizmet Ģartı
getirilmesi öngörülüyor ise tasarının 4‟ üncü maddesinin üçüncü fıkrasının “ BaĢkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının mimarlık, Ģehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, tarih, coğrafya veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluĢları emrinde beĢ yıl görev
yapmıĢ olanlar ile Genelkurmay BaĢkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı ve Askerî Müze Komutanlığı emrinde askerî tarih
konularında en az beĢ yıl görev almıĢ, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleğiyle ilgili olarak kamuda veya özel sektörde
en az beĢ yıl çalıĢmıĢ olanlar arasından müĢterek kararname ile atanır." Ģeklinde düzenlenmesini uygun buluyoruz, ancak böyle olumlu
sonuç alacağına inanıyoruz.
Ayrıca, maddenin sekizinci fıkrasıyla verilen görev ve yetkiler arasına tarihi alanın her tür ve ölçekteki koruma ve çevre
düzeni planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak gibi bir yetki verilmekte ve BaĢkan âdeta tarihî alanın tek baĢına Çevre ve
ġehircilik Bakanı gibi bir yetki ile donatılmaktadır. Sayın Çevre ve ġehircilik Bakanının bundan haberi var mı bilmiyorum. Bunun
sakıncalarını yukarıdaki ilgili maddelerde izah etmiĢ ve bu çok baĢlılığın önüne geçilmesinin yararlarına değinmiĢtik. Bu bağlamda
4‟ üncü maddenin sekizinci fıkrasının "Tarihi Alanın her tür ve ölçekteki koruma ve çevre düzeni planlarını Çevre ve ġehircili k
Bakanlığının uygun görüĢü doğrultusunda hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak." Ģeklinde yeniden tanzim edilmesinin yararlı olacağı
kanısındayız her ne kadar Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟ yle kurulmasını ve iĢlevlerinin de
çoğunu onaylamasak dahi.
Dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz Sayın Eyidoğan.
Evet, söz sırası Sayın Canalioğlu‟nda.
Buyurun.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
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ġimdi Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; gerçekten bu BaĢkanlık görevi, baktığımız zaman çok önemli bir görev ve
biz biraz da okuyup BaĢkan olmamız lazım ki bu kadar güzel görevleri bir arada yapalım. Bu kadar yetki olur mu? ġimdi, bir kere
öncelikle bu BaĢkan bir kere tarihçi olacak, maliyeci olacak, arkeoloji bilecek, sosyolog olacak, jeolog olacak, mimar olacak, ziraatçı
olacak, ormancı olacak ve en önemlisi iĢletmeci olacak ve bu kadar bilgiyi, yani diyebilirsiniz ki gelir kendisi dizer müdürlerini, her
daldan insanı yetiĢmiĢinden oraya koyabilir. Ama bu kadar bir yetkiyle beraber donatılmıĢ bir BaĢkan bu kadar önemli ve tarihsel alanı
ve dünya çapında çok önemsediğimiz bu alanı nasıl yönetecek? Bu kadar yetkiyle donatılan bu insanın bu kadar yetkisi de nasıl olacak?
Bunları herhâlde bir açıklığa kavuĢturmak lazım. Bununla ilgili bilgi verirlerse çok memnun olurum.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Madde üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkan, ben de söz alabilir miyim?
BAġKAN – Buyurun efendin.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkan, (g) bendiyle, (h) bendi üzerinde özellikle söz almak istiyorum. Burada biraz
daha açılması, diğer maddelerde var ama -eski maddelere de baktığımızda millî parklarda- “ Tarihî Alan sınırları içerisinde yer alan gazi
köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetlerin teĢvik edilmesi…” Yani, çok, köylerin kalkındırılmasına yönelik. ġimdi, burada
faaliyet alanı zaten oldukça sınırlı yani bu, bundan önceki millî parklarda da, Ģu anda da çıkaracağımız bu yasayla birlikte,
kanunlaĢtığında, buradaki gazi köyleri mağdur durumda zaten… Burada, eski millî parklar statüsündeki yasada bu çok daha açık, net
yazılmıĢtı. Yine, (ğ)‟ de de, (h) bendinde de özellikle burada “ tarımın ve turizmle ilgili pansiyon gibi faaliyetler” diye daha açık Ģekilde
yazılmıĢtı. Buradaki faaliyetlerin “ kalkındırılmasına yönelik” deyince çok genel bir tabir. Yani, genel tabir içerisinde, orada çok fazla bir
iĢlev yapabilecek kalkınma ve turizm yatırımı yapma Ģansına sahip değil zaten. Özellikle burasını, bu “ faaliyetleri teĢvik etmek”
ibaresindeki “ faaliyetleri” biraz açmak gerektiğine inanıyorum.
Yine, burada yetkili, “ yerleri iĢletmek ve gerektiğinde iĢlettirmek…” Buradaki turizm alanında yapılacak, hediyelik eĢyalar
var zaten, eĢyaların satımı ve bunlar inĢaat yapamayacağına göre, onlara burada yapılacak bir turizm alanını vermesi konusunda
tespitlerim var. ġimdi, burada, bunu da biraz daha açmak gerekiyor çünkü oradaki, tarımdan kaynaklanan, arazilerin kısıtlanması ve
iĢlenmesi konusunda gazi köyleri zaten sıkıntılı durumda. Binaların yapımı da dâhil olmak üzere, farklı bir Ģekilde iĢletmeler
yapamıyorlar. Bu teĢvik kapsamındaki (ğ) ve (h) bentlerinin de daha açılmasına ve bu konudaki yetkilerin daha iyi tarif edilmesine ve
özellikle eski yasadaki gibi -Millî Parklar Yasası‟ na baktığımızda daha açık yazıyor- hiç olmazsa eskisi gibi tarif edilmesinde fayda
vardır diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkürler Sayın SarıbaĢ.
Buyurun Sayın Eyidoğan.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, biraz önceki açıklamamda unuttuğum bir Ģey var, dikkatimi çekti ama onu
atlamıĢım. Aynı zamanda mesleğimle de ilgili olduğu için özellikle söylemek istiyorum. Burada, 4‟ üncü maddenin (7)‟ nci fıkrasında “
Tarihî Alanda yapılacak jeolojik etüt raporlarını onaylamaya BaĢkanlık yetkilidir.” deniyor. ġimdi, burada, bazı etütler
yapılacaksa aslında bunların çok yönlü olması gerekiyor. O nedenle, yalnız “ jeolojik” diyerek diğer bazı bilimsel araĢtırmalarla ilgili
etütleri atlamıĢ olmayalım. Ben, bir jeofizikçiyim. Dolayısıyla burada “ Tarihî Alanda yapılacak yer bilimsel (jeolojik, jeofizik, jeoteknik,
deniz bilimleri ve ilâ)…” Bunların ya bu Ģekilde açıklayıcı olması lazım ya da yer bilimsel ya da oĢinografik, deniz bilimleri ya da diğer
Ģeylerle ilgili… Çünkü, bir yarımada, deniz var, denizaltı araĢtırmaları var, karada araĢtırmalar var, zemin etütleri var.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Koylar var.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Birçok çevresel etütler var, ekolojik araĢtırmalar var yani “ koruma ve kollama” diyorsak
o zaman bunları da gözetmemiz gerekiyor. Yalnız jeoloji derseniz bunu çok spesifik bir dala indirgemiĢ olursunuz. Bunun dikkate
alınmasını istirham ediyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Eyidoğan.
Evet, 4‟ üncü madde üzerinde görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Madde üzerinde dört adet önerge var. ġimdi bu önergeleri okutup iĢleme alacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum:
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 4 üncü
maddesinin (3) fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu

Engin Özkoç

Fatma Nur Serter
Ġstanbul

Trabzon

Sakarya

Namık Havutça

Metin Lütfi Baydar

Balıkesir

Aydın

BaĢkanlık ve görevleri
Madde 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi
Çanakkale'de bulunan Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
(3) BaĢkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama, Peyzaj
Mimarlığı, Tarih, Coğrafya veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar ile Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı ve Askeri Müze Komutanlığı
emrinde askeri tarih konularında en az 5 yıl görev almıĢ, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip mesleği ile ilgili olarak kamuda
veya özel sektörde en az beĢ yıl çalıĢmıĢ olanlar arasından müĢterek kararname ile atanır.
Gerekçe:
Bu maddede BaĢkan'ın yeni oluĢturulan BaĢkanlığın görev ve sorumluluğu ile bağdaĢan mesleki eğitim, bilgi, görgü ve
tecrübe ile donatılmıĢ niteliklere haiz, devlet memuru olabilme vasıflarını içeren kiĢilerden atanabilmesi maksadı ile belirli bir kriter
saptaması yapılmıĢtır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… EdilmemiĢtir.
Ġkinci önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 4 üncü
maddesinin (8) fıkrasının (ç) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
BaĢkanlık ve görevleri
Madde 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi
Çanakkale'de bulunan Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
(8) BaĢkanlığın görev ve yetkileri Ģunlardır:
ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekteki koruma ve çevre düzeni planlarını Çevre ve ġehircilik Bakanlığının uygun görüĢü
doğrultusunda hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak.
Mehmet Volkan Canalioğlu

Fatma Nur Serter

Engin Özkoç

Trabzon

Ġstanbul

Sakarya

Namık Havutça

Metin Lütfi Baydar

Balıkesir

Aydın

Gerekçe:
Bu maddede plan bütünlüğünün korunması ve hazırlanacak olan her ölçekteki planlar ile revize planlarının üst ölçek havza
planlarına aykırı olmaması ilkesi gözetilerek düzenlenmiĢtir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… EdilmemiĢtir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 4 - (1) Bu kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi
Çanakkale'de bulunan Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı kurulmuĢtur. BaĢkanlığın merkezi Eceabat ilçesidir.
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Gerekçe:
Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının Çanakkale SavaĢının gerçekleĢtiği en önemli merkezlerden birisinin
Eceabat olması nedeniyle, BaĢkanlık merkezinin de burada bulunmasını zorunlu kılmaktadır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Dördüncü önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 4 üncü
maddesinin 8 inci fıkrasına aĢağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 4 - (8)(ı) Alana mal olmuĢ Ģahsiyetlerin ve bölgenin simgeleĢmiĢ turistik objelerinin standartlarının belirlenmesi,
ticari olarak satıĢa sunulmadan önce gerekli izinlerinin verilmesi konusunda BaĢkanlık yetkilidir. BaĢkanlık bu konuda ilgili kurum ve
kuruluĢlarla müĢterek hareket eder.
Gerekçe:
Alana mal olmuĢ Ģahsiyetlerin ve bölgenin simgeleĢmiĢ turistik objelerinin standartlarının belirlenmesi, ticari olarak satıĢa
sunulmadan önce gerekli izinlerinin verilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla müĢterek hareket etmek kaydı ile BaĢkanlığın
yetkilendirilmesi uygun olacaktır. 1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun
Tasarısı'nın 4 üncü maddesinde yapılacak önerilen değiĢiklik ve hüküm ilavesi ile bu sağlanmıĢ olacaktır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
4‟ üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Bir tane daha önerge vardı.
BAġKAN – 4‟ üncü maddede?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Evet, oĢinografiyle ilgili, hazırlıyorlar.
BAġKAN – Tamam, bekliyoruz.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Ġsterseniz 5‟ ten devam edelim biz.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Oradan okusunlar.
BAġKAN – Önergeyi oradan okuyalım.
AĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini öneriyor sayın vekilim.
“ Tarihi Alanda yapılacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik, deniz bilimleri ve diğer bilimsel araĢtırmalar ve etütleri yapmaya ve
bunlara iliĢkin raporları onaylamaya BaĢkanlık yetkilidir.”
BAġKAN – Evet, gerekçe açıklanmıĢtı zaten.
5‟ inci maddeden devam edelim, önerge hazırlanıncaya kadar.
5‟ inci maddeyi okutuyorum:
BaĢkanlık teĢkilatı
M ADDE 5- (1) BaĢkanlığın en üst yöneticisi olan BaĢkan, BaĢkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. BaĢkan,
BaĢkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, BaĢkanlığın amaç ve politikalarına, strateji planına ve Koordinasyon Kurulunun görüĢ ve
önerilerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, BaĢkanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir
ve sağlar. BaĢkan, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karĢı sorumludur. BaĢkana izin, hastalık, yurtiçi ve yurtdıĢı görevlendirme ve
görevde bulunmadığı diğer hâller ile görevden alınma hallerinde BaĢkan Yardımcısı vekâlet eder.
(2)

BaĢkanlığın hizmet birimleri Ģunlardır:

a)

Alan Planlama ve Proje Grup BaĢkanlığı.

b) Restorasyon ve Yapım ĠĢleri Grup BaĢkanlığı.
c) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup BaĢkanlığı.
ç) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup BaĢkanlığı.
d) Hukuk MüĢavirliği.
(3) Alan Planlama ve Proje Grup BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
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a) Tarihi alan planlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, Tarihi Alanın korunması ve geliĢtirilmesine yönelik araĢtırma,
projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek.
b) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına iliĢkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas
jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve BaĢkanın onayına sunmak.
c) Tarihî alan içinde birinci derece arkeolojik sit dıĢındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık
konularında, geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
ç) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(4) Restorasyon ve Yapım ĠĢleri Grup BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Tarihî alan planlarına göre yapılacak yapım, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyona
yönelik yatırım projeleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
b) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(5) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Tarihî alanın idaresine yönelik iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
b) Tarihi alanının tanıtımına yönelik her türlü görsel ve iĢitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak.
c) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(6) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) BaĢkanlık personelinin eğitim ve özlük iĢlemlerini yapmak.
b) Bütçe ile mali iĢ ve iĢlemleri yapmak.
c) BaĢkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satm alma, kiralama, ulaĢım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge
yönetimi, demirbaĢ, arĢiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yapmak.
ç) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(7) Hukuk MüĢavirliğinin görevleri Ģunlardır:
a) BaĢkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaĢmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaĢma ve
sözleĢmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak, taraf
olduğu adlî ve idarî davalarda BaĢkanlığı temsil ve davaları takip etmek.
b) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
BAġKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Bir adet önerge var, okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı‟ nın 5‟inci
maddesinin (5)‟ inci fıkrasına aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 5 – (5) (ç) Tarihi alanın korunması, ziyaretçi yönetiminin sağlanması ve tarihi alana gelen ziyaretçilerin doğru olarak
bilgilendirilmesi amacıyla Tarihî Alan Rehberlerinin görevlendirilmesi.
Gerekçe:
4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanunu‟ na dayalı olarak hazırlanan Uzun Devreli GeliĢme Planı (UDGP)
içerisinde yer alan ve alanın milli park ilan edilmesi nedeniyle alan içerisindeki gazi köylerde yaĢayan ve maddi kayba uğrayan yöre
insanının yerel rehber olarak yetiĢtirilmesi ve bu sayede kayıpların en aza indirgenmesi amaçlanmıĢtır.
4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanununun yürürlükten kaldırıp yerine benzer özellikleri taĢıyan Gelibolu
ve Çanakkale SavaĢları Tarihî Alan BaĢkanlığı olarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi ile alanda yaĢayan yöre insanının yine aynı
sorunlarla karĢılanması ve kayıpların belli bir ölçüde giderilmesi adına Alan Rehberliği sisteminin devam etmesi gerekmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
5‟ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
6‟ ncı maddeyi okutuyorum:
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Koordinasyon Kurulu
M ADDE 6- (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın baĢkanlığında, BaĢbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, DıĢiĢleri
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı,
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı müsteĢarları ile Çanakkale Valisi olmak üzere on bir üyeden oluĢur. Bakanın olmadığı toplantılarda
Koordinasyon Kuruluna BaĢbakanlık MüsteĢarı baĢkanlık eder.
(2) Koordinasyon Kurulu BaĢkanı, Kurul gündeminde görüĢülecek konularla ilgili olarak diğer bakanlıkların müsteĢarlarını
toplantıya çağırabilir.
(3) Koordinasyon Kurulu, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
(4) Koordinasyon Kurulu, BaĢkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programlan müzakere ederek öneri ve görüĢlerini
BaĢkanlığa bildirir.
(5) Kurulun sekretarya hizmetleri BaĢkanlıkça yerine getirilir.
BAġKAN - Madde üzerinde söz almak isteyen?
Buyurun Sayın Eyidoğan.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan, tasarının 6‟ ncı maddesiyle bildiğiniz gibi koordinasyon kurulu
oluĢturuluyor. Koordinasyon kuruluna verilen tek görev “ BaĢkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları müzakere ederek öneri
ve görüĢlerini BaĢkanlığa bildirir.” Ģeklinde.
BaĢkanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili kuruluĢu olması göz önüne alındığında, bu görev, niteliği itibarıyla Bakanlığa
ait bir görevdir. Koordinasyon Kurulunun baĢkaca bir görevinin olmaması karĢısında kurulun kurul üyesi olan bakanlıklar müsteĢarlığına
yılda en az 2 kez huzur ücreti ödenmesini sağlama dıĢında baĢkaca bir amacının olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Eğer söz konusu koordinasyon kurulundan yararlanılması düĢünülseydi, bu kurulun olmazsa olmazı niteliğinde olacak 2
üyesinin kurulda düĢünülmesi gerekirdi. Her türlü imar planı yaptıracak, hazırlatacak ve uygulayacaksınız ama koordinasyon kurulunda
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı MüsteĢarı olmayacak, tarihten ve tarihî alandan bahsedeceksiniz ancak Tarih Kurumu BaĢkanı olmayacak;
“ Gazi köylerin tarımsal faaliyetini özendireceğiz.” diyeceksiniz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MüsteĢarı olmayacak. ĠĢte tüm
bu eksikler bile bu tasarının ne kadar acele ve alelade hazırlandığını gözler önüne sermektedir. “ Uzun Devreli Planla alan yönetimi
yapılacak.” deniyor burada ancak uzun devreli imar planı yapma kurulu ortada yok.
Tüm bu nedenlerle 6‟ncı maddenin (1)‟ inci fıkrasında “ Koordinasyon Kurulu, Bakanın baĢkanlığında BaĢbakanlık, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
müsteĢarları ile Tarih Kurumu BaĢkanı ve Çanakkale Valisi olmak üzere 14 üyeden oluĢtur. Bakanın olmadığı toplantılarda
koordinasyon kuruluna BaĢbakanlık MüsteĢarı BaĢkanlık eder. “ Ģeklinde bir düzenleme talep ediyoruz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Eyidoğan.
Sayın Canalioğlu, buyurun.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
ġimdi, ben genelde de konuĢmuĢtum, söyledim, arkadaĢlarım da aynı Ģeye değindiler ama ben tekrar vurgulamak istiyorum:
Bu koordinasyon kurulunda bütün bakanlıklardan üye alınmıĢ ve Çanakkale Valisi Çanakkale‟ yi temsilen var ama burada milletvekili
arkadaĢlarımıza soruyorum: Ben belediye baĢkanlığı yaptım. Bu valiler, bakanlıklar hep iĢleri düĢtüğünde belediye baĢkanını ararlar,
belediye baĢkanından yardım isterler. Belediye baĢkanları olmazsa olmazıdır bir kentin ve yerel yönetim önemlidir, Hükûmet de bunu
her fırsatta vurguluyor ama ne yazık ki burada Çanakkale Belediye BaĢkanlığı ve Gelibolu Belediye BaĢkanlığı ilave edilmemiĢ.
Değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, bakınız, siz de illere gittiğiniz zaman belediyelere uğruyorsunuz, belediyelerin yaptığı
iĢleri görüyorsunuz ve belediye olmazsa olmazıdır bir kentin. O hâlde, burada niye belediyeler konulmamıĢ, benim aklım onu almıyor.
Ama bütçeye baktığınız zaman, yüzde 1 oranında hem belediye bütçesinden pay alınıyor, aktarılıyor BaĢkanlığa hem de Sanayi ve
Ticaret Odası BaĢkanlığından pay aktarılıyor. Biz, buraya belediyeyi ilave etmekten neden kaçınıyoruz? Çanakkale Belediyesi burada
niye yok? ġu anda belki CHP‟ de olabilir ama yarın bu değiĢebilir, bir baĢka partili olabilir arkadaĢlar, belediye devamlıdır, devamlılık
arz eder.
Sevgili komisyon üyelerimiz, lütfen bizim bu konudaki önerimizi dikkate alalım, gerçekten dikkate alalım.
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Bakın, burada yıkımlar olacak yani orada çarpık yapılaĢma yıkımları olacak. Kimden araç isteyeceğiz? Belediyeden araç
isteyeceğiz. Dozeri yolla diyeceğiz, diğer araç gereci yolla diyeceğiz, ortaklaĢa bu iĢleri yürüteceğiz. O nedenle, lütfen bunu dikkate
alalım, olmazsa olmaz yerel yönetimlerin baĢı olan belediyeleri de buna ilave edelim.
Lütfen bakın, hassaten rica ediyorum, siz de bizim arkadaĢlarımızsınız, burada bir kanun çıkarıyoruz, bu kanunu da
ortaklaĢa, en güzel Ģekilde çıkarmak istiyoruz ve tarihe bir miras bırakmak istiyoruz, güzel bir koordine olsun istiyoruz.
O nedenle, bunu dikkate alın ve önerimizi lütfen geri çevirmeyin diyor, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Canalioğlu.
Sayın Soydan, buyurun.
MUSTAFA SERDAR SOYDAN (Çanakkale) - TeĢekkür ederim.
Ben de Volkan Bey‟ e katkıda bulunmak istiyorum.
Çanakkale Belediyesinden yüzde 1 pay alıyoruz. O zaman Çanakkale Belediye BaĢkanının mutlaka orada temsil edilmesi
gerekir, artı, konu Eceabat. Eceabat Belediyesinin mutlaka orada temsil edilmesi lazım. Eceabat Belediye BaĢkanının mutlaka bulunması
lazım.
Eceabat‟ ta zaten 11 civarında köyümüz var. Köy muhtarlarının o kurulda mutlaka temsil edilmesi lazım çünkü orası çok
hassas bir bölge. Oradaki köyler çok sıkıntılı, yaĢam çok sıkıntılı. Mutlaka muhtarların orada temsil edilmesi gerekir. Bir muhtar veya
köylerden bir muhtar temsilen o kurulda olması gerekirdi.
“ Ticaret ve Sanayi Odasından para kesiyorsunuz, Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı bulunsun.” demiyoruz ama mutlaka hem
Çanakkale Belediye BaĢkanının hem Eceabat Belediye BaĢkanının ve Eceabat köylerindeki muhtarlardan bir temsilcinin en az o kurulda
bulunması gerekir.
BAġKAN – Buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Peki, teĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, çok değerli komisyon üyesi arkadaĢlarım; Ġstanbul ve Bursa‟ da da aynı mevzuat değiĢikliklerine baktığımızda
yine aynı mevzuat hükümleri.
Burada amaç nedir? Amaç, belki de hızlı bir yapılanma, genel merkezî hükûmetin yetkileri yerinde hızlı bir Ģekilde karar alıp
oradaki millî parkımızın Türkiye‟ ye daha uygun hâlde yönetebilip yatırımları hızlandırmak anlamıdır.
Bu iĢin bir yatırım ve hızlandırma boyutu var, bir ekonomik ayağı var, bir de korumasıyla törensel ve halkın kabul
edebileceği bir üçüncü ayağı vardır. Bu anlamda burada bir ayağı noksan olarak görüyoruz. ġimdi bu hem ekonomik katkı anlamındadır
hem düzenlemede…
Az önce geçtiğimiz maddede ne diyor? “ Oradaki BaĢkanlık, oradaki kamu kurum kuruluĢlarıyla birlikte organizasyonları
düzenler ve bununla ilgili çalıĢmaları yapar.” diyor.
Peki, burada hem sivil toplum ayağı yok, belediyeler yok, özel idareyi vali olarak almıĢız, doğrudur -çünkü özel idare hadi
bir Ģekilde validir, seçilmiĢ yönetim baĢkanlığı anlamında bakarız- ancak bu anlamdaki üçüncü ayağı olmadığı süre içerisinde bu yasanın
oturup da iĢlevselliğini görmesi mümkün değildir. Çünkü hem koruma anlamında baktığımızda bir yöre halkının benimsemesi vardır ve
bunun yansıması ve daha iyi yönetilmesi, baĢkanın daha iyi bilgi alması, koordinasyonu daha iyi yapabilmesi ancak bu ayağının
oturtulmasıyla sağlanabilir.
Sadece yasa yapmak yetmiyor. Burada hızlı, iĢlevsel yapmak da yetmiyor. Özellikle AKP‟ li arkadaĢlarımızın genel siyasette
yaklaĢımı vardır yerel yönetim ve yerel özerklik diye. Yerinden yönetim ve son BüyükĢehir Yasası dâhil olmak üzere, imar planlarına
uygunluk da dâhil olmak üzere baktığımızda, bu koordinasyona sadece yetkiyi kullanmak anlamında bakmamak gerekir, o
koordinasyonu sağlamadığımız sürece, bu yerel yönetim ayakları olmadığı sürece bunu sağlayamazsınız.
Parayı alıyorsunuz, kararda yoksunuz. Törenlere karıĢacaksınız, çağıracaksınız, yetkili değilsiniz. Bu biliyorsunuz ki yerel
yönetimlerle, valilik ve özel idare… Yıllardır bu iĢlerde, koordinasyonlarda bulunan eski bir belediye baĢkanı olarak bunun çok önemli
olduğuna inanıyorum.
Nasıl kanunlarda, biliyorsunuz, ormanı koruyan esas köylüyse, oradaki yerel insanlar, seçilmiĢ insanlar mutlaka orada
bulunursa, gerçekten o biliyorsunuz… Bir, Çanakkale merkezde törenler olur, bir Gelibolu Yarımadası‟ nda olur, Millî Savunma Bakanı,
diğer kamu kuruluĢunun bütün üst düzeyi vardır ama yerel ayağı burada olmadığı sürece bunun yerine oturması mümkün değildir. Onun
için buradaki bütünselliği sağlarsak… burada bugün A partisi olur, öbür gün B partisi olur, hiç önemli değil.
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Burası -bir de konsensüs olarak var- adı üzerinde “ millî” . Millînin içerisinde insanların siyasal yapısından oradaki yerel
yönetimlerin farklı bir Ģekilde olduğunu algılamamak gerekiyor, bakmamak gerekiyor çünkü orada tüm Türkiye‟ yi ve tüm dünyayı
karĢılayan ve tüm Türkiye‟ de, tüm dünyada artık barıĢın adası, barıĢın savaĢtan sonraki yeri olmuĢtur. Türkiye‟ de Ulusal KurtuluĢ
SavaĢı‟ nın baĢlangıcı olmuĢtur. Tüm emperyalizme buradaki karĢı tüm Türkler orada ortak bir savaĢ vermiĢtir. Onun için de bu anlamda
bu yerel ayağını mutlaka burada koymalıyız. Bence oradaki madde içerisindeki –on dört tane mi oluyor bilmiyorum- o yerel ayağını
koymadığımızda oraya emrivaki yapıp, sadece kavgaların ve uyumsuzluğun olduğu bir yerde baĢarı olmaz. Çünkü yetkiyi yasalarla
düzenlersek, konsensüsle düzenlersek biz orada barıĢı bu yasayla, buradaki iĢlerliği, bunun daha iyi iĢleyebilmesini bu yasayla
sağlayacağız. Onun için de mutlaka doğru bakmalıyız ve doğru koymalıyız. Mutlaka orada yerel yönetimlerin bir ayağı olmalıdır ve
biliyorsunuz ki oradaki Ģirketlerimiz de dâhil olmak üzere, kamu da dâhil olmak üzere her zaman Çanakkale‟ nin bütün kuruluĢlarında
hep yerel ayağı vardır, sadece bu yasa tasarısında yoktur. Bunu da ters bir yasalaĢtırırsak, oradaki herkesin demokrat yapısı içerisinde bir
Türkiye'nin karĢılandığı bir ortamı yok saymıĢ oluruz. Bence bu önemli bir maddedir. Bunu koymakta fayda var diye düĢünüyorum.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın SarıbaĢ.
Buyurun Sayın DaniĢ.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkanım, Ģimdi, burada özellikle Koordinasyon Kuruluyla ilgili bir tartıĢma devam
ediyor.
ġunu belirtmek isterim: Tabii Ģehitliklere sınır olan ve yakın olan belediye, Eceabat Belediyesidir. Çanakkale Belediyesi
Asya yakasında, Asya tarafında, boğazın beri tarafındadır. Aslında fiziki ve coğrafi olarak bir iliĢiği yoktur. Ama tasarıda, Çanakkale
Belediyesinin bütçesinden olan yüzde 1 kesinti gözden geçirilebilir. Yani arkadaĢlarımı o anlamda haklı görüyorum. Bütçesinden yüzde
1 alıyorsunuz ama bir yerde temsil yok. Dolayısıyla bu Çanakkale Belediyesinin bütçesindeki yüzde 1 kesinti kaldırılabilir. Özel idare
orada vardır köyler vasıtasıyla, ticaret ve sanayi odasının üyeleri vardır muhtemelen o alanda ama Çanakkale Belediyesinin bu anlamda
bir bağlantısı olmadığı hâlde, sanıyorum yüksek olduğu için belki bütçesi oradan bir kesinti gündeme gelmiĢ. Bu alınmayabilir diye
düĢünüyorum.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Mehmet Naci Bostancı geçti)
BAġKAN – Buyurun.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – TeĢekkür ederim BaĢkanım.
Aslında yerel yönetimlerin yetki ve imkânlarının gittikçe geniĢlediği böylesi bir çağda burada yerel yönetimin olmaması
gerçekten kanunda ciddi bir eksiklik olur. Buraya belediyelerin ya da yerel yönetimlerin eklenmesi gerektiği kanaatindeyim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sevgili vekil arkadaĢım “ Çanakkale Belediyesinin burada fiziki olarak ilgisi yok.” dedi, doğrudur. Ancak, bakınız
çıkardığımız yasanın ismi nedir? Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı. Yani Çanakkale SavaĢları Gelibolu… Geli bolu
demiyoruz. Çanakkale ismi geçiyor. Çanakkale bir bütündür, bir kenttir. O nedenle, burada, Çanakkale Belediyesini dıĢlayamayız.
Bütünlük içerisinde konuĢmamız lazım. Çanakkale geçiyorsa, Çanakkale Belediyesinin burada olması lazım. Ġleride büyükĢehir de
olabilir. Bunu açıkladım.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.
Değerli arkadaĢlar, 6‟ ncı madde üzerinde görüĢmeler tamamlandı.
ġimdi önerge iĢlemlerine geçiyorum.
Üç adet önerge var, birincisini okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasasının 6.
Maddesinin (1) fıkrasında “ Çanakkale Valisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Çanakkale Belediye BaĢkanı ve Eceabat Belediye
BaĢkanı olmak üzere on üç üyeden oluĢur” olarak değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz. 3/6/2014
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Fatma Nur Serter

Metin Lütfi Baydar

Ġstanbul

Aydın

Gerekçe:
Bölgede yapılacak düzenlemelere katkısı olması amacıyla gerekli görülmüĢtür.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Buyurun, siz bir söz istediniz galiba.
NEBĠ BOZKURT (Mersin) – Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; bu Koordinasyon Kurulu ama arkadaĢlara hak veriyorum
ben. Yani belediye baĢkanı veya temsilcisi gibi, Eceabat veya Çanakkale Belediye BaĢkanı veya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının
temsilcisi. Çünkü Koordinasyon Kurulu olduğu için kendisinin olması Ģart değil yani.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Belediye BaĢkanı veya Temsilcisi dersek…
NEBĠ BOZKURT (Mersin) – Olabilir BaĢkan.
BAġKAN – Bu önergeye iliĢkin sizin bir değerlendirmeniz var mı efendim?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI NĠHAT GÜL – Sayın BaĢkanım, sayın vekillerim;
saygılarımı sunuyorum öncelikle.
ġimdi, bu Koordinasyon Kurulu üst düzey bürokratlardan oluĢan, Sayın Kültür ve Turizm Bakanının baĢkanlığında ve ilgili
bakanlıkların, daha doğrusu kurumun, BaĢkanlığın faaliyetleriyle, sürekli faaliyetleriyle doğrudan ilgili bakanlıkların müsteĢarlarından
kurulu bir kuruldur ve BaĢkanlığın faaliyetlerine yön verecek bir kuruldur çünkü bir önceki maddede hep beraber okuduk, Koordinasyon
Kurulunun görüĢ ve önerileri BaĢkanlık için bağlayıcı. Onlara göre düzenlemek, yürütmek zorunda BaĢkanlık görevini. Bu anlamda da
yine bu koordinasyon kuruluyla ilgili 6‟ ncı maddenin (2)‟nci fıkrasında ihtiyaç olduğunda -iĢte yine maddelerde geçti- Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteĢarlarınca, diğer bakanlıkların -adları sayılmayan- müsteĢarlıkların,
Bakanlığa, müsteĢarlığa çağırılabileceği, aynı kapsamda eğer o gün görüĢülen konu, gündemdeki konu Çanakkale Belediyesini
ilgilendiriyorsa doğrudan, Eceabat Belediyesini ilgilendiriyorsa veya baĢka bir kurumu, Tarih Kurumunu ilgilendiriyorsa diğer kurum ve
kuruluĢların temsilcilerinin çağırılmasında da herhangi bir mahzur yoktur. Bu anlamda biz bu kurulu dar tuttuk çünkü doğrudan, direkt
BaĢkanlığın sürekli göreviyle ilgili olan bakanlıkları seçme ihtiyacı duyduk. Bunu arz etmek istedim efendim.
BAġKAN – TeĢekkürler.
ġimdi, bunun arka planına iliĢkin bir çalıĢma gerekiyor benim anladığım. Zaten bu yasa Meclise intikal edecek. O süre
içerisinde birlikte çalıĢırız ve mutabakat sağlanırsa belediye baĢkanları da dahil edilir.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Belediye baĢkanıyla ilgili ne mahzuru olur?
BAġKAN – Hayır, yani bir arka plan çalıĢması iyi olur, bir problem olmaz. Zaten kimi konularda mutabakat sağlıyoruz.
ġimdi, Nihat Bey‟ in açıklamalarından benim anladığım -kendi anladığımı söylüyorum- bunu üst düzey bir koordinasyon
kurulu, karar alıcı bir kurul olarak görüyor. Bilgi almak ve istiĢarelere katkı sağlamak için çok çeĢitli birimlerden insanlar
çağırabiliyorlar. Bunlar arasında da belediye baĢkanlarını da mütalaa ediyorlar, uygulamayı bu Ģekilde düĢünmüĢler ama bunu
tasarlayanlar -Metin Hocam, izin verirseniz- elbette bu görüĢleri de değerlendirirler. Böyle bir teklif de var. Mümkün olabilir. Bunu arka
planında çalıĢsınlar derim ben doğrusu.
Metin Hocam, buyurun.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – ġimdi, Ġsmet Bey‟ in jargonuyla konuĢmak istiyorum. Tevekkül tabii ki önemli de ama
eĢeği sağlam kazığa bağlamamız lazım. Belediye BaĢkanlığının, Koordinasyon Kurulunda temsil edilmesi açısından burada hemen
hemen bütün partilerin de ortak bir görüĢü var ve esas olarak kanun yapıcı -tabii ki kanunu hazırlayanlara saygımız var ama- milletvekili
iradesidir, millî irade temsil edilmektedir bu komisyonlarda. Burada bu derece bir ortak görüĢ çıkmıĢ ise bunun altına belediye baĢkanı
ya da temsilcisinin ilave edilmesini, ben, bir ortak metin olarak sunmak istiyorum. Yani sadece tevekkül yeterli değil diye düĢünüyorum
Naci Bey.
BAġKAN – Efendim, ben tevekkülden bahsetmedim.
METĠN LÜFTĠ BAYDAR (Aydın) – Yani ben de ondan bahsediyorum. Ġsmet Bey…
BAġKAN - Ben çalıĢmaktan bahsettim. Ġpini hangi kazığa bağlayacağız o konuda bir çalıĢma olsun dedim. Tevekkül değil.
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METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Ama yani bu konuda, bakın, böyle bir konsensüs çıkmıĢsa bunu buradan geçirelim, hiç
olmazsa Meclise de bu konuda bir ortak konsensüse geçmiĢ olduğunu da beyan edelim. Yani bir yerde de Komisyonda da anlaĢtığımızı
deklare etmiĢ olalım.
TeĢekkür ediyorum.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Zaten alt komisyonu da bunları tahlil etmek için topladık.
BAġKAN – Peki.
Volkan Bey…
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Sayın BaĢkan, Ģimdi Sayın MüsteĢar Yardımcım “ GörüĢ alacağız” diyor.
ġimdi Ģöyle anlıyorum ben: Siz para verin kardeĢim, onda 1‟ ini, yüzde 1‟ ini verin, gelin, iĢte bizimle oturun, biz konuĢurken siz de
dinleyin arka sırada dinler gibi. Böyle olmaz. Yani bu belediye baĢkanlığı yapmıĢ bir kiĢi olarak, burada arkadaĢlarımla beraber,
gerçekten o kentin insanını düĢünmek lazım, orada kaç bin kiĢi yaĢıyorsa onu düĢünmek lazım. Bir kentte seçim yapılıyor, sandığa
gidiyor, özgür iradesiyle oy veriyor, bir belediye baĢkanını seçiyor, X veya Z hiç Ģey etmiyor.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Belediye baĢkanının baĢkanlığında komisyon kurulsun.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – BaĢkanı da değil artık, yani baĢkanı da değil ama burada siz de
belediyecisiniz. Size teĢekkür ediyorum, bakın, aklıselim…
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Eğitimi bile yerel yönetime bırakırken bizim yerel yönetimleri kısıtlamamız doğru olmaz.
Çanakkale mahallinde…
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Kesinlikle katılıyorum tabii. Tüm dünya oraya oturmuĢ artık.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Orada katılacak bir yer varsa kesinlikle o da yerel yönetimin daha belirleyici olması gerekir.
BAġKAN – Affedersiniz, Volkan Hocam, siz yirmi dokuz yıl idarecilik yaptınız, değil mi?
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Daha da fazla, evet.
BAġKAN – Tabii, hayret ediyorum, yani 29 yaĢında gibi, o civarında görünüyorsunuz.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – 3 yaĢında baĢladım göreve, biz üstün zekâlı. Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – ġunu söyleyeceğim: Bu süre içerisinde muhakkak kimi insanlardan bilgi almıĢsınızdır. Bunu herhâlde siz efekt
olsun diye, gelsinler, konuĢsunlar, biz de bildiğimizi yaparız diye yapmamıĢsınızdır. Sizin tavrınızı, lütfen, bu idarelerden esirgemeyin.
Öyle bir anlayıĢla davranmayacaklar, hakkını teslim edin.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Sevgili BaĢkanım, bakın, burada vekiller olarak bir irade koyduk,
teĢekkür ediyoruz. ArkadaĢlarımız da aynı fikirde birleĢtiler. Yani bu iradenin arkasında durmamız gerekiyor. Yani burada “ AraĢtıralım,
arkasına bakalım.” demek bana biraz cazip gelmedi, daha doğrusu etik gelmedi Sevgili BaĢkanım. Ama ben niye ısrar ediyorum?
Gerçekten bu iĢi beĢ yıl yaĢamıĢ bir insan olarak... Alınan kararlarda Ģimdi bir kentin belediye baĢkanını dıĢlıyorsunuz. Bu yanlıĢ. Yani
buraya bu yazıldığı zaman ne olacak, kıyamet mi kopacak? Bir kentte Çanakkale Gelibolu Koruma Alanı diyoruz. Sevgili BaĢkanım, siz
burada yetkinizi hep beraber kullanalım. Burada metin olarak önerge verilmiĢ, arkasından da sağ olun AKP milletvekili arkadaĢlarımız
da durdu.
BAġKAN – Volkan Bey, yaptığımız zaten yetki kullanmak. Onu yapıyoruz.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Ġçinde olmak lazımdır Sayın BaĢkanım. Ġçinde olalım.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Çok teĢekkürler.
Ali Bey, buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Çok teĢekkür ederim.
Tabii uzun yıllar yerel yönetim yasa tasarıları hazırlanmasında komisyonlarda bulunan bir arkadaĢınız olarak da katkıda
bulunmak istiyorum. Tabii ki tüm dünyada ve tüm ülkelerde yerinde yönetimden bahsederken -kesinlikle katılıyorum- artık özellikle yok
yerel yönetimlerin yerel polisine kadar, kentsel suçlara kadar, eğitiminin ilk temel eğitimine kadar bahsedilen bir yerde hem merkezî
otoritenin… Bu yasa tasarısını ben biraz daha açıklamak istiyorum. Bu yasa tasarısını Ģu anda niçin yapıyoruz? Amaç ne? Yani merkezî
otoritenin merkezî iĢlevini yerinde daha hızlı, iĢlevsel hâle getirmek değil mi? Amaç bu. Yani burada bir bakanlığa yetki veriyoruz, diğer
bakanlıkların altında yetkilerini toplayarak hızlı bir karar verme, arkasından da alt bir birim oluĢturuyoruz. Ancak bunun daha hızlı
iĢlevsel hâle getirilmesi. Niye? O zaman merkezî otoritenin tamamen altına, yetkililerini aĢağı taĢıyacaksa bu yasayı çıkarmanın anlamı
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yok. Yani yerinde iĢlevselliğine, daha iĢlevsel fonksiyonlarını yerine getirmesine katkı verecek insanların ayağını bırakmak… O zaman
merkezî otoriteyle bu kadar uğraĢmamıza gerek yok. Oradaki müsteĢarlar burada da var, Çanakkale‟ ye gidip orada toplantı yapmalarına
gerek yok. Bakanlıkla burada toplantı yaparlar, BaĢkanlığı da oraya çağırırlar. Yani orada senede 2 kere toplantı yapmakla yerel ayağını
oluĢturmuyorsunuz. Önemli olan oradaki halkın insanlarının taleplerini ve onların iradesini o komisyona taĢıyacak birisi lazım, dile
getirecek. Karar mercisi o değildir tabii, bakanlıktır, bakanın yetkisi vardır, merkezî otoritedir. Eğer bu ayağını koymazsanız bir ayağı,
yerindeki ayağı noksan olur. Korumasını, planlamasını, hep de böyle katkı vermesini, her gün valiyle beraber. Çanakkale Merkezde 18
Mart kutlamalarını yapıyoruz. Konsolosluk var dıĢ ülkelerle ilgili. Orada tüm merkezî otoritenin ve uluslararası iliĢkileri sağlayacak dıĢ
ülkelerle komisyon iliĢkilerimiz var ama kendi ülkemizin böyle bir yasası içerisinde, diğer ülkeler sıcak bakarken Çanakkale‟ deki yerel
yönetime, biz yasa tasarısında kendi belediyelerimize sıcak bakmayan bir anlayıĢ sergiliyoruz. Bu bence çok doğru değil.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Affedersiniz, Ģöyle bir yanlıĢ anlama olmasın: Yani, Komisyon BaĢkanı sanki buna itiraz ediyor.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Yok, yok.
BAġKAN – Komisyon üyeleri de anlayıĢlılar. Öyle bir söz konusu değil. Sadece iĢin yöntemine iliĢkin en azından bir
görüĢme lazım gelir diye düĢündüm. Ġsterseniz on dakika ara vereyim. Yani bunu müzakere etmek yerine, on dakika arka planda
arkadaĢlar…
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkan, bir cümle ilave edebilir miyim yerelleĢmeyle alakalı?
BAġKAN – Peki, iki cümle de siz ilave edin, sonra on dakika ara vereyim, bunu konuĢalım.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Bu alanda 8 tane köy var sadece Sayın BaĢkanım. Bunlar da il genel meclisinde temsil
ediliyorlar. YerelleĢme anlamında il genel meclisinin baĢkanının mesela burada bulunması bence daha makul. Yani fiziki anlamda imar
yetkisinin olmadığı veya sınırlarında olmadığı belediyeleri tartıĢıyoruz biz.
BAġKAN – Sizin teklifiniz “ Ġl genel meclisi baĢkanı.” diyorsunuz.
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Yani yerelleĢecekse il genel meclisi baĢkanı.
BAġKAN – Mesela yeni fikirler çıkıyor ortaya.
ġimdi, izin verirseniz on dakika ara verelim, konuĢalım. Kim katılacaksa, katılacak mı, katılmayacak mı? Orhan Bey, Nebi
Bey, buyurun.
On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.10
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Ġ KĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 17.27
BAġKAN: M ehmet Naci BOSTANCI (Amasya)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Avni ERDEM Ġ R (Amasya)
SÖZCÜ: Çiğdem M ünevver ÖKTEN (M ersin)
KÂTĠ P: Osman ÇAKI R (Düzce)
--------0------BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, toplantımızı tekrar açıyorum.
Üzerinde konuĢtuğumuz önerge geri çekilmiĢtir ve yeni bir önerge hazırlanmaktadır; sonra o önergeye döneceğiz.
ġimdi madde üzerindeki diğer önergelerle devam ediyoruz.
Önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın Altıncı
maddesinin 1 inci fıkrasının Koordinasyon Kurulunun teĢkiline iliĢkin hükmüne Çanakkale Valisinden sonra gelmek üzere Eceabat
Kaymakamı'nın ilave edilmesi ile maddenin sonuna hükümlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 6 - (1) Ġl Ġcra Komisyonu: Çanakkale Valisinin BaĢkanlığında, Eceabat Kaymakamı, Eceabat Belediye BaĢkanı, Vali
tarafından belirlenecek bir Ġl Genel Meclis Üyesi, Eceabat ilçesindeki Muhtarların kendi aralarından seçecekleri bir muhtar ile bu
komisyon tarafından teklif edilecek ve Çanakkale Valisinin onayı ile belirlenecek bir kiĢinin iĢtiraki ile teĢkil olunur.
(2)

Ġl Ġcra Komisyonu her ay önceden belirlenecek tarihte düzenli olarak toplanır. Koordinasyon Kurulunun kararlarının

uygulanması ile Vali ve BaĢkanlık tarafından önerilecek gündem maddelerini tetkik ederek kararlaĢtırır, uygulanması için BaĢkanlığa
iletir.
(3)

Tarihi Alanda gerçekleĢtirilecek her türlü tören ve organizasyon yürütülmesi ve izinlerinin verilmesi konusunda Ġl

Ġcra Komisyonu yetkilidir.
(4)

Komisyonun sekretarya iĢleri BaĢkanlıkça yürütülür.

Gerekçe:
Çanakkale SavaĢı ve Çanakkale Türküleri ile doğup büyümüĢ, efsanevi anlatımları, kahramanlık destanlarını içselleĢtirmiĢ
ve her gün o ruhu yaĢamakta olan, Kanunda "tarihi alan" olarak ifade edilen bölgenin insanları ile onların seçilmiĢ temsilcil erine bu
Kanunda kendilerini ifade etme olanağı verilmemiĢ olması kabul edilebilir bir durum değildir.
Bu nedenle bölge insanının iradesinin temsilcileri olan Eceabat Ġlçe Belediye BaĢkanı ile Çanakkale Belediye BaĢkanı,
Muhtarlar arasından seçilecek bir temsilci ile Ġl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilecek bir temsilcinin de aralarında bulunduğu,
Çanakkale Valisinin baĢkanlık ettiği bir Ġl Ġcra Komisyonu oluĢturulması gerekmektedir.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın Altıncı
maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 6 - (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın baĢkanlığında, BaĢbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, DıĢiĢleri
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı müsteĢarları, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyelerinden biri, Genelkurmay BaĢkanlığından bir üye,
Eceabat ve Çanakkale Belediye BaĢkanları ile Çanakkale Valisi olmak üzere 15 üyeden oluĢur. Bakanın olmadığı toplantılarda
Koordinasyon Kuruluna BaĢbakanlık MüsteĢarı baĢkanlık eder.
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Gerekçe:
Bu Kanunda bahsi geçen Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale SavaĢları Türk tarihi ile Cumhuriyet tarihimiz açıdan büyün
önem arz etmektedir. Bir anlamda Çanakkale SavaĢı ve Kanunda anılan bölge Türk KurtuluĢ ġavaĢı'nın provasının yapıldığı yerdir.
KurtuluĢun mümkün olduğuna dair inanç ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran irade Çanakkale SavaĢı ile doğmuĢtur.
Çanakkale SavaĢı ve Çanakkale türküleri ile doğup büyümüĢ, oradaki efsanevi anlatımları, kahramanlık destanlarını
içselleĢtirmiĢ ve her gün o ruhu yaĢamakta olan, Kanunda "tarihi alan" olarak ifade edilen bölgenin insanları ile onların seçilmiĢ
temsilcilerine bu Kanunda kendilerini ifade etme olanağı verilmemiĢ olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle, bölge
insanının iradesinin temsilcileri olan Eceabat Ġlçe Belediye BaĢkan ya da Çanakkale Belediye BaĢkanlığı Koordinasyon Kuruluna dâhil
edilmeleri gerekmektedir.
Yine kanun ile öngörülen kurulda Türk Tarih Kurumuna yer verilmemesi önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi ve
kurula TTK‟ dan bir üye eklenmesi elzemdir. Türk ve cumhuriyet tarihî kadar Türk harp tarihî içerisinde ayrı bir yeri olan dünya tarihinin
en kahraman muharebelerine sahne olan Çanakkale SavaĢlarının sevk ve idaresini yapan iyi bir komutan hazırlık ve yönetim altında
düveli muazzamanın yenilebileceğini, KurtuluĢ SavaĢı‟ nın kazanılabileceğini ortaya koyan kahraman Türk ordusunun Genelkurmayına
anılan kanunda yer verilmemesi yine kabul edilemez bir durumdur.
Buradan hareketle kanunda anılan Koordinasyon Kuruluna Genelkurmay BaĢkanlığından bir üye dâhil edilmelidir.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına; "Çanakkale Valisi" ifadesinden sonra gelmek üzere "Çanakkale Ġl Genel M eclisi BaĢkanı
ve Çanakkale Belediye BaĢkanı" ibaresinin, ikinci fıkrasındaki "müsteĢarlarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kurumların
temsilcilerini" ibaresinin eklenmesi arz ve teklif ederiz.
Metin Lütfi Baydar

Osman Çakır

Aydın

Düzce

Gerekçe:
Koordinasyon Kurulunda yerel yönetimlerin de üst düzeyde temsili ile ilgili diğer bakanlıkların yanında kurumların
temsilcilerinin de Kurula katılımı amaçlanmıĢtır.
BAġKAN – “ Ġlgili kurum temsilcilikleri” denilirken burada dün ifade edilmiĢti “ Türk Tarih Kurulu filan niye yok?” diye.
Oradan Ģey olması bakımından…
Evet, buyurun efendim.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, eğer üye sayısı artımı olursa
DanıĢma Koordinasyon Kurulunda 11, 13‟ e çıkacak, onu gözden çıkarmayalım.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – 14 …
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – 14 mü? 13 olması lazım.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Ama “ ve diğer kurumlar” derken…
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Bunlar daimî temsilciler, öbürü de…
BAġKAN – Onu redaksiyon kapsamında hâllederiz.
Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiĢtir.
Kabul edilen önerge ve redaksiyon talepleri istikametinde, 11‟ in 13 olarak tahsis edilmesi istikametinde 6‟ ncı maddeyi
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Madde 4‟ e dönüyorum.
Madde 4 üzerinde son önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 1/927 esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 4. Maddesinin 7 nci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
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Fatma Nur Serter

Metin Lütfi Baydar

Avni Erdemir

Ġstanbul

Aydın

Amasya

“ (7) Tarihî Alanda yapılacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik, deniz bilimleri ve diğer bilimsel araĢtırmaları ve etütleri yapmaya
ve bunlara iliĢkin raporları onaylamaya BaĢkanlık yetkilidir.”
Gerekçe:
Kurulacak BaĢkanlığın vereceği hizmetler için bu araĢtırma ve etütleri yaptırması zorunlu olacağından bu yetkilerin
BaĢkanlığa verilmesi amaçlanmıĢtır.
BAġKAN - Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiĢtir.
Kabul edilen istikametinde 4‟ üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 4‟ üncü madde
kabul edilmiĢtir.
ġimdi, yeni bir madde olarak 7‟ nci maddeye geçiyorum. Maddenin kendisi yeni değil tabii, sıralamasına göre 7. Her Ģey
kayıtlara geçiyor.
7‟ nci maddeyi okutuyorum:
BaĢkanlık personeli
M ADDE 7- (1) BaĢkanlık hizmetleri, toplam sayısı üçyüzü geçmemek üzere, iĢ mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen
Devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. BaĢkanlığın personel sayısını
artırmaya Koordinasyon Kurulunun kararı ve Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2)

Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuĢ adaylar arasından istihdam edilir.
(3)

Kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taĢıyanlar, kendilerinin isteği ve

kurumlarının muvafakati ile BaĢkanlıkta BaĢkan, grup baĢkanı, hukuk müĢaviri veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların
kurumlarıyla olan iliĢkileri iĢ sözleĢmesinin yapılmasıyla son bulur. BaĢkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye baĢlananlara,
önceki kurumlarıyla iliĢkilerinin kesilmesinden dolayı, kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi
onbeĢ yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet
süreleri BaĢkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleĢtirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir.
Ayrıca, bu Ģekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından
onbeĢ yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bunlara verilecek
ücret ile diğer mali ve sosyal haklar, yapılacak iĢ sözleĢmeleri ile belirlenir. Bu Ģekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik
kuruluĢlarından aylık bağlanması veya iĢ sözleĢmesinin iĢveren tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsamında iĢ sözleĢmesi sona
erenler hariç olmak üzere, BaĢkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadro veya pozisyonlara atanma
Ģartlarını kaybetmemiĢ olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya
durumlarına uygun boĢ bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın en geç bir ay
içerisinde göreve baĢlatılırlar. Ancak, bu kiĢilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idari unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra
uyarınca önceki kurumlarına dönen kiĢilerin BaĢkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmıĢ hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı
haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara, iĢ sözleĢmesinin sona ermiĢ olmasından dolayı BaĢkanlıkça kıdem
tazminat veya baĢkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emeklilik ikramiyesi, kıdem
tazminatı veya iĢ sonu tazminatının hesabında dikkate alınır. Bu Ģekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının
yüzde otuzunu aĢamaz.
(4)

BaĢkanlık, iĢçiler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluĢlarından ihtiyaç duyduğu personeli ilgili kurumun iznini

almak kaydıyla, BaĢkanlıkta geçici olarak görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve
tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.
(5)

BaĢkan ile diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenir.
(6)

BaĢkanlık personeline iliĢkin ihtilaflar iĢ mahkemelerinde görülür.

(7)

BaĢkanlık, Bakan onayı alınarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki iĢlerinde; vekâlet, istisna veya

iĢ sözleĢmesi ile yabancı danıĢman ve uzmanları, istisna sözleĢmesi ile de yerli danıĢman ve uzmanları çalıĢtırabilir.
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(8)

BaĢkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalıĢma ve proje grupları ile komisyonlar oluĢturabilir. Ġhtiyaç

duyduğu hallerde diğer kamu kurum ve kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalıĢma
gruplarına dâhil edilebilir.
(9)

BaĢkanlık personeli hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

BAġKAN – Madde üzerinde söz almak isteyenler?
Buyurun.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – ġimdi, bir konuya dikkat çekmek istiyorum: Burada (4)‟ üncü bentte “ BaĢkanlık, iĢçiler
hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluĢlarından ihtiyaç duyduğu personeli ilgili kurumun iznini almak kaydıyla, BaĢkanlıkta geçici
olarak görevlendirebilir.” deniyor. Yani, BaĢkanlık kiĢinin isteğini almıyor, sadece kurumun isteğini alıyor. Yani görevlendirdiği
personelin isteğinin olup olmadığına bakmaksızın sadece kurumun rızasıyla bu görevlendirmeyi yapıyor. Oysa (3) numaralı fıkraya
baktığımızda burada diyor ki: “ …kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile…” Yani (3) numarada görevlendirdiklerinde kiĢinin
kendi isteğini dikkate alırken (4) numarada bunun dikkate almıyor. Bu olabilir bir Ģey değildir. Buraya kiĢinin kendi isteğiyle ilgili bir
kelimenin eklenmesi gerektiğini düĢünüyorum. Yoksa cebrî çalıĢtırmaya, zorla çalıĢtırmaya girer.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Bir tutarlılık bakımından…
Buyurun.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, sayın vekilimizin belirttiği (4)
no.lu bentteki hususlara biz de katılıyoruz, bunu bir önerge hâlinde BaĢkanlığa sunacağız. Bu konuda hazırlığı Maliye Bakanlığımız
yaptı, eğer gerekirse teknik detayları Uğur Bey aktarabilir. Yani isteği dıĢında istihdam edilme olayı diye bir Ģey yok, daha doğrusu
olmayacak.
BAġKAN – Anladım, peki.
Madde üzerinde iki önergemiz var.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihî Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 7‟nci maddesine
aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 7- (10) BaĢkanlık bünyesinde çalıĢtırılacak personelin temini mümkün olduğu takdirde, Eceabat ilçesi ve Çanakkale
dâhilînde ikamet eden Ģahıslara öncelik tanınır.
Gerekçe:
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihî Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 7‟nci maddesine
yapılacak bu hüküm ilavesiyle, Tarihî Alan ve Milli Park mevzuatlarından mağdur olan bölge sakini vatandaĢlarımıza öncelik verilmesi
suretiyle avantaj sağlanmıĢ olacaktır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/927) esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihî Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı‟ nın 7‟ nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının metinden çıkarılarak ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki
fıkraların eklenmesini, maddede yer alan fıkraların buna göre teselsül ettirilmesini ve maddenin sonuna aĢağıdaki fıkranın eklenmesini
arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Amasya
"(3) Kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri
taĢıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle BaĢkanlık kadrolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan
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iliĢkileri, iĢ sözleĢmesinin yapılmasıyla son bulur. BaĢkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye baĢlananlara, önceki kurumlarıyla
iliĢkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 15 yıldan az olanlara emekli ikramiyesi
ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri BaĢkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleĢtirilmek
suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dahil edilir. Ayrıca, bu Ģekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet
süresine dahil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından 15 yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem
süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu Ģekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluĢlarından aylık
bağlanması veya iĢ sözleĢmesinin iĢveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iĢ sözleĢmesi sona erenler hariç olmak üzere,
BaĢkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma Ģartlarını kaybetmemiĢ olanlar; öğreni m
durumları, hizmet yılı ve kazanılmıĢ hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve
kazanılmıĢ hak aylık derecelerine uygun boĢ bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın en geç
bir ay içerisinde göreve baĢlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kiĢilerin BaĢkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmıĢ hak
aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iĢ sözleĢmesinin sona ermiĢ
olmasından dolayı BaĢkanlıkça kıdem tazminatı veya baĢkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak
kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.
(4) Kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen Devlet memurları, ilgili kurum veya kuruluĢun muvafakati ve ilgilinin
kabul etmesi Ģartı ile BaĢkan tarafından, yapılacak çalıĢmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle BaĢkanlıkta
görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir. Bu Ģekilde görevlendirilenler, kurumlarınca görev
süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi
kurumlarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder ve bunlara ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.
(5) Kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanları aylıksız izinli olarak da dördüncü fıkra
hükümleri uyarınca BaĢkanlıkta görevlendirilebilir ve bunlara ödenecek aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklar iĢ sözleĢmeleri ile
belirlenir. Bunların sosyal güvenlik kurumu ile iliĢkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.
(6) Dördüncü ve beĢinci fıkralar kapsamında görevlendirileceklerin sayısı BaĢkanlık kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez ve
bunların BaĢkanlıkta çalıĢtıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri baĢkaca bir iĢleme gerek duyulmadan süresinde
yapılır. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıĢtırılanların BaĢkanlıkta geçen süreleri kazanılmıĢ hak aylık derece ve kademelerinde de
değerlendirilir."
"(12) Bu madde kapsamında çalıĢtırılacakların nitelikleri, iĢe alınmaları ve görevlendirmeleri, performans değerlendirmeleri
ve disiplin iĢlemleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe:
Tasarıda yer alan hâliyle, kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen personel ya istifa etmek suretiyle yeni kurulan
BaĢkanlıkta istihdam edilebilecek ya da herhangi bir ödeme yapılmaksızın BaĢkanlıkta geçici olarak görevlendirme suretiyle
çalıĢabileceklerdir. Önergeyle, kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen edilenlere üç alternatif sunulmaktadır.
Bunlardan birincisi, yine istifa etmek suretiyle BaĢkanlıkta istihdam modeli, ikincisi aylıklı izinli olarak istihdam modeli ve
son olarak da aylıksız izinli olarak istihdam modelidir. Bu alternatiflerin sunulmasıyla, yeni oluĢturulan BaĢkanlıkta görevlerin layıkıyla
yerine getirilmesi için insan kaynağı sorununun yaĢanmaması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, maddeye eklenen yeni bir fıkrayla, BaĢkanlıkta çalıĢtırılacak personelin nitelikleri, iĢe alınmaları ve
görevlendirmeleri, performans değerlendirmeleri ve disiplin iĢlemlerinin yönetmelikle belirlenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiĢtir.
Kabul edilen önerge istikametinde 7‟ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 7‟ nci madde
kabul edilmiĢtir.
8‟ inci maddeyi okutuyorum:
Yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifak
M ADDE 8- (1) Tarihî Alanda, Eceabat ve köyler dıĢında her türlü yapılaĢmanın ve yapıların kullanımının denetimi
BaĢkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Tarihî Alanda bulunan ve aĢağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili mevzuat uyarınca BaĢkanlıkça yıkılır veya yıktırılır:
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmıĢ her türlü yapı ve tesisler.
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Köy yerleĢim alanları dıĢındaki inĢaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler.
Yapı ve tesisin, inĢaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmıĢ bölümleri.
ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak yapılan değiĢiklikler ve ilave
kısımlar.
2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmıĢ her türlü yapı ve tesisler.
Tarihî Alanda, bu Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak planlarda belirtilen yapı ve tesislerin dıĢında kalan altyapı
ve üstyapı tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihî Alan içinde ferdi veya kooperatifleĢme yolu ile yapı yapılamaz.
BAġKAN – Haluk Bey, buyurun.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Bu maddeyle ilgili değiĢiklik önergesi sunmuĢtuk ama birkaç Ģey söylemek istiyorum
kısaca.
ġimdi, biliyorsunuz 1999 depreminden alınan en büyük derslerden bir tanesi, bu ülkede, maalesef, deprem güvenli
yerleĢimleri oluĢturmada yapı denetimini layıkıyla yapamamamızdır. Bunu yapamadığımız için öyle bir manzarayla, kayıplarla
karĢılaĢtık. Dolayısıyla, 1999 depreminden hemen sonra yapı denetimle ilgili bir yasa çalıĢması yapıldı ve bugün 4708 sayılı Yapı
Denetim Yasası var.
Yapı Denetim Yasası‟ nın ciddi eksikleri var, bunları zaman zaman tartıĢıyoruz, ancak 2000 yılından bu yana bir
kurumsallaĢmaya giden Yapı Denetim Kanunu ve onunla ilgili görevli Ģirketler bu iĢi yapmaya çalıĢıyorlar ve Çevre ve ġehircil ik
Bakanlığı bunu denetlemekle, izlemekle görevli.
O nedenle, Ģimdi bunu yok varsayıp BaĢkanlığa ayrı bir yapı denetim yetkisi vermek… Zaten bizim Türkiye'de afet risklerini
azaltma konusunda ya da diğer konularda çok baĢlılığa yönelik çalıĢmalar önemli sıkıntılar yaratıyor. Bu çok baĢlılıktan kurtulalım diye
biz AFAD‟ ı yarattık, yani AFAD Kanunu çıktı sırf çok baĢlılıktan kurtulmak için.
ġimdi buna alternatif getirme gibi bir temayül, bence sağlıklı bir geliĢmeyi sağlamaz. Bölge 1‟ inci derece deprem bölgesidir,
önemli deprem faylarına yakındır, Çanakkale tarihinde ciddi deprem etkileri vardır. O nedenle, burada, bu yapı denetim konusunu
baĢkanlığa bağlama gibi bir temayülü lütfen kaldıralım ortadan, yani böyle bir Ģeye müsaade etmeyelim, aksi takdirde yapı denetim
Ģirketlerinin de o sistemini etkileriz ve gereksiz tartıĢmalar ortaya çıkar, kaĢ yapalım derken göz çıkarma noktasına gelebiliriz. Ve burada
yapılaĢmalar, gerek mevcut tarihî yapılar, korunması gereken yapıların yeniden restorasyonu, yani korunma amaçlı, yenileme amaçlı,
onarma amaçlı çalıĢmalar gerekse yeni yapılarla ilgili, bunlar yapı denetim firmaları zaten Bakanlıkça denetleniyor. Bunlar Ģirketlerdir,
bunu Bakanlık da kontrol eder, AFAD da kontrol eder, yeni kurulacak baĢkanlık da kontrol eder, ama bunları ortadan kaldırmayalım
diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Ali Bey, buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Özellikle 8‟ inci maddenin (1)‟ inci fıkrası -Hocamın belirttiği gibi, bir meslektaĢ olarak, meslek olarak görüĢüyorum- üst
yapılarla ilgili.
Burada maddeye baktığımızda, 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası‟ nda projenin mimarisinden fonksiyonlarının içeriğine kadar
hepsini zaten denetleyerek veriyorsunuz. Yani oradaki yapı kullanımı zaten ruhsat alırken projenin içerisinde belirtiliyor ve bundan
sorumlu olan yine 4708 sayılı Yasa‟ ya göre yapı denetim firmalarıdır yani oradaki proje müellifleridir, projenin dıĢında denetim
firmalarıdır ve bu anlamda da bunun burada çeliĢkileri vardır.
Ancak Ģöyle bir Ģey: Oradaki kaçak yapının denetimi yani kaçak yapının saha içerisindeki yapılaĢmasının denetimi ayrı bir
mevzudur, ona katılıyorum, bunu denetleyebilir ancak yapının denetlemesi yani sağlık açısından, sağlamlık açısından denetimi
mevzuatının oradaki… Ki tekrar bir yapılaĢma yoktu; olmasının… Burada farklı bir bölüm vardır.
Yapıların kullanımı denetiminden zaten projeyle birlikte yaptıran -genelde baĢkaları yaptırıyorsa ona- firmalar sorumludur
orada ve firmalar bu konuda yetkilidir ve projelerde sorumludur, ruhsat alırken de çıkar. Burada bunun tekrarlanması söz konusu
olmamalıdır.
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ġurada doğru olan bir Ģey varsa, son yapılan -depremler de göstermiĢtir ki Çanakkale bölgesinde- orada dikkat edilmesi
gereken -bunu da ilgilendirdiği için söylüyorum- özellikle devlet kurumları ve devletin yaptırdığı ihalelerdeki projelerdeki yıkımlarda
söz konusudur. Yani genelde hastane, ilköğretim ya da okul ve bunun gibi devlet yapılarında ve devletin yaptırdığı konularda...
Ona da bir baktığımızda, 4708 sayılı Yasa‟ nın dıĢında çıkarılan, bu yasa denetiminden çıkarılan ve ihale kapsamına
girmeyen yerlerin -böyle bir yasada- hep bir depremde yıkıldığını gördük.
Onun için, bence Ģurada bu maddeyi düzeltmek gerektiğine inanıyorum. Yani evet, onunla ilgili mutlaka üzerinde durulmalı.
Yani yerinde kaçak yapının denetimi farklı bir Ģeydir, binanın sağlıklı yapılması ve fonksiyonuna uygun yapılması yine ayrı bir denetime
tabidir.
Onun için farklı kanunlarla ilgilidir ama ilgili idare, buradaki baĢkanlık, oradaki kaçak yapıyı denetl eyebilir projesi, ruhsatı
uygun değilse ancak içerinin sağlıklı yapıldığının denetimini karıĢtırmamak gerektiğini, burada bir ayrıcalık yapılması gerektiğini, yasal
düzenlemede birbirine girmemesi gerektiğini, 4708 sayılı Yasa‟ dan muaf hâline getirilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak
istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Bir açıklamanız olacak mı?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, sadece bu konuda değil, aslında
idarede yapılaĢma, daha doğrusu bu alanın hem kültür varlıkları hem doğal varlıklar olması nedeniyle uygulamayı da burada yaptığımız
düzenlemeyle tek komisyona indirdik malumunuz. Yani Çevre ve ġehircilik Bakanlığının doğal varlıklarla ilgili komisyonunu,
Bakanlığımızın kültür varlıklarıyla ilgili kurulunu bu alan söz konusu olduğunda teke indirgedik.
Tabii ki yasal düzenlemeler var, özellikle 1999 depreminden sonra depremle ilgili hususlarla ilgili olarak. Tabii ki mevcut
yasalar dıĢında ayrı bir düzenleme yapmamızın buradaki asıl amacı, idarede biraz pratiklik kazanmak. Yani bu gerekçeyle hareket edildi
diğer konularda olduğu gibi. Bir mahzurlu tarafı olacağını zannetmiyoruz çünkü bunun bir…
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Hayır, kesinlikle…
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Çok mahzuru var.
BAġKAN – Siz tamamlayın; buyurun lütfen.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Yani Ģu andaki örgütlenme yapısıyla, personel
yapısıyla yani teĢkilatlanmasıyla, gerekli nitelikteki insanlar sağlandığı takdirde, istihdam edildiği takdirde bizce mahzuru yok mevcut
hâliyle.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Söz istiyorum.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkanım, zaten mevcut yasaya da göz
gezdirdiğimizde yani yürürlükte olan Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu‟ na baktığımızda aynı düzenleme var. Yani 4‟ üncü
maddeye bakıldığında aynen okuyorum: “ Millî Park alanındaki Eceabat ve köyler dıĢında her türlü yapılaĢmanın ve yapının kullanımının
denetimi Millî Park Müdürlüğünce yapılır.”
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – YanlıĢ, o da yanlıĢ.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN - “ Denetimle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”
BAġKAN - Peki, teĢekkür ediyorum.
Burayı siz böyle suigeneris bir yapı olarak düĢünüyorsunuz, öyle anlaĢılıyor.
Haluk Bey, buyurun.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – BaĢkanım, gerçekten bunu çeĢitli açılardan ele almak lazım yani millî parklarla ilgili
yapılmıĢ bir yanlıĢı… O eski bir kanun, depremden sonra Yapı Denetim Kanunu çıktı. Yani biz eğer BaĢkanlığa böyle bir yetki verirsek
yapı denetimiyle ilgili, yarın bir gün bir baĢkası da “ Ben de yapı denetimini kendim yaparım.” der, bu iĢ sonra çözülemeyen bir mecraya
gider, yola gider. Dolayısıyla, bunun önünü açmayalım. Yani Yapı Denetim Kanunu var. Ya, bu Hükûmet bütün yapıları -TOKĠ hariç
tabii- bütün müteahhitlerin iĢlerini -restorasyon da olsa, yenileme de olsa, kentsel dönüĢümde de olsa ne olursa olsun- zaten yapı denetim
firmalarıyla yaptırıyor.
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O nedenle, yani Yapı Denetim Kanunu‟ nu yok varsaymak, ileride çok baĢka sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Onun
için, bunun yeniden düzenlenmesi ya da bu maddenin çıkarılıp bir Ģekilde ya da bizim bir düzenleme Ģeyimiz var, onu okutun lütfen.
BAġKAN – Okutacağım.
Peki, teĢekkür ederim, sağ olun.
Ali Bey, buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Ben biraz daha, çok az bir teknik olarak açmak istiyorum yani konunun biraz anlaĢılması
açısından çünkü hepimizi ilgilendiren yani hepimizi, buradaki millî serveti, ekonomiyi, depremi, hepsini ilgilendiren, can kaybı olan bir
konu.
Bir kere, bir restorasyon yapsanız da bunun içerisine güçlendirme ya da bir farklı bir Ģey mutlaka girecek, o teknik bir konu.
Yani bütün teknik elemanlar onun üzerinde mutabakat sağlayarak… O ayrı bir ihtisas konusu yani laboratuvarından Ģeyine kadar.
Burada çok farklı bir yapılanmaya bu kadar gitmenin, devlet içinde tekrar yeni bir yasayla denetim koymak çok doğru
değildir.
ġimdi, burada güçlendirme yapacaksınız, gene denetim firmalarıyla ilgili… Uzmanlık gerektiren bir konudur yani
statiğinden o günkü betonuna kadar ya da depremdeki temeline kadar.
ġimdi, onun için burada sıkıntı Ģu: Yani Ģimdi biz yasayı niçin yapıyoruz? Merkezî hükûmetten kırk bir yıl sonra, 1970‟ ten
günümüze uyarlamasını yapıyoruz, daha iyi akılcı ve yerinde bir iĢlerlik kazandırmak için ama geliyoruz diyoruz ki Ģimdi de: “ Eskiden
bu yasada vardı, biz aynısını aldık. Daha iĢlersiz.” Efendim, böyle bir… O zamandan bu zamana teknoloji geliĢiyor, bilim geli Ģiyor,
mühendislik geliĢiyor. Son yıllarda 2011‟ de Van depremini yaĢadık, son olarak Çanakkale‟ de bulunduğumuz depremleri yaĢadık ve
göstermiĢtir ki -denetim yasalarında her ne kadar ne olursa olsun- son depremlerde, denetimli ruhsat alan yapıların yıkılmadığını gördük.
Onun için, artık belirli bir…
Daha eksikleri vardır, tartıĢılabilir ancak bu konuyu ihmal etmeyelim, çok önemli konu, can konusu, mal konusu ve para
konusu ve aynı zamanda Türkiye‟ de devletin kurumunun itibarı söz konusu. Yani devletin yapısına artık bakılmalı ki “ Devletin
yaptırdığı kurumlar artık yıkılmamalıdır ve kamuoyunda da ciddi bakılıyor.” anlayıĢını yerleĢtirmek gerekir diye düĢünüyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Mehmet Bey…
MEHMET DANĠġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkanım, tabii bu teknik bir konu. Ben de mimar veya mühendis değilim ama diğer
kamu kurumlarının yaptığı tüm binaları yani Millî Eğitimin, Sağlığın, Emniyetin, bunların hepsini -bildiğim kadarıyla- idare Çevre ve
ġehircilik il müdürlükleri vasıtasıyla denetliyor. Öyle midir Hocam, bilmiyorum?
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – ġimdi, bizim zaman zaman deprem Ģeyinin azaltılması açısından bir Ģekilde gündeme
getirdiğimiz ve tasvip etmediğimiz konulardan bir tanesi de, bütün özel yapıları, bütün müteahhitlik iĢlerini, hepsini yapı denetime tabi
tutuyoruz ama TOKĠ dâhil kamu yapılarını bir Ģekilde 4708‟ den muaf tutuyoruz. Böyle bir uygulama var. TOKĠ örneğin, kendi
bünyesinde yapıyor denetimleri müĢavirlerle. Ki çok ciddi. Ġleride bunun sıkıntılarını çekeceğimizi tahmin ediyorum. Diğer kamu
binaları da benzer Ģekilde yapılıyor.
Yani bu hataya burada düĢmemek lazım çünkü Türkiye‟ de önemli sorunlardan bir tanesi de gerçekten bu tür koruma,
yenileme, iyileĢtirme gibi tarihî yapıların denetimiyle ilgilidir. O nedenle bununla ilgili özel faaliyetlerin, özel Ģirketlerin, üniversitelerin
bu konuyla ilgili önünü açmak gerekir. Bu, zaten gidiĢat böyle olması gerekirken tam tersi olma yönünde. Kentsel DönüĢüm Yasası‟ nda
da geniĢ bir açıdan ele alınıyor artık bu denetim konusu. O nedenle yani evet, böyle bir durum var, kamu yapıları Ģu anda yapı
denetiminden muaf yani 4708 sayılı Kanun‟ dan muaf yapılıyor, onaylamadığımız bir Ģey ama burada bu hatayı yapmamak gerekiyor,
madem bunu burada görüĢme imkânımız var. Bunun bir Ģekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Bizim onunla ilgili değiĢiklik önergemizi
okursanız sanıyorum önerimiz anlaĢılacaktır.
BAġKAN – Peki, teĢekkürler, sağ olun.
BaĢka söz isteyen yok.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Acaba “ yaptırılır” eklesek olur mu, amaca
hizmet eder mi “ yapılır” veya “ yaptırılır” ?
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Zaten öyle diyoruz. “ Yapı denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim
Bakanlıkça…”
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KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – “ …yapılır” veya “ yaptırılır.”
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – Efendim, yaptırılıyor yani yapı denetim Ģirketlerine yaptırılıyor. Yani yapı denetim
Ģirketleri özeldir ve Bakanlıkça çok sıkı denetlenir. O nedenle zaten yaptırılıyor.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – “ Yaptırılır” dediğiniz zaman siz yapmayacaksınız.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Evet, onu diyorum.
TÜLAY BAKIR (Samsun) – Tüm binaların alt yapılarını tamamen onlar denetliyor ve onların kurumlarında vali
baĢkanlığında hem Çevre ve ġehircilik Bakanlığı var hem belediyeler var, tümü var ve üniversitelerin de ilgili bölümleri var efendim.
Ben Samsun‟ da öyle biliyorum. Yani bizim ilçe ilçe, tüm ilçelerimizin bütün binaları her yönüyle kontrol ediliyor. Ben AFAD diye
biliyorum ama yine sormakta fayda var.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Yok, AFAD değil.
TÜLAY BAKIR (Samsun) – Ama onlar denetliyor efendim, denetlemesini diyoruz.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Yok, gene farklı. Biz yapımdakini diyoruz.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – AFAD‟ ın bazı kontrolleri var ama yapı denetim görevi yok.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – TOKĠ kendisi bunu yaptırıyor, ihale veriyor, firmalar da…
BAġKAN – ArkadaĢlar, bir dakika… Bu, sohbete döndü, Ģimdi konuĢurken kayda girsin.
ġimdi, benim gördüğüm, bu yapı konusunda idarenin, sizin “ hata” dediğiniz, idarenin ise kendi görüĢ açısı olarak gördüğü
sistematik bir yaklaĢımı var. Bu sistematik yaklaĢım burada da söz konusu. Siz buna itiraz ediyorsunuz ve “ hata” diyorsunuz; idare kendi
yaklaĢımına uygun bir Ģekilde, bunu da kendi içinde bir yapı denetimine tabi tutmak istiyor, mesele bu.
ġimdi, bu çerçevede siz yeni bir değerlendirme yapmak ister misiniz?
Buyurun Nihat Bey.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, biz aynı Ģekilde muhafazasını
istiyoruz.
BAġKAN – Peki, burada müzakere edildi zaten. Meclise inerken aynı zamanda bu değerlendirilir.
O zaman ben madde üzerinde görüĢmeler tamamlandı diyorum ve bir adet önerge var 8‟ inci madde üzerinde.
Önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
1/927 Esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 8 inci maddesinin
(1) fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Volkan Canalioğlu

Fatma Nur Serter

Engin Özkoç

Trabzon

Ġstanbul

Sakarya

Namık Havutça
Balıkesir

Metin Lütfi Baydar
Aydın

MADDE 8- (1) Tarihi Alanda, köyler dıĢında Eceabat ve Tarihi Alanda her türlü yapının inĢaatı Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen "Yapı Denetim" firmaları tarafından denetlenir. Tarihi Alanda yapılaĢmanın ve yapıların
kullanımının denetimi BaĢkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe:
Bu madde 644 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ve 4708 sayılı Yapı Denetim
Kanundan doğan yetkilerinin bir baĢka kuruma devri niteliği taĢıdığından hareketle bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu
görülmektedir.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
8‟ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 8‟ inci madde kabul edilmiĢtir.
Bu maddeye iliĢkin biraz önce yapmıĢ olduğumuz müzakereyi de dikkate alarak eğer yeni bir yaklaĢım gerekiyorsa onları
istiĢare edersiniz, muhalefetin ifade ettiği değerlendirmeleri. AĢağı inerken onu da yeni bir önergeyle değerlendirebilirsiniz.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – “ Yapılır” , “ yaptırılır” karĢılar.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Bunu ciddiye almanızda fayda var.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Eğer gecikilmemiĢse tabii, eklenebilir.
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BAġKAN – Yani onu değerlendirin siz, Ģey yaparız.
9‟ uncu maddeye geçiyorum.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
M ali ve Cezai Hükümler
M ali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
M ADDE 9- (1) BaĢkanlık, mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunu
zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; yıllık çalıĢma programı ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve uygulama
sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaĢılabilir olmasına iliĢkin tedbirler BaĢkanlık tarafından alınır.
(2) BaĢkanlıkta mali kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve mali denetimin sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar;
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
BAġKAN – Madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Önerge yok.
Madde 9‟u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde 9 kabul edilmiĢtir.
10‟uncu maddeyi okutuyorum:
BaĢkanlık bütçesi
M ADDE 10- (1) BaĢkanlıkça yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe her yıl Ağustos ayı sonuna
kadar Bakanlığa sunulur ve incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dıĢı harcama yapılamaz.
BaĢkanlık yıllara sari harcama yapmaya yetkilidir.
(2) BaĢkanlığın gelirleri Ģunlardır:
a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar.
b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karĢılığı alınacak ücretler ile Tarihi Alanda bulunan yerlerin iĢletilmesi ve iĢlettirilmesinden elde
edilen gelirler.
c) Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar.
ç) Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bütçelerinden en az yüzde bir
oranında ayrılacak paylar.
d) Tarihi Alan iĢletme ve faaliyet gelirleri.
e)Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri
f) Yurtiçinden ve yurtdıĢından sağlanacak yardım, bağıĢlar ile sponsorluk gelirleri.
g)

BaĢkanlık

gelirlerinin

değerlendirilmesinden

elde

edilen

gelirler,

ğ) Diğer gelirler.
(3) BaĢkanlığın giderleri Ģunlardır:
a) Tarihi Alanda etüd, envanter, planlama, proje çalıĢmaları, müĢavirlik hizmetleri, Tarihi Alanın topografik özellik ve genel karakteri
bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların geliĢtirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar,
ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.
b) Tarihi Alanda, planları gereğince taĢınmazların kamulaĢtırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisi ve kiralanmasına iliĢkin
harcamalar.
c) Tarihi Alanda yer alan iĢletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, müze, zi yaretçi
merkezi, tanıtma merkezi, anıt, Ģehitlik, saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü, harcamalar.
ç) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taĢınırların satın alınması, kiralanması,
bakımı, onarımı ve iĢletilmesi ile ilgili harcamalar.
d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler.
e) DemirbaĢ ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.
f) BaĢkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler.
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(4)

BaĢkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleĢtirilmesi ve iç denetime iliĢkin usul ve

esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının uygun görüĢü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte
düzenlenir.
(5)

BaĢkanlık bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.
BAġKAN – Evet, 10‟ uncu madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Önerge yok.
10‟uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 10‟ uncu madde kabul edilmiĢtir.
11‟ inci maddeyi okutuyorum:
M uafiyet ve indirimler
M ADDE 11- (1) BaĢkanlık, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan iĢlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492

sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından,
düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağıĢ ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip
olduğu taĢınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının BaĢkanlığın haklılığı nispetinde karĢı taraftan
tahsiline ilgili merciince karar verilir.
(2) BaĢkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağıĢ ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannâmesi üzerinde ayrıca gösterilmek Ģartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilebilir.
(3) BaĢkanlığın bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi iĢletme oluĢmuĢ
sayılmaz.
(4) BaĢkanlığın, bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan görevlerine iliĢkin mal, hizmet,
danıĢmanlık hizmet alımları ile yapım iĢleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna BaĢkanlığın Tarihi Alana iliĢkin faaliyetleri içinde olmayan, BaĢkanlığın idari
ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım iĢlerini kapsamaz. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığının görüĢü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(5) BaĢkanlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(6) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna iliĢkin
iĢlerde 6831 sayılı Kanundaki izinler aranmaz.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Avni Erdemir geçti)
BAġKAN – Evet, madde üzerinde söz almak isteyenler?
Buyurun efendim.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
ġimdi, bu Kamu Ġhale Kanunu‟na tabi olmamanın gerekçesini öğrenmek istiyorum. Daha doğrusu, çıkartılan her yasada
mutlaka bir ayrıcalık öngörülerek “ Kamu Ġhale Kanunu‟ na tabi olmama.” gibi hüküm getiriliyor. Benim önerim: Bu Kamu Ġhale
Kanunu‟ nu toptan kaldıralım, rahatsızlık vermesin, bundan sonra da bu hüküm yer almasın yasalarda çünkü Kamu Ġhale Kanunu‟ na tabi
olmayan yani istisna olanlar ile tabi olanlar neredeyse birbirine denk duruma geldi, hatta istisnalar aslı aĢar hâle geldi. Y ani bu kanun
madem size bu kadar rahatsızlık veriyor, çoğunluğunuz da var, kaldırın, kurtulalım. Nedir bu istisnanın burada yer alması? Yani hangi
acil iĢten dolayı bu Kamu Ġhale Kanunu‟ na tabi olmuyor, gerçekten anlamak mümkün değil.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Ben de teĢekkür ediyorum Sayın Serter.
Evet, Sayın SarıbaĢ, buyurun.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) - TeĢekkür ederim BaĢkan.
Ben, öncelikle, tabii oyladık 10‟ uncu maddeyi de ama mutlaka, gözden kaçtığı için, onun için özellikle de belirtmek
istiyorum. Burada 10‟uncu maddenin (c) bendinde, biliyorsunuz ki Hükûmetiniz özellikle politikalarına ters düĢen ama… Burada gözden
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kaçırdığımız bir madde var, dinlenme ve spor tesisleri… ġimdi, böyle bir yerde her Ģeyi yasaklıyoruz ve burada dinlenme ve spor
tesislerine buradan bir para aktaracağız ve buna bir yatırım ve destek vereceğiz. Bence bunun açılması burada nasıl anlam taĢıyor yani
kamunun dinlenme tesisleri yapabilmesi hakkı mı olabilecektir ya da özel sektörde dinlenme tesisleri mi yapılacaktır? Yani “ spor
tesisleri” deyince ne akla geliyor? Tarihî eserde spor tesislerinin ne iĢi vardır? Yani bunun gibi soru iĢaretleri var. Burada bu nasıl
gözden kaçmıĢtır, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani burada bu kadar yasak, bu kadar koruyucu yasa maddelerini bu kadar gözden
geçirirken, yenilerken de acaba bu da eski maddeden tam bir alıntı olarak mı geçmiĢtir yani Millî Parklar Yasası‟ ndan? Bence onu
dikkate almak gerekir diye düĢünüyorum.
Bakın, bir daha okuyorum: “ Tarihi alanda yer alan –tarihî alanda, özellikle altını çiziyorum- iĢletme, tanıtma, dinlenme ve
spor tesisleri, altyapı, üstyapı…” Yani burada Ģehitlerimizle ilgili, çocuklarıyla ilgili altyapıda, üstyapıda spor tesisleri mi yapacağız,
dinlenme tesisleri mi yapacağız, onu anlamakta güçlük çektim. Yoksa kamuda farklı, orada güzel yerler mi var, yeni bir turizm alanları
mı yaratacağız, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Onun için bunun tekrar gözden geçirilmesinde fayda var diye, tüm Komisyonumuza
ve milletvekillerimize böyle bir hatırlatmada fayda var diye düĢünüyorum.
Onun dıĢında, Ģimdi, geçersek 11‟ inci maddede… Biliyorsunuz ki bütçenin denkliği söz konusudur, genel bütçe içerisinde
yaklaĢımlar çok söz konusudur, bütün enflasyondan tutun da her türlü dâhil olmak üzere ve tüm bankalara dünyada kredilerimizi
çekerken de genel bütçe üzerinden denetimlerimizi veririz, buna göre de planlarımızı yaparız. Ancak, az önce de ifade edildiği gibi,
burada devletin… ġöyle ifade etmek gerekirse: ġirket mi bu? ġirket değil, Ģirket olsa gene olmaz. Kooperatif mi? Gene olmaz. Devlet
kurumu mu? O da tartıĢılır. Herhangi bir uluslararası özerk cumhuriyet mi? O da tartıĢılır böyle bir konumda. Ve denetimi Ģöyle
sıralamak isterim: Burada hep muafiyetler söz konusu ve belediye yasalarından muaf, gelir vermiyorsunuz, vergilerden muaf,
vermiyorsunuz, 4734 sayılı Ġhale Yasası‟ ndan muaf. Kiraları burada koymayacaksınız. Buradaki devlet kurumunda, bir Ģeffaflık
anlamında, kiralık yerleri, iĢletmeleri nasıl kiraya vereceksiniz? 2886‟ dan muafsınız ve bununla ilgili diğer kıyı Ģeridinden muafsınız,
imar kanunlarından muafsınız, özel kanun çıkarıyorsunuz, genel bütçeden muafsınız. Denetim ve özellikle bütçenin denkliği ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi, belediyeleri de dâhil olmak üzere bu bütçenin içerisine katıyorsunuz. Avrupa Birliğinde anlaĢmalarımızda
devletin bütçelerinin denetimiyle birlikte bunlara entegrasyondan bahsediyoruz ama bunun durmadan içerisinde denklik bozuyoruz.
Burada bir sıkıntı var yani bence bunun statüsü ne?
Yani burada iĢlerlik tabii ki yerinde, tek bakanlıkta olmasına kesinlikle katılıyorum, doğru bir iĢlevsellik katılıyor ama bu
Türkiye Cumhuriyeti devletinin öz yasalarına, Anayasası‟ na ve denetim yasalarının hepsine aykırıdır. Ġhale Yasası‟ nda… Bir kamu
kuruluĢudur gene bu sonuçta. Ġhaleden ve her türlü denetimden muaf olan ve ihalesiz bir iĢin nasıl verileceğini… Bana sempatik
gelebilecek bir insana mı vereceksiniz, nasıl denetim yapacaksınız? Bugün bir Ģirkette bile, özel Ģirkette bile ihaleler açılır. Dünyanın
hiçbir kurumunda ve özel tüzel kiĢiliğinde ihalesiz bir alım ve kiralar da dâhil olmak üzere yarıĢmasız bir ihale yapıp kiraya
veremezsiniz. Yani tabii ki iĢlevsellik yapalım, tabii kurum daha hızlı çalıĢsın ancak bu kadar özerk bir anlayıĢın olabileceği bir
düzenleme dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu kadar geniĢ dağıtılmıĢ bir baĢkanlık da yoktur, bakanlıkta da yoktur bu kadar geniĢ yetki.
Her Ģeyin bir sınırlaması ve doğrusu vardır. Buradaki paraların denetimi Ģeffafça, doğru, yatırımların ne kadar farklı bir Ģekilde
yatırılabileceğini nasıl denetleyeceğiz ve genel bütçe içerisindeki enflasyon katkısını, hesaplarını nasıl yapabileceğiz? Bu soruların
karĢılığını aslında ciddi bir Ģekilde bulmak gerekir. Onun için de son maddede sonsuz gider harcamaları, teĢvik yasası da dâhil olmak
üzere hepsi içerisinde kalıyor, giriyor ve bu anlamda da muaf olan ama herkesin, diğerlerinde muaf olmayan, devletin diğer
kurumlarının, hiçbirisinin muaf olmadığı bir yasada böyle bir düzenlemeye gidiyoruz.
Bence, bizim ciddi Ģekilde bunu düĢünmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bana bunun tarifini, bilim adamları, kim olursa
olsun, Ģu kanunun yetkilerinin tarifini, tüzel kiĢiliğini bana ifade ederlerse çok sevineceğim. Türkiye‟ de böyle bir tüzel kiĢilik, böyle bir
Ģirket, dünyada böyle bir devlet ya da herhangi bir kurum var mıdır?
ArkadaĢlar, Ģunu söyleyebiliyorum: Bağımsızlık da diyemeyeceğim, her bağımsızlığın bile kendisi içerisinde denetleyebilir
ve verilebilirliği vardır, Ģeffaflığı vardır, bununla ilgili yarıĢması vardır. Bu çok önemlidir yani bu kadar özerkliğin sonucunda kokular
çıkar sonra. Bu kokuların çıkmasını nasıl önleyeceksiniz ya da bunun ranta dönüĢmemesinin önünü nasıl kapatacaksınız? Bu soruları
gerçekten iyi düĢünmemiz gerekir diye düĢünüyorum. Yani tabii ki iĢlerlik kazandıralım, tabii ki hızlı olsun.
Bakın, çok net söylüyorum, buraya kurulmasının, tek bakanlıkta olmasını savunanlardanım ancak bana bir arkadaĢımız
çıksın, kim olursa olsun, bunun bana statüsünü, böyle dünyada bir örneği var mıdır, bana bir tane göstersin.

38

ArkadaĢlar, yani, biz, vicdanen ve doğru bilimsellik anlamında bir devlet kurumunun bütün paraları toplanırken bakın
herkese soruĢturma açıyoruz, yani yargılanıyoruz, herkesin ufacık parasında denetlemeler yapıyoruz ama burada bütün denetleme
yetkilerini ortadan kaldırıyorsunuz çünkü veriyoruz, yetki veriyoruz, her türlü ihaleden muaf, her türlü kiradan muaf. Herkese burada
istediği hediyelik eĢyayı satma yetkisini veriyorsunuz, istediğine turizm teĢvik yetkisi veriyorsunuz. Dünyanın baĢka yerinde böyle
yetkili bir baĢkanlık sistemi, böyle bir kurum var mıdır? Bunun tarifini bana yapabilirseniz çok memnun olacağım. Yani yok böyle bir
anlayıĢ. Yani gerçekten 1 lira için kamuda insanlar yargılanırken, 1 lira için belediyeler yargılanırken, diğer kurumlar yargılanırken,
bugün gerçekten içeride binlerce insan yatarken burada bu kadar ranta… Ranta dönüĢür bu sonuçta, onu söyleyeyim. Bunun bir
karĢılığını bulmak gerekir. Bu çok ciddi bir karardır.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın SarıbaĢ.
Sayın Havutça, buyurun efendim.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, tecrübeli belediye baĢkanımızı dinleyince gerçekten ben de söz alıp tarihî bir uyarı yapma
ihtiyacı içerisinde hissettim kendimi.
ġimdi, tabii, evrensel hukukun kuralları vardır ve evrensel hukukun kurallarının Türk iç hukukuna yansımaları vardır ve
Türkiye Cumhuriyeti devletinin de Avrupa Birliği normları çerçevesinde taahhüt ettiği yargının bağımsızlığı, hukuk devleti, bireysel hak
ve özgürlüklerin tanınması, Avrupa Birliği müktesebatına uyumluluk, devlet yönetiminde Ģeffaflık gibi kriterler var.
ġimdi, hakikaten maddeye Ģöyle bir baktığımızda, Sayın SarıbaĢ‟ ın ifade ettiği gibi, Sayın BaĢkan, bunun gerekçelerini…
Bu, evet Çanakkale, o bölgede tarihsel bir alanın baĢkanlığının oluĢması, o bölgenin evrensel dünya barıĢına, Türkiye‟ nin tarihsel
değerlerinin korunmasına, geliĢtirilmesine çok önemli bir katkı yapacağı konusunda tartıĢmasız ben de olumlu bakıyorum. Gerçekten
böyle bir tarihî alanın yaratılması gelecekte çok önemli, tarihsel, Türkiye‟ nin zenginliği, geliĢmesi bakımından çok önemli görüyoruz.
ġimdi, bunu yaparken birtakım hukuksal denetimlerden, yargısal denetimlerden, birtakım ekonomik denetimlerden ari olarak burada
özerk bir böyle dokunulmaz, denetlenemez bir alanın yaratılmasının gerekçesini ben sizden duymak istiyorum.
ġimdi bakın, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Türkiye‟ de yolsuzlukların, Türkiye‟ de gerçekten hukuk devleti tesis
edilmesinde en önemli adımlardan bir tanesidir, bu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası çünkü orada bütün devletin adına harcama
yapan kesimlerin bu harcamaları nasıl yapabileceği çok ayrıntılı olarak ve gerçekten de örnek bir Ģekilde demokratik hukuk devletinin
bir gereği olarak düzenlenen çok önemli bir yasadır ve Türk devlet yönetim sisteminde önemli devrimlerden bir tanesidir Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun kabul edilmesi, bu çok açık. ġimdi böyleyken bırakın onu Devlet Ġhale Kanunu‟ndan muaf, Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟ ndan muaf. Böylelikle, burada tabii bizim kaygılarımız var. Ne diyoruz? Devlet yönetiminde
Ģeffaflığı, devlet harcamalarındaki açıklığı, birtakım ilke, tutarlılık, ölçülülük, denetlenebilirlik gibi devletin yönetimindeki birçok kriter
yok sayılıyor burada. Demokratik bir hukuk devletindeki Ģeffaf yönetimin, gün ıĢığında yönetimin en önemli unsurları yok sayılıyor. Biz
o zaman burada yarın oradaki birtakım kayırmalarda BaĢkanlığın orada kendi yandaĢlarına, iĢte birtakım insanlara sübjektif değerlerle
“ Al burayı sen iĢlet. Al öbür tarafını sen buraya bir büfe yap, sen iĢlet. Buradaki iĢletmeyi sen yap.” Bunları nasıl önleyeceksiniz? Nasıl
önlenecek bunlar? Siz de karıĢamayacaksınız çünkü sizin de yetkiniz yok, orada bir baĢkanlık tesis ediyorsunuz. KĠT, gidip
denetleyemeyecek çünkü yetkileri yok. Dolayısıyla bu gerçekten, devlet ciddiyetiyle Türkiye‟ nin taahhüt ettiği demokratik hukuk
devletinin kriterleriyle örtüĢen bir durum değil. Buradan AKP‟ li milletvekili arkadaĢlarıma sesleniyorum. Bakın, lütfen, Türkiye‟ nin
taahhüt ettiği Avrupa müktesebatında verdiğimiz taahhütler var bizim, hepimizi bağlayan Ģeyler yani bunlar siyaset üstü, kurumlar üstü,
hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Avrupa Birliği Kopenhag Kriterleri‟ nin kabul etmiĢ ortak bir mutabakatımız var ve bu
devletin taahhüt ettiği devlet yönetim sistemi var. Buradan ayrılıyor muyuz Ģu anda biz? Yani böyle bir Ģeye doğru gidiyoruz. O
bakımdan, bu 11‟ inci maddedeki bu muafiyetlerin ortadan kaldırılarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik bir hukuk
devleti olmasının ve bunun da ön koĢulunun bütün devlet adına harcama yapan tüm kurumların denetlenebilir olmasının önünü açmamız
gerekiyor. Devlet adına bu halkın vergilerini toplayıp halk adına, millet adına, devlet adına harcama yapan tüm kurumların Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde denetlenmesi gerekiyor. Bundan kaçınmamak gerekiyor. Dolayısıyla gerekçeleri sizden…
Olağanüstü bir Ģey mi var, neden böyle bir Ģeye gerek duyuldu doğrusu bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunun hiçbir gerekçesi de
olamaz. Yani devlet yönetiminde hangi sebeple olursa olsun hukuk devletinden ve mali denetimden kaçınılması mümkün olamaz. Bu,
Anayasa‟ ya çok aykırıdır bu düzenleme. ġunu söylüyorum: Bu buradan geçtiği takdirde, ben Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili
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olarak, ilk yapacağım Ģey bununla ilgili Anayasa Mahkemesine gitmek olacaktır çünkü bu, Türkiye‟ nin taahhüt ettiği uluslararası
hukuka, Anayasa‟ mıza çok açık aykırıdır.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Havutça.
Sayın KaĢdemir, buyurun efendim.
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ediyorum.
Öncelikle 10‟ uncu maddedeki az önce Sayın SarıbaĢ‟ ın ifade etmiĢ olduğu tanıtma, dinlenme ve spor tesisleriyle alakalı
birkaç cümleyi eklemek isterim.
Bizim Çanakkale Ģehitliklerinde Ģu anda en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi Çanakkale 81 vilayetten, özellikle
Ģehitlik ziyaretçi alan bir yer. Örneğin Kars‟ tan, örneğin Ağrı‟ dan, örneğin Kayseri‟ den, örneğin Hatay‟ dan kilometrelerce otobüsle
yolculuk yapıp oraya gezmeye gelen kardeĢlerimiz, vatandaĢlarımız var ve bunlar oraya geldikleri zaman çok yoruluyorlar. Oraya
geldikleri zaman bu insanların elini yüzünü yıkayabileceği, icabında biraz dinlenebileceği, çayını kahvesini içebileceği, kahvaltı
yapabileceği veya çok yoruldukları zaman bir gece orada geçirebilecekleri konaklama, dinlenme tesisleri yok. O yüzden bu bir ihtiyaçtır.
Oraya gelen vatandaĢlarımızın, öğrencilerimizin konaklayabileceği dinlenme tesisinden kastımız budur, orada insanlarımızın
konaklayabileceği. Eğer bu konuda benim yanlıĢ beyanım varsa lütfen bürokratlarımız düzeltsinler. Bu konudaki tanıtma, dinlenme ve
spor tesisleri icabında orada öğrencilerin kalırken, o gece kaldıkları zaman belki de bir voleybol oynayacağı, basketbol oynayacağı
birkaç spor tesisi yapmak da elzemdir diye düĢünüyorum.
Diğer bir konu da: Burada gerçekten önemli bir konu görüĢüyoruz Tarihî Alan BaĢkanlığı. Burada sanki bu Alan BaĢkanlığı
tamamen denetimden ari, hiç kimsenin denetlemediği, herkesin baĢıbozuk bir Ģekilde, denetim yapılmadan harcama yapabileceği bir yer
olarak algılanmasını doğrusu istemem ve kabul etmem. Bir defa Alan BaĢkanlığı…
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) - Öyle yazıyor.
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Benim düĢüncelerim bunlardır, eğer bu konuda eksik bir Ģey söylüyorsam lütfen
bürokratlarımız, kanunun amacını daha iyi bilenler veya kanunun savunucuları bu konuda bizim eksiklerimizi tamamlasınlar ama her
zaman bu Alan BaĢkanlığının bir defa en baĢta bir bakanlık denetimine tabi olduğunu buradan belirtmek isterim.
Ġki: SayıĢtay denetimine tabi olan bir baĢkanlıktır, yanlıĢ biliyorsam lütfen düzeltin. SayıĢtay denetimine tabi değil mi?
SayıĢtay denetimine tabi olan bir yerdir, üstüne üstlük yargı denetimine açık bir alandır.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) - Ġki senedir SayıĢtay raporu görmüyoruz Mecliste.
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – O yüzden, ben bu konuda kamuoyunun yanlıĢ bilgilendirilmesi veya farklı bir algı
operasyonu yapılmasını kabul etmediğimi belirtmek isterim. Gayet iyi niyetli, gayet de Çanakkale ġehitliği‟ ne, Çanakkale ruhuna,
tarihimize yakıĢanı yapabilecek bir Alan BaĢkanlığı, iyi niyetle de kurulan bir baĢkanlıktır. Az önce “ Dünyada böyle bir örneği var mı?”
diye soru soruldu. Aynı Ģekilde ben de cevap veriyorum: Dünyada baĢka Gelibolu da yoktur. O yüzden bizim bu konuda bu Alan
BaĢkanlığı belki de herkese örnek olacaktır.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkürler Sayın KaĢdemir.
Buyurun Sayın Ökten.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; dinledim hepinizi ve kafamda Ģu soru belirdi
sayın bürokratlar: Bu BaĢkanlık hesap verme noktasında kime hesap verecek?
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN - Açıklama yapabilir miyim?
BAġKAN – Buyurun Sayın MüsteĢarım.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, değerli üyeler; denetim
noktasında… (Gürültüler)
BAġKAN – Sayın MüsteĢar cevap veriyor efendim.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) - Ben Sayın MüsteĢarımdan bir cevap rica edeyim lütfen.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) - 11‟ inci maddenin (5)‟ inci fıkrası cevaptır.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – “ …Kontrol Kanunu, Devlet Ġhale Kanunu, …sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine
tabi değildir.” diyor. Kime hesap verecek iĢte onu soruyorum. Tabi olduğu ve hesap verebilme mercisi harcamalar noktasında neresidir?
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KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Tabii en üst merci olarak tabii ki yani bir defa
bütçesel anlamda bakanlığa tabi, bakanlığın onayladığı bir kamu tüzel kiĢiliği, ilgili kuruluĢ Yasa‟ nın 4‟ üncü maddesinde. O açıdan
bakanlığın diğer ilgili kuruluĢlarında olduğu gibi bir defa özellikle, öncelikle Bakanlığımız TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının denetim yetkisi
var, gerekirse teftiĢ yetkisi var, tabii ki soruĢturma yetkisi var yani idari anlamda diyorum. Yani denetim mekanizmasına bir muafiyet
tanınması söz konusu değil idari sistem içerisinde, bakanlığın ilgili kuruluĢu yani bir merkez taĢra teĢkilatı bağlı kuruluĢu gibi bakanlığın
ilgili kuruluĢu olacak ve teĢkilatı Ģemasında yerini alacak. O açıdan Bakanlığımız TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının, Sayın Bakana doğrudan
bağlıdır her bakanlıkta olduğu gibi teftiĢ ve denetim yetkisini dolayısıyla ilk etapta, öncelikle yapacaktır, periyodik gerekirse, gerek
Ģikâyetler olduğunda. Onun dıĢında tabii ki SayıĢtay denetimi söz konusu. Yani denetim anlamında eleĢtiriler olabilir ama denetim
boĢluğu diye bir Ģey söz konusu değil efendim.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) - Peki bir Ģey sormak istiyorum: Biz bunu niye yapıyoruz, niye sahip olduğu
taĢınmazları emlak vergisinden muaf tutuyoruz, niye yapıyoruz biz bunu? Yani kendisine yapılan bağıĢ ve yardımlar nedeniyle veraset
ve intikal vergisinden neden muaf tutuyoruz? Niye yapıyoruz? Neyi murat ediyoruz? Bilmediğim için soruyorum.
BAġKAN – Evet, Sayın Ökten baĢka sorularımız da varsa onları soralım da karĢılıklı gibi olmasın.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Yok hayır, bu, soruların devamı zaten. Hepsi, madde 11‟ in “ a” sı zaten.
BAġKAN – Buyurun Sayın MüsteĢarım.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, biz mali konular dâhil olmak
üzere ilgili bakanlıklarla birlikte istiĢare hâlinde bu yasa tasarısı metinlerini oluĢturduk. Maliye Bakanlığımız yetkilisi eğer müsaade
ederseniz mali konularda açıklama yapabilir.
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Lütfen…
BAġKAN – Buyurun efendim.
MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĠRE BAġKANI UĞUR
SANCARBABA – Sayın BaĢkanım, sayın milletvekilleri; esasen, sayın milletvekillerimin yaptığı açıklamayı biz Maliye Bakanlığı
olarak her ortamda savunan bir idareyiz. Yani, denetim mekanizmasının oluĢturulması, kamu mali sisteminin doğru, saydam bir Ģekilde
yürütülmesi konusunda çabamız her zeminde sürdürülmektedir.
Bakanlığın hazırlamıĢ olduğu ilk taslak metin üzerinde de Bakanlığımız değerlendirmeleri sonucu Bakanımızla toplantılar
yapılmıĢtır. Sayın müsteĢarlarımızın katıldığı toplantılara teknik heyet olarak toplantılara katılmıĢızdır. ġöyle bir sonuca ulaĢtık: Esasen
Ģu anda yürürlükten kaldırılan 4533 sayılı Kanun‟da Tarihî Millî Parklar Müdürlüğü var ve bu Millî Parklar Müdürlüğü bünyesinde özel
hesap uygulaması var.
ġimdi, biz özel hesapları aĢağı yukarı tüm kamu idarelerinde kaldırırken burada oluĢturulan özel hesabı muhafaza etmiĢiz
zamanında çünkü buranın bir özelliği vardı.
ġimdi, özel hesap, bütçenin dıĢında sürdürülüyor fakat denetim mekanizmasını arz edeceğim: Denetim mekanizmasından ari
değil, denetimin içerisinde. Burada bu yapının devamı öngörüldü. Yani özel hesabın bir kurum aracılığıyla, bir BaĢkanlık aracılığıyla
yürütülmesi bütçe sistemi dıĢında. Fakat Maliye Bakanlığı olarak biz Ģu önlemleri almak durumunda kaldık ve bunlar tasarıya yansıdı.
Birincisi, kamu mali yönetim sisteminin en önemli ayağını kamuoyu denetimi oluĢturmaktadır. Biz, SayıĢtay ve Maliye
Bakanlığı denetiminden önce kamuoyu denetimini önemsiyoruz. Bu kamu mali yönetim sisteminin…
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Resmî bir Ģey değil ki bu.
MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĠRE BAġKANI UĞUR
SANCARBABA – Arz ediyorum efendim, arz ediyorum.
ġimdi, 7‟ nci maddesinde, 5018…
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Ben ilk defa duyuyorum “ kamuoyu denetimi” diye.
MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĠRE BAġKANI UĞUR
SANCARBABA – ġimdi, yasalarda bu 5018 sayılı Kanun‟ un 7‟ nci maddesindeki mevcut hâli saydamlığa yöneliktir, kamuoyu
denetimini öngörmektedir. Bu madde aĢağı yukarı bu taslağa yansıtıldı. Mali saydamlık…
MUZAFFER ÇAKAR (MuĢ) – Nasıl denetleyecek?
ÇĠĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – KarĢılığı nedir?
BAġKAN – ArkadaĢlar lütfen…
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MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĠRE BAġKANI UĞUR
SANCARBABA – Arz edebilir miyim, ben Ģimdi…
BAġKAN – ArkadaĢlar lütfen, uzman teknik bir açıklama yapıyor karĢılıklı konuĢmayalım lütfen.
MALĠYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĠRE BAġKANI UĞUR
SANCARBABA – Tasarının 7‟ nci maddesi tamamen BaĢkanlığın kamuoyu denetimine açılımını sağlamaktadır.
SayıĢtay denetimine gelince: SayıĢtay denetimi, SayıĢtay Kanunu‟nun 4‟üncü maddesi kamu idarelerinde kimlerin SayıĢtay
denetimine tabi olacağına düzenlemiĢtir. Sermayesinin yüzde 50‟ sinden fazlası kamuya ait tüm idareler SayıĢtay denetimine tabidir ve
burada bir istisna düzenlemesi yapılmamıĢtır.
Diğer taraftan 10‟ uncu maddenin son fıkrası, kamu mali yönetiminin sisteminin ayaklarını aĢağı yukarı aldığımız yetkiyle,
Maliye Bakanının uygun görüĢü üzerine çıkarılacak yönetmelikle, hatta iç denetim mekanizmasını da dâhil ederek Maliye Bakanlığının
uygun görüĢü üzerine çıkarılacak bir yönetmelikle bütçenin hazırlanması, uygulanması, harcama usul ve esasları belirlenecektir.
Bu hususları bilgilerinize arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Canalioğlu da söz istiyor.
Buyurun efendim.
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın milletvekilleri, biraz önce Ġsmail Vekilim bu alana yapılan spor tesisleriyle ilgili Ģunu söyledi: “ Türkiye'nin çeĢitli
yerlerinden on bir, on iki saat gelen insanlar burada yoruluyorlar ve dinlenme esnasında bir voleybol oynamasınlar mı, basketbol
oynamasınlar mı?” ġimdi Ģunu sormak istiyorum: Bu alanda, bu ilahî alanda, bu kutsal alanda biz kültür turizmi mi, dinî turi zm mi
yapacağız?
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Sayın Hocam, ilahi alan nasıl oluyor?
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Yani siz daha iyi biliyorsunuz nasıl olduğunu, tahmin ediyorsunuz.
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Biz polemiğe girersek…
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – Ona girersek… Daha sonra sizinle görüĢürüz.
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen hatibi dinleyelim. Lütfen…
MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU (Trabzon) – ġimdi, burada kültür turizmi mi, dinî turizm mi yapacağız? ġimdi
buraya gelen insanların basketbol, voleybol oynamaya zamanı olmaz. Buraya gelen insanlar oradaki Ģehitlerimizin ruhları için dualar
yaparlar. O ulvi alanı gezerler ve o günleri, bu vatanı bize kanlarıyla bırakan insanları, atalarımızı, Ģehitlerimizi yad ederler. Onun için
bu spor yapacaklar anlamına gelir ama bu baĢka Ģeyleri düĢünmek mi gelir insanın aklına? Yani ben futbola, spora karĢı değilim, ben
futbol oynamıĢ bir insanım, spor yapan bir insanım ama böyle bir savunma bunun için geçerli değil. Gerçekten burada dünyada örneği
olmayan bir Ģey, BaĢkanlık irsâd ediliyor. Biraz önce Ali Beyin dediği gibi, dünyada örneği var mı? Dünyada örneği yok, iĢte ilk defa
olacak.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Canalioğlu.
Sayın SarıbaĢ…
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Konu gerçekten belki uzadığı için arkadaĢlar, biraz ciddiyetini kavramakta zorluk çekiyoruz ama sevgili Ġsmail arkadaĢım da
farklı bir pencereden getirdi ama ben Ģöyle bir… Aslında bunu sabahtan beri söylememeye çalıĢıyorum tarihî bir park olduğu için ama
burada gizli bir Ģeyi kendisi de itiraf ettiği için söylemek zorunda kalıyorum. Tarihî millî parkta bu kadar koruyucu ve güzel yasa
çıkarırken -koruma yasalarından bahsediyoruz, ilgili yasaya bakıyoruz- ama bir taraftan da az önce 11‟ inci maddedeki bu yetkiler ve
kamu denetimi dâhil olmak üzere, ki bu Ģeye benzer, Ģirketlerin örtülü ödeneği var ya, özel Ģey, ona benzer, bu örtülü ödeneklerden her
türlü Ģirketlerin muaf olan kendi denetimlerinin dıĢında bir ödenek vardır, buna benzettiniz.
ġimdi, Ģöyle: Dinlenme ve spor tesisleri… Bakın, biz burada bir taraftan yıkım yetkisi veriyoruz kaçak yapılara ama bir
taraftan da tarihî alanlarda yer alan… Planları, denetim sizde, yapması sizde, dinlenme ve spor tesisleri… Bana Ģöyle ifade etseniz kabul
ediyorum: Belediye alanlarındaki yapılacak dinlenme ve spor, turizm alanları diyorsanız hay hay. Ama ifade ettiniz, 1.400 küsur tane
koordinatının belirlendiği bu alanlar içerisinde, sıkı denetimin olduğu bir yerde usulca böyle bir maddeyi koyuyorsanız, bütün muafiyet
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varsa bu iĢin içinde az önce de sevgili milletvekilimin söylediği gibi, yani hem vergiden muaf, her Ģeyden muaf, bir taraftan teĢvik var,
dinlenme ve spor tesisleri deyince iĢ baĢkalaĢıyor, turizm giriyor yani rant giriyor. Bu kadar alan içerisine farklı bir boyut giriyor. Ben
bunu buradan çok söylemek istiyorum. Burada daha kötü bir duruma düĢüyoruz yani sevgili milletvekili arkadaĢlarım, bakın çok
önemli. O zaman farklı bir pencere açıyoruz, büyük bir rant ve daha pis kokuların gelebileceği bir yasanın altına imza atmak zorunda
kalıyoruz, çok önemli. Yani her Ģeyden muaf. Plan bütçede arkadaĢım zorlandı, teknik arkadaĢım, ben biraz ifade ettim ama özel… Yani
bizim Ģirketlerde -benim anladığım, ben Ģirketteyim, kamuda çalıĢmıĢ bir insan değilim- benim özel fonum vardır, gizli, “ örtülü ödenek”
deriz biz ona; onun gibi bir Ģey bu. Özel diye biz onu denetimdeyiz, yüzde 50‟ dir, ben KĠT Komisyonundayım, yapmayın böyle bi r
anlayıĢ yok. Avrupa Birliği müktesebatında bizim bütçelerimiz dıĢarıdan aldığımız bankalardan kredi talep ettiğimizde bile bu bütçelerin
hepsinin bu anlamda olması gerektiğini en yetkili bürokratlar her zaman söylemiĢtir. Bu yasal düzenlemeleri yapmıĢ, imza atmıĢızdır,
kendileri de bu konuda zorlanıyorlar. Ġhale yasalarını Avrupa ve dünya çapında kabul etmiĢiz, imza atmıĢız. Deneti mli Ģeffaflığı kabul
etmiĢiz, yerel yönetimler yasalarını kabul etmiĢiz. Burada ihaleyle birlikte denetimi, iç denetimi, devletin denetimini Avrupa‟ ya göre
kabul etmiĢiz ama siz bir delik açmaya çalıĢıyorsunuz zorla. Yani Ģimdi bu delik küçücük Ģu anda ama büyür bu. Bakın, burada yetki
veriyorsunuz, bir Ali SarıbaĢ, yarın, müktesebatsa buraya gider… Hiç kimsenin giremeyeceği ve bir özel bir Ģey daha yaparsınız ve çok
da iyi para kazanırsınız.
ġimdi, sevgili arkadaĢlarım, Ģu anda 2,5 milyon ziyaretçiden bahsediliyor. ArkadaĢım bir laf attı ama ona cevap vermek
adına bir baĢka örtülü cevap veriyorum: Sizin ifadeleriniz 2,5 milyon kiĢi. 2,5 milyon kiĢinin, baĢkasının da tesis yapamayacağını…
Belirli insanlara bu rantı yaratır, imar verirseniz ne olur biliyor musunuz? Bu ranttan belirli insanları zengin yapmakla o insanları zorla
orada… Oraya gitmeye yönlendirmenin yolunu açarsınız. Gelin o zaman Ģunu ifade edin: Belediye o imar planları içerisindeki alanları…
Turizm yapılsın, konaklasın, dinlensin insanlar, hayhay, bu yasanın özüne de aykırı olmaz, hayhay. Ama siz Çanakkale‟ de, orada değil
ki, oraya gelen insanlar… Çanakkale‟ ye yüzlerce otel yapalım, teĢvik edelim, hayhay ama millî parkın içerisine, köy sınırlarının dıĢında
siz bunu yapıyorsanız ve burada ufak ufak –maddelerde var- muafiyeti kullanıyorsanız çok tehlikelidir. Lütfen, dikkatli olalım
arkadaĢlar.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın SarıbaĢ.
Buyurun efendim.
ORHAN ATALAY (Ardahan) - ġimdi, tabii, insanoğlunun en baskın özelliği istismardır. Siz çok iyi niyetli bir düzenleme
yaparsınız ama eğer istismara zerre kadar bir aralık varsa biz onu dünyalar kadar geniĢletiriz. Bu, beĢeriyet tarih boyunca da tespit
edilmiĢ bir Ģey. Dolayısıyla, ben de, Ģahsen millî park içerisinde o tip bir Ģeye asla ve kata izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
Yani Kars‟ tan, Ardahan‟ dan gelen değil, uzaktan gelen Amerika‟ dan, Asya‟ dan, Afrika‟ dan gelen insanların da elbette ki o alanın
dıĢında spor da yapabilecekleri, barınabilecekleri, eğlence, turizm maksatlı birtakım etkinliklere katılma imkânları olur. Zaten
kendiliğinden oluĢacak bir sektör olur ama asla ve kata millî park alanı içerisinde böyle bir Ģeye zerre kadar izin vermemek lazım. Yani,
burada siz zerre kadar bir aralık oluĢturduğunuzda, bunu nerede durduracağınızı ya da bunun nerede duracağını kestiremezsiniz, oysa
kesinlikle böyle bir Ģeye izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyim, bir.
Ġkincisi: Mesela Devlet Ġhale Kanunu‟ndan muaf. Niye muaf? DemiĢler “ Hadi hızlı yürüsün.” Bunu anlarsınız ama bu eğer
bir kamuya ait bir iĢ ise –ki öyledir- o zaman kamunun mali yönetim ve kontrolünün dıĢında kalmaması gereken bir Ģeydir bu. Yani, biz
insanların, toplumun, devletin, kamunun, böyle mala, istismara, çıkara düĢkün bir tarafımız var ise bizim bu konuda bütün gedikleri
kapatmamız lazım ve bunu da kanunla çok açık ve net oluĢturmamız lazım.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın Atalay.
Sayın Uçma, buyurun efendim.
ĠSMET UÇMA (Ġstanbul) – Çok teĢekkür ediyorum BaĢkanım.
Sevgili arkadaĢlar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok güzel bir yasal düzenlemeyle, gerçekten büyük
bir iĢ yaptığımızı düĢünüyorum.
Sevgili arkadaĢlar, bizim medeniyetimiz dünyayı, ahireti ayırt etmez, bizim medeniyetimizde camilerden okullara kadar,
kabirlerden baĢka yerlere kadar, sınırları korunmak kaydıyla bütün sosyal etkinlikler yapılır. Camide düğün yapılır, yemek yenilir,
yatılır, uyulur, kalkılır, gezilir… Dolayısıyla, çocuklarımız orada geceleri konaklamak istediklerinde, genç nesiller konaklamak
istediklerinde, dünyada eĢi benzeri olmayan ibretamiz bu mekânda bir gece… Mesela her çocuk, bu ülkenin çocukları ömründe bir kere
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belki de orada konaklamak isteyecekler. Dolayısıyla, bununla ilgili yapılacak sosyal tesislerin, donatı alanlarının, spor alanlarının hiçbir
mahzurunun olduğunu düĢünmüyorum, bilakis bunların daha üst düzeyde yapılmaları gerektiğini ifade ediyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
HALUK EYĠDOĞAN (Ġstanbul) – BeĢ yıldızlı otel yaparsınız olur biter.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın Uçma.
Sayın MüsteĢar açıklama yapacak mısınız…
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Evet Sayın BaĢkan.
BAġKAN - Sayın MüsteĢarım, buyurun.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, sayın vekillerimizin ifadeleri
doğrultusunda eğer tekrar müzakere yapma imkânı yapma varsa biz açığız, yani dinlenme ve spor tesisleri… Ama benim Ģahsi görüĢüm
beĢerî bir ihtiyaç dinlenme olayı. Uzun mesafelerden, yurt içinden, yurt dıĢından gelen insanlar var…
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) - Yapmayın…
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Hayır ama…
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Müsaade eder misiniz.
BAġKAN - Lütfen arkadaĢlar.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Dinlenme olayı beĢ yıldızlı turistik tesis
anlamında değil, dinlenme olayı günübirlik ihtiyaçların giderilmesi olayıdır, yani “ dinlenme tesisi” kavramı budur bizde, o açıdan. Ama,
olmazsa olmaz bir Ģey değil, ben Ģahsi görüĢümü söyledim ama kurumsal olarak açığız yani bu tekrar müzakere yapılır. Mesela, tabii ki
sizlerin görüĢüyle dinlenme ve spor tesisi çıkarılabilir ama beĢerî ihtiyaçlar çerçevesinde faydalı olduğuna inanıyorum.
BAġKAN - TeĢekkür ediyorum Sayın MüsteĢar.
Sayın MüsteĢar Yardımcısı da bir açıklama yapacaklar, buyurun.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI NĠHAT GÜL - TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Öncelikle, kanunun daha doğrusu tasarının müzakere edilip geçen maddelerinden birkaç bölümü hatırlatmak babında
okumak istiyorum:
“ Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
MADDE 9- (1) BaĢkanlık, mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunu
zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; yıllık çalıĢma programı ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve uygulama
sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaĢılabilir olmasına iliĢkin tedbirler BaĢkanlık tarafından alınır.
(2) BaĢkanlıkta mali kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve mali denetimin sağlanmasında görevli ve yetkili olanlar;
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.”
Yine bir diğer hüküm -biraz önce Uğur Bey de değindi- madde 10‟un (4)‟ üncü fıkrası:
“ (4)

BaĢkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleĢtirilmesi ve iç denetime iliĢkin

usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının uygun görüĢü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikte düzenlenir.”
Ben uzmanı değilim, eğer yanlıĢım varsa düzeltsinler, 5018‟de 2 türlü denetim var: Bir SayıĢtay denetimi, bir de iç denetim.
Bu baĢkanlık SayıĢtay denetimine tabidir ve iç denetim de burada düzenlenmiĢtir, herhangi bir Ģekilde denetim dıĢı tutulmamaktadır.
Ayrıca, biraz önce Sayın MüsteĢarımız da ifade etti, Bakanlığın ilgili kuruluĢudur ve Bakanlığımızın TeftiĢ Kurulu da Sayın Bakanın
talebi ve görevlendirmesiyle burada her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) - Ya yapmayın…
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) - Her zaman yargı denetimine de açık.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġAR YARDIMCISI NĠHAT GÜL – Onlar zaten idari yargı denetimine her
zaman açık.
Muafiyetlerle ilgili 11‟ inci maddenin (1)‟inci fıkrasındaki muafiyetlerin hemen hemen tamamı zaten kamuya aktarılan
gelirler, sadece Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınan harçlar hariç, o belediye gidiyor, diğerleri genel bütçeye aktarıl an gelirler
zaten damga vergisi, diğer harçlar, Harçlar Kanunu… Zaten buranın, BaĢkanlığa aktarılacak bütçenin belki de yüzde 80‟ i, 90‟ ı zaten
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genel bütçeden aktarılacak paylardan oluĢuyor. Yani, bir taraftan devlet bunu toplayacak, bir taraftan verecek. Yani, bir bürokrasi
oluĢturmaması için (1)‟ inci fıkrada bu hükmü getirdik muafiyet hükümlerini.
(2)‟ nci fıkra farklı… 2006 yılında Bakanlığımızın giriĢimiyle Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu‟na… Gelir
Vergisi Kanunu‟ nun 89‟uncu maddesinin, Kurumlar Vergisi Kanunu‟ a 10‟ uncu maddesinin -kültürel sponsorlukların- vergi indirimine
tabi tutulacağına yani gider olarak gösterileceğine iliĢkin bir hüküm koyduk biz, aynı benzer hükmü burada da kullanmak istiyoruz. Yani
buraya yapılacak yardımları, bağıĢları, sponsorluk faaliyetlerini teĢvik amaçlı getirilen bir Ģeydir.
(3)‟ üncü fıkradaki faaliyetler de, yine Gelir vergisi ödemesiyle ilgili… Eğer iĢletme sayılmıĢ olsaydı gelir vergisi ödeyecekti,
yine genel bütçeye girecekti, zaten genel bütçe buraya pay aktarıyor. Yani, deyim yerindeyse, amiyane tabirle, kendi içinde devletin bir
cebinden diğer cebine paranın konmaması yerine, bir bürokrasi oluĢturmaması amacıyla getirilmiĢtir.
Bir diğer muafiyet (4)‟ üncü fıkra… ġimdi, (4)‟ üncü fıkrada atıf yapılan baĢkanlığın görevlerine 4‟ üncü maddenin (8)‟ inci
fıkrasında (a) ile (f) bentlerine atıf yapılmaktadır. (8)‟ inci fıkranın (a) ile (f) bentlerine baktığımız zaman, (b) bendinde zaten restorasyon,
konservasyon, rekonstrüksiyon ve benzeri çalıĢmalar… Bunlar zaten Ģu anda hâlihazırda Kamu Ġhale Kanunu‟ nda muaf.
Ġkincisi: Bu alanda yapılacak iĢlerin büyük bir çoğunluğu özel iĢler. Nedir? Bir anıtla ilgili bir Ģey… Biz istiyoruz ki yapılan
her iĢin en güzeli burada yapılsın. Bir anıt yapıyorsunuz veya bir animasyon film yaptırılacak… ġimdi “ 10D” diye tabir edilen yani çok
boyutlu filmler var. ġimdi, Türkiye'de bu imkânlar yok, bu teknoloji henüz geliĢmedi. Biz, kendi ülkemizde kendi insanımızın
senaryosunu, içeriğini yaptığı filmleri en son sistemle yaptırmak durumundayız ama siz bir Kamu Ġhale Kanunu‟na göre bunu yaptığınız
zaman -en basit, hepimizin bildiği sonucu söylüyorum- en az bedel verene bunu vermek durumunda kalıyorsunuz, nitelikli bir iĢ
çıkmıyor. Nitelikli iĢ çıkmadığı için de bu BaĢkanlığın yapacağı, bu alana özgü -sayın vekilimiz de ifade etti- yani dünyada baĢka bir
Gelibolu yok, o yüzden, bu Ģekilde, belki çok özel hükümlerle donatılan bir BaĢkanlık kuruluyor. Bu alana özgü yapılacak bu nitelikli
iĢlerin, ihale sürecinde daha çabuk ve sonuca ulaĢacak Ģekilde yapılması amacıyla bu muafiyet getirilmektedir. Kaldı ki, yine aynı
(4)‟ üncü fıkranın sonunda lâyüsel bir, dokunulmaz bir ihaleden muafiyet yoktur. Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak çıkarılacak
yönetmelikle zaten bu düzenleme yapılacaktır. Bu amaçla baktığımız zaman, BaĢkanlığın yaptığı bu iĢlerin, ki çok ince bir Ģekilde bizim
bu iĢe dikkat ettiğimizi düĢünüyorum çünkü (4)‟ üncü fıkrayı tekrar okuyorum, ikinci cümlesini: “ Bu istisna BaĢkanlığın Tarihi Alana
iliĢkin faaliyetleri içinde olmayan…” Yani, herhangi bir kamu kurumunun yaptığı genel “ …idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımı ve
yapım iĢlerini kapsamaz.” Yani, herhangi bir, orada bir hizmet binasına bir tefriĢat, masa, sandalye alacaksa ve bina yapacaksa bunlar
Kamu Ġhale Kanunu‟ ndan muaf değil kesinlikle, bunu ayrı tuttuk.
(5)‟ inci fıkradaki muafiyet de -biraz önce söyledim- SayıĢtay denetimine tabi ve 5018‟de bahsedilen diğer iç denetim sistemi
de zaten burada kurulmaktadır.
Öbür Ģeyde de, örneğin -burada orman alanı var, buranın yüzde 53‟ ü orman alanı- orman alanında her ne yapılacaksa Orman
Bakanlığından izin alınacak. Mesela onu da son derece sınırladık. Son fıkrada, (6)‟ ncı fıkrasında, sadece, aslına uygun Ģekilde, yerinde
tespit edilmiĢ, bulunmuĢ siper ve mevzilerin aslına uygun Ģekilde restorasyonu konusunda izin alınmaz ama diğer bütün konularda yine
Orman Bakanlığından izin alınma Ģartını getirdik. Yani, böyle, çok seçici ve sınırlayıcı bir muafiyet tanıdık. Bu konuda bilgi vermek
istedim.
Arz ederim efendim.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Gül.
Sayın Atalay, söz istediniz herhâlde, buyurun efendim.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, bakın, tamam SayıĢtay denetimine tabi. SayıĢtay denetimine tabi bir sürü Ģey biliriz biz;
üniversiteler tabi, askeriye tabi vesaire tabi ama oradaki iĢlerin nasıl dolaĢtığını da biliriz. Yani, biz, Ģeffaf olmak istiyorsak, herhangi bir
yolsuzluğa zerre kadar kapı aralamamak istiyorsak o zaman kanunu çok nesnel bir Ģekilde, açık açık yazmamız lazım. Bakanlığa
bağladığınız zaman siz bu iĢleri, bakın,

teftiĢ kuruluna bağladığınız zaman… ġimdi, birtakım maddeler sayıyoruz: “ Kamunun

denetimine açık…” Yani, bunun nesnelliği var mı Ģimdi? Kamu nasıl denetleyecek bunu? ġimdi, aĢağıda yazan bir sürü Ģeylerden muaf.
Niye muaf? ĠĢler çok hızlı gitsin. Eğer, bir yararlılık ilkesinden dolayı çıkarılmıĢsa bu, iĢte, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Devlet Ġhale Kanunu vesaire vesaire, bunlar yarar sağlamıyorsa o zaman bunların hepsini değiĢtirelim ama bunlar yarar sağlıyorsa ve
maksimum düzeyde bir yarar sağlamak için bu kanunlar düzeltilmiĢse o zaman bu da bunlara tabi olsun. Çünkü her kurum kendine göre
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bir özerk alan oluĢturduğu zaman, kendine göre birtakım muafiyetler oluĢturduğu zaman, yarın bir baĢka kuruluĢ kurulur, bunu emsal
gösterir, bunun sonu gelmez ki.
BEDRETTĠN YILDIRIM (Bursa) – Kamu Ġhale Kurumunu feshedelim, o zaman gitsin yani herkes kendine göre…
FATMA NUR SERTER (Ġstanbul) – Ben demin teklif ettim.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Böyle bir Ģey olmaz yani Ģimdi.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – 5018‟de muaf zaten. 11‟ inci maddede, 5018‟ de muaf.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz efendim.
Sayın Baydar, buyurun efendim.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Benden önce konuĢan sayın milletvekili arkadaĢıma çok teĢekkür ediyorum. Esasında
çok doğru bir Ģey söyledi. Bu, en fazla değiĢiklik yaptığımız yer Kamu Ġhale Kanunu. ArkadaĢlarımın endiĢelerini de anlıyorum yani
onlar da gerçekten, Çanakkale‟ yle ilgili, Gelibolu‟ yla ilgili belki uluslararası düzeyde bir film yapmak istiyorlar –yani, buradaki bazı
arkadaĢları tanıdığım için de biliyorum- bu da doğrudur, bunları da yapalım ama Kamu Ġhale Kanunu‟ nu bunlara da cevaz verecek
tarzda, adam gibi düzenleyelim ama her kuruma özel bir yetki olmasın yani öyle bir Ģey yapalım. Yani, esasında, bu konuda kaf a
yormamız gereken temel alanın bu olduğunu düĢünüyorum. Çünkü, hangi kanun görüĢülürse görüĢülsün, bu tip sıkıntılardan dolayı,
diyor ki: “ Ben Kamu Ġhale Kanunu‟ nun dıĢında olmak istiyorum.” Kamu Ġhale Kanunu‟nun içinde olalım. Yurt dıĢında bunlar nasıl
yapılıyorsa ama Kamu Ġhale Kanunu içerisinde, adam gibi, bazı alanlarda değiĢiklik yapalım. Gerçekten nitelikli bir Ģey yapılacak ise
yani Çanakkale‟ yle ilgili bir film, uluslararası düzeyde, yani ne bileyim, bir Hollywood filmi hâline getirilecek ise bununla ilgili bedeli
ödeyecek olan bir sistemi de kurgulamıĢ olalım eğer buysa yani bu konudaki bizim temel istismarlardan vazgeçecek düzeyde… Tüm
vekillerimin -burada parti ayrımı yapmadan- aynı hassasiyet içerisinde olduğunu düĢünüyorum. Bu hassasiyetimizin de göz önünde
bulundurularak, sadece… ArkadaĢlarımız, tabii, Kamu Ġhale Kanunu‟ndaki bu Ģeyden kaçmak için bunu yapıyorlar, niteliği ve kaliteyi
artırmak için ama bence, böyle parça parça yerine, adam gibi, belki grup baĢkan vekillerimiz düzeyinde burada tartıĢılarak Kamu Ġhale
Kanunu‟ nu uluslararası bir Ģeye çekelim ya. Böyle, bundan sonraki bu Ģeylerden de… Çünkü, devamlı, en fazla Ģey yaptığımız konu da
bu.
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Baydar.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Ben bir katkı vermek istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN - Sayın SarıbaĢ, buyurun bakalım.
ALĠ SARIBAġ (Çanakkale) – Sayın BaĢkanım, çok teĢekkür ederim.
4734 sayılı Ġhale Kanunu‟ nda bu konuda -arkadaĢlarımızı endiĢeye taĢıyacak- düzenlemeler zaten yapılmıĢtır, var; yani,
hızlandırma Ģeklinde, (i) maddesi var, daha hızlı bir Ģekilde, özel maddeleri var, böyle, özel ihtisas konusunda yapılmıĢ… Böyle bir
sıkıntı yok 4734‟te yani buna ihtiyaç da yok. Yani, bu, hızlandırılma Ģeklinde de var, acil ihtiyaç söz konusu olduğunda var. Yani,
bunları böyle bir, maddenin tekrar… Burada çok, 175 kez düzenledik zaten bu konuyu ve bu konuda sıkıntı duymasın arkadaĢlar. Ġhale
Kanunu‟ nda bu zaten var. Yani, böyle bir -teknik arkadaĢlar varsa, bizim de bildiğimiz, ben de teknik olarak- bunda bir sıkıntı yok. Yani,
özel film de verebilir, özel sanatçı da getirebilir, ismi de verebilir; özellikle bu konuda madde var. Yani, niye? Bunu tekrar, bir daha
koymanın hiç anlamını göremiyorum.
Yani, ben Ģunu net biliyorum: Tabii, bütün dünyanın -Türkiye'nin olduğu gibi- burada gözü var. Yani, barıĢ kenti, herkes
geliyor buraya, tabii, katılıyorum, hızlı bir Ģekilde, yarımadası olacak, ona da katılıyorum ancak Ģu bütünselliği… Biz bu devleti nasıl
yöneteceğiz Allah aĢkına, nasıl kontrol edeceğiz ya da kimi, nasıl kontrol edeceğiz? Bakın, Ģunu da söyleyeyim: Bir kamu… Kamu
nedir? Çok geniĢ bir alandır. “ Kamu denetimi” deyince, kamu denetiminin tarifi nasıl? Ben, iĢte, bunu Ģey yaptım, açtım kapıyı, 3 kiĢi
geldi ya da ufacık bir gazetenin içerisinde ilan ettim. Bu denetim midir? Devlet böyle mi denetlenir? Yani, arkadaĢımla, böyle bir özel
kanunla… Onun için, bu Ġhale Kanunu‟ nda bu düzenlemeler vardır, yeni bir ihtiyaç yoktur. Bunu, burada herkes de, bütün arkadaĢlar,
teknik arkadaĢlarım da biliyor ve özellikle TOKĠ‟ de bu madde en çok kullanılan maddelerden bir tanesidir.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın SarıbaĢ.
Sayın Uçma, söz istediniz herhâlde, buyurun efendim.
ĠSMET UÇMA (Ġstanbul) – Miskalezerretin bir katkı vermeye çalıĢayım dedim.
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Sevgili arkadaĢlar, siyasetçilerimizin bürokratlarla denetlenmeyi yeğleyip siyasetçileri dıĢlamasını doğrusu anlamak
mümkün değil. ġimdi, burada, Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığında meydana gelecek olan koordinasyon içerisinde, aĢağı yukarı, paydaĢ
bütün bakanlıklar var yani valilik var, yani bu bakanlıklar millet tarafından seçilmiĢ bakanlardır. Bu, sosyalist sistemlerde mevcut olan
Ģeydir, bu hantallaĢtırır yani eğer bunu tek elden yönetirseniz… Ġhale Kanunu‟ ndaki eksikleri gidermek baĢka bir husus, ama, yani idari
yapının gerçekten de minimize edilmesi ve kolaylaĢtırılması baĢka bir husus. Ben bu hususa dikkat çekmek istedim. Siyasetçi siyasetçiye
güvensin lütfen, inĢallah iyi olacaktır.
TeĢekkür ederim, sağ olun.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Uçma.
11‟ inci madde üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Önerge yoktur.
11‟ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
12‟nci maddeyi okutuyorum:
Yasaklar ve cezalar
M ADDE 12- (1) Tarihi Alan sınırları içinde;
a)

Belirlenen yerlerden baĢka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek,

b)

Belirlenen yerler dıĢında ateĢ yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateĢi söndürmeden mahallini terk etmek,

c)

SönmemiĢ sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,

ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlara dört kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak, yasaktır.
(2)

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen fiilleri iĢleyenler beĢbin Türk Lirası idari para cezası, (c) ve (ç)

bentlerinde belirtilen fiilleri iĢleyenler iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3)

Tarihi Alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beĢ yıldan on yıla

kadar hapis ve yüz günden ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakanlar ise oniki yıldan az olmamak üzere
hapis ve ikiyüz günden beĢbin güne kadar adli para cezasına mahkum edilir.
(4)

Ġkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların iĢlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu

takdirde verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(5)

Tarihi Alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları yakanlar yirmidört yıldan otuz

yıla kadar hapis, beĢyüzbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına kadar para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir
hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı oranında arttırılır.
(6)

Tarihi Alan sınırları içinde;

a)

Bu maddede sayılan fiiller dıĢında kalan ve 6831 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu

ve 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin iĢlenmesi halinde cezalar iki misli artırılır. Tarihi Alan
içinde 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında arttırılarak uygulanır.
b)

6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre istenecek tazminat ve ağaçlandırma gideri bir

misli arttırılır.
(7)

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların iĢlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca

bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.
(8)

Yukarıdaki fıkralara göre verilecek idari para cezaları BaĢkan tarafından uygulanır.

(9)

Tarihi Alan sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve BaĢkanlık tarafından yangın

mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen 6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde
belirtilen mükelleflerden orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden, gidip de çalıĢmayanlar ve verilen iĢi yapmayanlar
hakkında mülki idare amirleri tarafından onbin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(10)

Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir

(11)

3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlerle bu fillere izin verenlere iki yıldan beĢ yıla

kadar hapis cezası verilir.
BAġKAN – Evet, 12‟ nci madde üzerinde söz almak isteyen yok.
Ġki önerge var.
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Birinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 12 nci
maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Madde 12 - (l)(ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlar 20 kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak,
yasaktır.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Gerekçe:
Kanunda "Tarihi Alan" olarak tanımlanan bölge ve bu bölgeyi çevreleyen alanda sıklıkla orman yangınları yaĢandığı
bilinmektedir. Yine bahsi geçen bölgede yakın zamanlarda yaĢanan orman yangınlarının lodos ve rüzgarın etkisi ile hızla yayıldığı
gerçeği ortadadır.
Buna bağlı olarak geçtiğimiz sene Temmuz ayında Gelibolu Yarım adasında çıkan yangının Ģehitliklerin bulunduğu tarihi
milli park alanına sıçramaması için verilen yoğun mücadele hafızlardadır.
Buradan hareketle (1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun
Tasarısı'nın 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendinde ifade edilen 4 kilometrelik anız veya bitki örtüsü yakma mesafesinin özellikle
bölgenin doğal Ģartları göz önünde bulundurularak ve geçmiĢ tecrübeler ıĢığında arttırılarak 20 kilometreye çıkarılmalıdır.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, kabul edilmemiĢtir.
Ġkinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 12 inci
maddesinin 1 inci fıkrasına aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Madde 12 - (l)(d) Çanakkale Deniz SavaĢlarının gereği gibi tanıtılabilmesi, su altı ve su üstü değerlerin ve kıyıların
korunması amacıyla, Seddülbahir burnu, Gökçeada Kuzu Limanı, Büyükkemikli Burnu üçgeni içerisinde 12 metreden uzun her türlü
balıkçı teknesi ile avcılık yapılması yasaktır.
Gerekçe:
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın 12 inci
maddesine yapılacak bu hüküm ilavesi ile Kanuna konu olan bölgedeki su altı ve su üstü değerler ile kıyıların korunması sağlanmıĢ
olacaktır.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Evet, 12‟nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, 13‟ncü maddeyi okutuyorum:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
ÇeĢitli hükümler
M ADDE 13- (1) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) Bu Kanunda BaĢkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına yapılan atıflar
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne yapılan atıflar ise Çanakkale SavaĢları Geli bolu
Tarihi Alan BaĢkanlığına yapılmıĢ sayılır.
BAġKAN – 13‟ üncü madde üzerinde söz almak isteyen yok.
13‟üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Sayın BaĢkan, müsaade eder misiniz?
BAġKAN – Buyurun efendim.
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KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Geçici maddeye geçmeden evvel, “ BaĢkanlık
Bütçesi” baĢlığı altında 10‟uncu maddenin üçüncü bendinin (c) fıkrasında “ dinlenme ve spor tesisleri” ifadesi…
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Tamam, ona zaman gelecek.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Gelecek mi ona?
BAġKAN – Gelecek efendim.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Geçici maddelere geçtik de o yüzden.
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Evet, sorun yok.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI MÜSTEġARI ÖZGÜR ÖZASLAN – Peki.
BAġKAN – Geçici 1‟ inci maddeyi okutuyorum:
GeçiĢ hükümleri:
GEÇĠ CĠ M ADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı teĢkilatlanıncaya kadar,
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam eder.
(2)

BaĢkanlığın 2014 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2014

yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karĢılanır.
(3)

Bu Kanunla faaliyeti sona erdirilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Özel Hesabı bu Kanunun

yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde tasfiye edilir. Özel Hesabın tasfiye edildiği tarihteki nakit tutan söz konusu tarih itibarıyla
BaĢkanlığa gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.
(4)

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne ait her türlü taĢınır, taĢıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve

alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir iĢlemleri Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller ile belirlenir.
(5)

Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sözleĢmeye bağlanmıĢ olan iĢler mevcut sözleĢme hükümlerine göre Orman ve

Su ĠĢleri Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokollerle
belirlenecek sözleĢmeler hak ve alacaklarla birlikte BaĢkanlığa devredilebilir.
(6)

BeĢinci fıkra uyarınca BaĢkanlığa devredilen sözleĢmelerden dolayı Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca taraf olunan

davalar ile baĢlatılmıĢ olan takiplerde BaĢkanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu sözleĢmelere iliĢkin olarak bu maddenin
yürürlüğe girmesinden önce Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yapılmıĢ iĢ ve iĢlemler sebebiyle açılacak davalar BaĢkanlığa yöneltilir.
(7)

BaĢkanlığa tahsis edilen taĢınmazların daha önce kiraya verilmesine veya hangi ad altında olursa olsun bu

taĢınmazların kullandırılmasına iliĢkin sözleĢmeler, bu Kanunun yayımı tarihinde baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona
erer ve bu taĢınmazlar 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.
(8)

Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler altı ay içinde çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen tarihi alan planları bir

yıl içerisinde hazırlanır. Çanakkale SavaĢları yüzüncü yıl anma etkinlikleri kapsamında yapılacak yapım, onarım, tanıtım ve yayım gibi
faaliyetler için üç ay içinde BaĢkanlıkça acil eylem planı hazırlanır.
BAġKAN – Evet, madde üzerinde söz almak isteyen?
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Sayın BaĢkan, ben 10‟ uncu maddeyle ilgili bir Ģeyler söyleyeceğim.
BAġKAN – Bir dahaki maddede yapalım.
Madde üzerinde iki önerge var.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın GeçiĢ hükümleri
baĢlıklı Geçici Madde 1- maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Lütfi Baydar
Aydın

Fatma Nur Serter Engin Özkoç
Ġstanbul

Sakarya

Namık Havutça
Balıkesir
GeçiĢ hükümleri
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Geçici Madde 1- (7) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarı ile BaĢkanlığa tahsis edilen taĢınmazlardan daha önce kiraya verilmiĢ
olanlar veya hangi ad altında olursa olsun bu taĢınmazların kullandırılmasına iliĢkin sözleĢmeleri bulunanlar, sözleĢmelerinde belirtilen
bitim tarihi itibarı ile sözleĢmelerinde tarih bulunmayanlar ise 31.12.2014 tarihine kadar baĢka bir isleme gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erer ve bu taĢınmazlar 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.
Gerekçe:
Bu madde ile sözleĢme hukuku çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte iken bu kanun ile beklenmedik kayıplara uğraması
muhtemel gerçek yada tüzel kiĢiliklere bir geçiĢ dönemi sağlanması maksadı ile bu değiĢiklik gerekli görülmektedir.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
(1/927) esas numaralı Gelibolu ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı Hakkında Kanun Tasarısı'nın Geçici 1 inci
maddesine aĢağıdaki hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Özcan Yeniçeri
Ankara
Geçici Madde 1- (9) 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre ilanı sağlanan alanlarda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması
amacı ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca yetiĢtirilen ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Milli Park Müdürlüğünde gün itibarı ile
kimlik sahibi olan ve hizmet veren Alan Kılavuzlarına, Tarihi Alan Rehberi kimliği verilerek bu görevlerinin devamı sağlanır.
Gerekçe:
4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanununa dayalı olarak hazırlanana Uzun Devreli GeliĢme Planı (UDGP)
içerisinde yer alan ve Alanın Milli Park ilan edilmesi nedeniyle alan içerisindeki Gazi köylerde yaĢayan ve maddi kayba uğrayan yöre
insanının Yerel Rehber olarak yetiĢtirilmesi ve bu sayede kayıpların en az indirgenmesi amaçlanmıĢtır.
4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanununun yürürlükten kaldırıp yerine benzer özellikleri taĢıyan Gelibolu
ve Çanakkale SavaĢları Tarihi Alan BaĢkanlığı olarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi ile Alanda yaĢayan yöre insanının yine aynı
sorunlarla karĢılanması ve kayıpların belli bir ölçüde giderilmesi adına Alan Rehberliği sisteminin devam etmesi gerekmektedir
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiĢtir.
Evet, Geçici 1‟ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, 14‟üncü maddeyi okutuyorum:
Yürürlük
M ADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAġKAN – Evet, madde üzerinde söz almak isteyen?
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – 10‟ uncu maddeyle alakalı bir Ģey.
BAġKAN – Evet, Sayın KaĢdemir, buyurun.
ĠSMAĠL KAġDEMĠR (Çanakkale) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim.
Az önce 10‟ uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendiyle alakalı burada tartıĢma yapıldı. Aslında burada bize göre iyi
niyetli olan ve aslında Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının amacı dıĢında kullanılmayacağını düĢündüğümüz dinlenme ve spor tesisleri
kuvvetle muhtemeldir ki farklı alanlara evrilebilecek, kamuoyunda yanlıĢ anlaĢılabilecek bir ifadedir. O yüzden bu 10‟uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (c) bendindeki “ Dinlenme ve spor tesisleri” ibaresinin eğer Komisyonumuz uygun görürse çıkartılmasının
kamuoyunun yanlıĢ yöne sevk edilmemesi anlamında doğru olacağı kanaatindeyim. Benim Çanakkale Milletvekili olarak da Komisyon
üyelerimizden böyle bir talebim olabilir “ Dinlenme ve spor tesisleri” ibaresinin çıkartılmasının kanunun amacına daha uygun olacağı
kanaatindeyim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KaĢdemir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiĢtir.
15‟ inci maddeyi okutuyorum:
Yürütme
M ADDE 15- (1)Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

50

BAġKAN – Evet, madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Değerli arkadaĢlar, tümünün oylamasından önce, görüĢmeler neticesinde hasıl olan görüĢler doğrultusunda Ġç Tüzük‟ ün
43‟üncü maddesi çerçevesinde 10‟uncu maddenin yeniden görüĢülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, 10‟uncu madde üzerinde bir önerge var; önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/927) esas numaralı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısının 10‟uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "dinlenme ve spor tesisleri" ifadesinin madde metninden
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Metin Lütfi Baydar

Osman Çakır

Aydın

Düzce

Gerekçe:
BaĢkanlığın yapacağı hizmetler arasında dinlenme ve spor tesisleri yapılmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilerek bu
doğrultuda önerge hazırlanmıĢtır.
BAġKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Önerge doğrultusunda 10‟ uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, değerli arkadaĢlar, tasarının tümünün oylanmasına geçmeden önce Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesini ve
Ġç Tüzük‟ ün 45‟ inci maddesine göre Ġstanbul Milletvekili Sayın Ġsmet Uçma, Mersin Milletvekili Sayın Nebi Bozkurt ve Konya
Milletvekili Sayın Ġlhan Yerlikaya‟ nın özel sözcüler olarak seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Evet, toplantıyı sona erdirmeden önce 5 Haziran PerĢembe günü saat 15.00‟ e kadar muhalefet Ģerhlerinin Komisyonumuza
iletilmesini rica ediyor, hepinize kolay gelsin diyor, iyi akĢamlar diliyorum.

Kapanma Saat: 19.13
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