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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çev
re ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, İzmir'deki limanların işletilmesi ve kapasitelerinin artırıl
ması için alınması gereken tedbirlere, 

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Üniversite Kış Olimpiyatlarının 2009 yılında Er
zurum'da yapılması halinde bölgeye sağlayacağı yararlara, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir parlamento heyetinin 
Makedonya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 milletvekilinin, Çernobil faciasının bütün boyutlarıyla 
araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun 8.6.2004 Salı günkü birleşiminde; gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İş
ler" kısmında yer alan işlerin görüşmelerinden sonra kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine, 
sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine; 9.6.2004 Çarşamba günkü birleşimin
de ise sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 27 nci sırasında yer alan 456 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 6 
ncı sırasına, 34 üncü sırasında yer alan 465 sıra sayılı kanun tasansının 10 uncu sırasına, daha ön
ce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 467, 508 ve 509 sıra sayılı kanun 
tasan ve tekliflerinin ise 48 saat geçmeden 7, 8 ve 9 uncu sıralanna alınmasına ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin; bugünkü birleşimde 466 sıra sayılı 
kanun teklifinin, 9.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde 467 sıra sayılı kanun teklifinin, 10.6.2004 
Perşembe günkü birleşimde de 465 sıra sayılı kanun tasansının görüşmelerinin bitimine kadar 
uzatılmasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 463 sıra sayılı Meclis 
soruşturması komisyonu raporunun görüşmelerinin ise 15.6.2004 Salı günkü birleşimde yapıl
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi. 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişik
lik Yapılmasına Dair İçtüzük (2/243), 

Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun (2/112), 

Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden son
ra; kabul edildikleri açıklandı. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlannın araştırılarak alın

ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 
2 nci sırasında bulunan, yasama dokunulmazlığı konusunda, 
Kurulmuş bulunan (10/8 ve 48) ve (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlannın 

335 ve 332 sıra sayılı raporları üzerindeki genel görüşmeler tamamlandı. 
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izmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Adıyaman Milletvekili ve (10/70) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'nun, konuşmasında, Partisine ve Genel Baş
kanlarına, 

Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, konuşmasında, 
Genel Başkanlarına, 

Sataşmaları nedeniyle açıklamada bulundular. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152), 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden; 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), 
5 inci sırasına alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
9 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.16'da son verildi. 

Sadık Yakut 

Suat Kılıç 
Samsun 

Kâtip Üye 

Başkanvekili 
Türkân Miçooğıılları 

İzmir 
Kâtip Üye 
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No. : 146 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
9 Haziran 2004 Çarşamba 

Tasarılar 
1.- Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/823) (Plan 

ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.6.2004) 

2.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/824) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.6.2004) 

Teklif 
1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın; İstanbul Ulaşım İdaresi Genel Müdürlüğünün 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/296) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile uğraşan 

küçük esnaf ve sanatkârlann sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004) 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava Yollannda 
son günlerde yaşanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004) 

- 1 8 0 -



T.B.M.M. B : 99 9 . 6 . 2004 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

9 Haziran 2004 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Âşık Mahzuni'yi anma münasebetiyle söz isteyen, İstanbul Milletvekili 

Sayın Ali Rıza Gülçiçek'e aittir. 
Buyurun Sayın Gülçiçek. (Alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

].- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Halk Ozanı Âşık Mahzunî Şerif in 2 nci ölüm yıl
dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli halk 
ozanımız Âşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002'de, Almanya'nın Köln Şehrinde Hakka yürüdü. Mah-
zuni Şerifin 2 nci ölüm yıldönümü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm baskıcılara karşı haklıların simgesi olan halk ozanı 
Âşık Mahzuni Şerif, kendisini şöyle anlatıyor: 

"Devlete ve yasalara saygılıyımdır; ancak, bu saygım, mevcut yasaların hepsini beğendiğim 
anlamına gelmez. 

Büyüklerim, 1939 yılında, Afşin'e bağlı Berçenek Köyünde doğduğumu söyler. Sanıyorum, 
1800'lü yıllarda Hozat'tan Antakya'ya, oradan Elbistan'a göç eden köyümüz Dedeler Köyüymüş; 
ama, atalarım seyit miydi değil miydi bilmiyorum; olsalar da, aslında, umurumda değil; çünkü, böy
le bir iddiaya yaklaşmak bile istemiyorum. İnsan sevgisinin dinleştiği bir modern çağda, mezheple, 
soyla sopla uğraşmanın vaktinin geçtiğine inanıyorum. 

Ayrıca, gelenek tutkum ve aile köküm nedeniyle, İslam'da Alevîliğe, Alevîlikte 12 imama kar
şı muhabbetimin ve bağlılığımın olduğunu itiraf etmeliyim; çünkü, bu bağlılık, benim mezhepçilik 
anlayışımın dışındadır; tamamen tarihî bilgimin ve tarih takibimin ürünüdür. 

Bunun dışında, hurafenin kanatlan altına sığınmış hızırlıklar, analıklar beni hiç mi hiç ilgilen
dirmiyor. Özellikle de muska, fal, müneccimlik, medyumluk, sihirbazlık gibi olağandışı heveslere 
inanmıyorum. Müspet ilmin bütün ulemalanna, tıp bilimcilerine, antropologlanna, fikir ve sanat 
adamlanna, eğitimcilerine ve aynı bilim ışığı altında ter döken bütün emekçilere hayranım; yani, üç 
aşağı beş yukan, tanımak istediğiniz Mahzuni Şerifin aslı nesli budur işte. Hiçbir fevkalade gizli 
erdemim yoktur. Yaradılışım hiçbir insan yaradılışından farklı değildir. Şu çok iyi bilinmelidir ki, 
ben kayıplann eseri olan bir Mahzuni Şerif değilim. Doğdum, yaşadım, sonra da çekip gitmiyorum. 
Sadece, değişiyorum, başka şeyler olacağım; çünkü, bütün eşya ve canlılarda kuruluş bu terkipledir. 
Bütün maddeler gibi yann toz toprak olan vücudum daha başka yannlarda yeniden işe yarayabilir." 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mahzuni, halkımızın geleneksel yaşamını, kültürel 
konumunu şiirlerinde yansıtan, toplumun acısını ağıt yapan, sevincini dışa vuran, toplumun yiğit
liğini, dostluğunu, yoksulluğunu; vurgunculuğu, zammı, zulmü, bağnazlığı, tutuculuğu ve din bezir
ganlarını; yani, her konuyu dile getiren bir ozandı. 

Yoksul insanların, ezilenlerin, emekçilerin yaşamlarında ne kadar zorluklarla karşı karşıya ol
duklarını, halkın sırtından, emek sarf etmeden, çalışmadan zengin olanlara tepkisini şu dörtlüğüyle 
dile getiriyor: 

"Milletin sırtından doyan doyana 
Bunu gören yürek nasıl dayana 
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana 
Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?" 
Mahzuni, hemen her eserinde, eserinin her dizesinde ileti yüklüdür. "Doğudan batıya bir ses 

yükselir Yiğitler yiğitler bizim yiğitler" mısralanyla Mahzuni "zulme ve işkenceye karşı gelen her 
insan dün de bugün de yiğittir" diyordu. 

Mahzuni Şerif, Türkiye sevdalısıydı. Hacı Bektaş felsefesi ve Atatürk ilke ve devrimleri onun 
yaşam biçimiydi. Hacı Bektaş'a olan sevgisini şu dörtlükle dile getirmiştir: 

"Hacı Bektaş yolu ulu bir yoldur 
Çamura basarak toz etmesinler 
Hakka gidenlerin hepsi kuldur 
Bizi bu dergâhtan yoz etmesinler." 
Aynı şiirin bir başka dörtlüğünde de, Kur'an'ın bölücülüğü ve fitneyi reddettiğini, alimlerin 

bilimi ve birliği öğretmekte naz etmemelerini öğütler. 
"Der Mahzuni ey sevdiğim bak bana 
Hak fitneyi emretmedi Kur'an'a 
Aşka taptı Hacıbektaş, Mevlana 
Alimler gerçekten naz etmesinler." 
Atatürk'e olan sevgisini, bir başka şiirinde şöyle dile getiriyor: 
"Bulutlar terinden, dağlar kokundan 
Sarhoştur Mahzuni, senin kokundan 
Bir daha gel gel ha, Samsun'dan 
San saçlım, mavi gözlüm, nerdesin." 
Mahzuni, dindar görünüp sahtekârlık yapana, milliyetçiyim deyip, milletin hakkını, emeğini 

çarçur edene, beylikle, asillikle övünüp yoksulun hakkını sömürene, sahnelerde, plaklarda, kasetler
de yuh çekerek karşı geliyordu. 

"Uzaktan yakından yuh çekme bana 
Sana senin gibi baktım ise yuh! 
Efendi görünüp bütün insana 
Hakkın kullarını yıktım ise yuh!" 
Mahzuni Şerif, ulusunu seven, inançlı, çağdaş, eşitlikçi, yiğit, gerçek insanın böyle olması 

gerektiğini sazıyla sözüyle anlatan bir ozandı. 
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Mahzuni Şerif, bir hak, emek savaşçısıdır. Bakarsınız Pir Sultan olmuş, zalime, sömürene kar
şı savaşır durur; bakarsınız Âşık Kerem, Âşık Veysel ve Karacaoğlan gibi aşktan, sevgiden, 
doğadan söz eder. Gün olur Naat-ı Ali okur Nesimî gibi, Edip Harabi gibi; gün olur Dertlileşir, Em-
rahlaşır, Yunuslaşır; ama, gene Mahzuni'dir hep. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Gülçiçek. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla)- Tarihin akışına ve hayatın normal seyrine müdahalenin 

daima yanlış sonuçlara ulaşacağını ifade eden şu dörtlüğü söyler: 
"Dokunma keyfine yalan dünyanın 
İpini eline dolamış gider 
Gözlerimin yaşı bana gizlidir 
Dertliyi dertsizi sulamış gider." 
Kırkbeş yıllık sanat yaşamı, 20 000 kadar eseriyle gelecek kuşaklara yol gösterici olan, iyiyi, 

güzeli, doğruyu öğretmeye çalışan can dostum Mahzuni'yi rahmetle anarken, tüm sevenlerine, dost
larına ve ailesine başsağlığı diliyorum. 

Sözlerime Mahzuni Şerifin son bir şiiriyle son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
"Ne dedimse halka hiç yaramadı 
Ben gittikten sonra ararlar beni 
Boşa cahillerin gözü karardı 
Kuru çene ile yorarlar beni 
Duman eksik olmaz her yüce dağda 
Bülbül eksik olmaz her yeşil bağda 
Atomun patlayıp bittiği çağda 
Onun ötesinde sorarlar beni 
Mahzuni Şerifim, gayri gam yemem 
Ondan ötesini kimseye demem 
Ufak vücuduma kefen istemem 
Varsa insanlıkla sararlar beni." 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Gülçiçek. 
Gündemdışı konuşmaya, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük ozan Âşık Mahzuni Şerif hakkında ne kadar öv

güde bulunsak azdır. Bizim dilimizin imkânları, ifade yeteneğimizin imkânlan, onun büyüklüğünü 
ve onun Türk kültürüne katkısını tarif etmeye yetmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda anılmış olması, hiç şüphesiz, samimî bir 
saygının ve şükranın ifadesidir. Dolayısıyla, buna vesile olan arkadaşlanma çok çok teşekkür 
ediyorum. 
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Türk kültürünün binlerce yıldan bu yana süzdüğü derin irfanı, gerçekten, Âşık Mahzuni Şerifin 
dizelerinde, mısralarında saklıdır, şifrelenmiş olarak da saklıdır. Bu kültürün derinliği, daha binler
ce yıl, onbinlerce yıl o mısralarda yaşayacaktır. Ben inanıyorum ki, bugün Karacaoğlan'ı nasıl 
anıyorsak, bugün Pir Sultan Abdal'ı, Yunus Emre'yi nasıl anıyorsak, yüzlerce, binlerce yıl sonra da 
Aşık Mahzuni Şerifi öyle anmaya devam edeceğiz. 

Dediğim gibi, birtakım sözlerle onu tanımlamaya, onu anlatmaya çalışmak, biraz benim had
dimi aşıyor; doğrusu, onu yapmak da istemiyorum; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 

Kendisinin Türk tarihinde, Türk kültüründe edindiği yer, her türlü övgüden uzaktır, her türlü 
övgüden varestedir. Onun varoluşu bir tesadüf değildir; Türk kültürünün varoluş iddiasının, varoluş 
genetiğinin, esas itibariyle, tabiî bir sonucudur ve mütevazı hayatı, büyük sanat ortaya koyan bütün 
insanlarda örneğini gördüğümüz gibi, hayatının kendisi, âdeta bir sanat eseridir, âdeta bir sanat 
sürecidir. Onun için, tekrar, hatırlamamıza vesile olan değerli milletvekilimize çok çok teşekkür 
ediyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet olsun. Türk Milletinin başı bir 
kez daha sağ olsun, Türkçenin başı bir kez daha sağ olsun; ama, Türkçe var oldukça, Âşık Mahzuni 
Şerif de var olacak. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, dış gelişmeler ve Türkiye konusunda söz isteyen Malatya Milletvekili 

Süleyman Sanbaş'a aittir. 
Buyurun Sayın Sarıbaş. 
2.- Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'in, Kerkük ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler ile böl

gede yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kerkük ve Kuzey 

Irak'ta gelişen olayları gündeme taşımak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anadolu topraklarına bin yıl önce gelen Ortadoğu, Balkanlar ve Avrasya'yı 
içine alan coğrafyada büyük imparatorluklar kuran, tarihe yön veren, çağ kapatan, çağ açan bir mil
letin evlatlarıyız. 

Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesinde dahi Kerkük ve 
Musul, bir Türk şehri olarak kabul edilmiş ve Türkiye'nin yönetimine bırakılmıştı. Ancak, daha son
ra, Lozan'da İngilizlerin, çözülmez bölge kabul ettikleri Kerkük, 1926'ya geldiğimizde, ingilizlerin 
ince oyunuyla Irak'a bırakılan bir Türk kenti oldu. 

Değerli arkadaşlarım, tarihin her döneminde büyük devletler kurulmuş, bunlar küçücük devlet
leri de idare etmiştir. Bizim milletimiz de büyük devletler kurma yönünde dünyada bilinen bir mil
lettir. Herkesin hasta dediği, herkesin artık iflah olmaz dediği dönemde dahi, misakımillîyle sınır
larını tayin eden ve çağdaş Türkiye'yi kuran büyük bir milletin evlatlarıyız. Maalesef, son yirmi yıl
dır, ülkemizin güneyinde Kuzey Irak denilen bölgede, Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilen
diren hadiseler cereyan etmektedir; yani, Lozan'da kesin hükme bağlanamayan ve ingilizlerin ince 
siyasetiyle misakımillîden kopanlan topraklarda taşlar bir defa daha yerinden oynamıştır. Bir 
yazarın dediği gibi Bursa neyse Kerkük odur, Kayseri neyse Kerkük odur. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Irak'ın nüfusunun yüzde 13'ünü Türkler oluşturmaktadır; yaklaşık 
olarak 3 500 000'e yakın Türkmen nüfus, yani bizim soydaşımız, Kuzey Irak'ta, Kerkük-Musul böl
gesinde yaşamaktadır; ancak, ne var ki bugün Irak Devleti ortada yoktur. Irak Devleti Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından işgal edilmiş, orada devlet yapısı dağıtılmıştır. Şu an gelinen noktada, 
bugün "geçici hükümet" denilen; ama, kalıcı olacağına inandığım hükümette, Savunma, Genelkur-
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may Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı orada bir azınlığa teslim edilmiş, dolayısıyla Irak Devletinin 
silahlan, Türkiye'nin de güvenliğini yakından ilgilendiren bir gruba teslim edilir duruma gelmiştir. 
Netice itibariyle, 30 Haziran itibariyle bu yönetim, Irak geçici yönetimini devraldığında, son gün
lerde basında çıkan beyanlara göre, Amerikalıların uyarısıyla Amerika Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Ham diyor ki Türklere: "Kürt grupları Kerkük ve Musul'u işgal ederek buraların, nüfus yapısını 
Kürtlerin lehine bozacaklardır." Çünkü, 2005'in ocak ayında yapılacak seçimlerde Kerkük ve 
Musul'u Kürt federasyonu bölgesine katmak gibi ince bir oyunun içerisindeler. 

Türkiye Devleti olarak, bu, bizim güvenliğimizi çok yakından ilgilendiren bir bölge. Bugün 
Kerkük'ü kaybederseniz, yani Kerkük üzerindeki iddialarınızdan vazgeçerseniz yarın Diyarbakır, 
öbür gün de başka yerlerin iddialarınızı ileri sürmekte zorlanırsınız. Dolayısıyla, hiçbir cumhuriyet 
hükümetinin, benim hükümetimin de böyle hassas bir konuda taviz vereceğine asla inanmıyorum. 

Boğazımıza çuval geçirdiler; ben hazmetmedim, hiçbir cumhuriyet milletvekilinin de hazmet
tiği kanaatinde değilim. Nasıl ki Irak'ta işkence yapanlar, generaller gitti Amerikan Senatosunda 
hesap verdilerse, bu çuvalın boğazımıza geçirilmesine kimler vesile oldularsa, bu Parlamentoda 
hesap vermeleri gerekir diye düşünüyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hükümeti uyarın o zaman!.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - En azından, hassasiyetlerimizi anlamaları bakımından 

diye düşünüyorum. 
Oradaki muhataplarımı uyarıyorum ve diyorum ki, fazla iştaha kapılmayın; İngilizlerin 

oyunuyla Yunanlar iştaha kapıldılar 1921'de; Ermeniler iştaha kapıldılar başkalarının teşvikiyle; o 
iştaha kapılanlar o gün hangi sonuca vardılarsa, bugün Kerkük'te iştaha kapılanların tarihi iyi 
okumaları gerekir diyorum ve diyorum ki, entrikalanyla Türk askerinin başına çuval geçirttirenlerin 
hesabını sormadık; ama, bu, sormayacağımız anlamına da gelmez. 

AHMET ERSİN (İzmir) -Soramazsınız... Soramazsınız... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ve diyorum ki, sakın ha sakın, Kerkük'ü ve Musul'u iş

gale kalkışmayın; tek bir Türkmenin dahi kılına dokunmayın. Unutmayın ki, Saddam'ın çakaralmaz 
silahlan önünden apar topar kaçıp Türkiye'ye sığınan sizlerdiniz; nankörlük etmeyin! Tarih nankör
lüğü affetmediği gibi, gelecekte, donunuzu çekmeye dahi fırsat bulamaz, kaçacak yer de bulamaz
sınız diyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş. 
Gündemdışı üçüncü söz, 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ilgili söz isteyen Adana Milletvekili 
Kemal Sağ'a aittir. 

Buyurun Sayın Sağ. (CHP sıralanndan alkışlar) 
3.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun uygulamalarının 

yatırım ve istihdam alanında ülke genelinde yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere iliş
kin gündemdışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Söz alış nedenim, yatınmcılanmızın isyanına neden olan ve gün geçtikçe aldığı tepki artan, 
5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve uygulamasıdır. 

Bilindiği üzere, bu yasa, 2001 yılı için, fert başına millî geliri 1 500 dolann altında kalan 36 
ilimizi kapsıyor. 
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Söz konusu illerde yapılacak yatırımlarda, vergi, sigorta primi, enerji indirimi, bedelsiz arsa ve 
arazi temini konularında beş yıllık bir dönem için teşvik veriliyor. Yasa kapsamına giren 36 ilde, kesin 
olmayan bilgilere göre, toplam 100 civarında başvuru yapılmış, 5 ilde 8-10 başvuru mevcut iken, 6 il
de hiç müracaat olmamıştır. Yani, bu haliyle, yasa, beklenen sonucu vermekten uzak kalmıştır. 

Seçim bölgem olan Adana'da, yatırımcıların ve iş çevrelerinin her şeyi unutup "bu Teşvik 
Yasası ve uygulaması bizi bitirecek" diye hayıflandıklarını üzüntüyle gördüm. Görüştüğüm işadam
ları ve sanayiciler, özetle, bir, teşviklerin sadece millî gelir kriterine bağlanmasının yanlış olduğunu, 
iki, geri kalmış yörelerde yatırımların teşvik edilmesi düşünülürken tersi olabileceğini, gelişmiş il
lerin bile çok olumsuz etkilenebileceğini, yasadan yararlanan iller arasında dengesizlik olacağını ve 
yararlanmayan iller açısından da haksız rekabet olacağını dile getirdiler ve ciddî şekilde eleştirdiler. 

Değerli milletvekilleri, iyi bir teşvik uygulaması için, öncelikle, ülke genelinde yatırımları 
planlayan yeni bir organ oluşturulmalı veya DPT bünyesindeki bu konuya ilişkin "teşvik uygulama 
birimi" mutlaka etkinleştirilmelidir. 

Bu yapı içerisinde, sanayi odası, ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası, mühendis odaları, 
belediye ve ilgili kamu kurumlarının da temsilcileri yer almalıdır. 

Bu birim, ilk aşamada, öncelikle teşvik edilmesi gerekli sektör ve ürünleri belirlemeli, altyapı 
ve pazarlama, hatta, dışpazar olanaklarını araştırmalı ve buna göre, hangi ürünün daha verimli ve 
pazarlanabilir olacağı belirlenmeli; bunun ardından da, bu yatırımların hangi bölgede yapılması 
gerektiği tespit olunmalıdır. 

İkinci aşamada, kalkınmada öncelik verilecek yöreler ağırlıklı olmak üzere, ülkemizin genel 
ekonomik yararları gözardı edilmeksizin, teşviklerin nasıl, ne zaman, hangi bölgelere verileceğine 
ilişkin esas ve kriterler belirlenmeli ve teşvik yasası buna göre oluşturulmalıdır. Kişi başına millî 
gelir gibi tek bir kriteri esas alarak bölgesel dengeleri ve ekonominin gereklerini gözardı etmek, 
kısacası "ben yaptım oldu" demek doğru değildir. 

Ayrıca, yeni yasada şu hususlar dikkate alınmalıdır: 
1- Teşvikler, haksız rekabeti artırıcı nitelikte olmamalıdır. 
2- Teşvikler, bölgesel dengesizlikleri giderici nitelikte olmalıdır. 
3- Yatırımların gerçekleştiği oranda kullandınlmahdır. 
4- Teşvikler, parası olan insanları yatırıma yöneltmeli, paradan para kazanmanın önü kesilmeli 

ve paranın üretime yönelmesi sağlanmalıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, Adana'da yatırıma başlamış ve hatta tamam

lamış birçok sanayici, fabrikalarını bu haliyle Osmaniye'ye taşımayı planlıyor. Birçok fabrika in
şaatının da bu haliyle atıl kalacağını ilgililer üzüntüyle ifade ettiler. Tüm bunlar, istihdama darbe 
vuracağı gibi, Adana ekonomisine de zarar verecektir. Diğer bazı illerin durumu da bundan pek 
farklı değildir; Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Hatay, Bolu gibi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sağ. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Bir ili kalkındıralım derken, bir başka ili batırmaya kimsenin hak

kı yoktur diye düşünüyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim arifesinde seçmene mesaj amacıyla çıkarılan ve 

sakıncaları bugün açıkça ortaya çıkan bu yasa, daha fazla haksızlığa meydan vermeden, behemehal 
yürürlükten kaldırılmalıdır. Bunun yerine, yukanda belirttiğim kriterlere uygun yeni bir teşvik 
yasası, bir an önce çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, kaş yapalım derken göz çıkarmış olacağız. 

Ülke ekonomisi için yarar sağlayacağına inandığımız yeni bir teşvik yasasının çıkarılmasında 
Cumhuriyet Halk Partisinin de destek olacağını ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağ. 
Gündemdışı konuşmaya, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri; 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yasa, ülkemizin 

önemli sorunlarından ikisini oluşturan işsizlik ve bölgelerarası gelişmişlik farklarına çözüm getir
mek amacıyla çıkarılmıştır. Bir yandan yatırım imkânlarının artırılması, bu suretle ek istihdam 
yaratılması, diğer yandan da bu ek istihdamın, bölgesel kalkınma açısından diğer yörelere nazaran 
daha geride kalmış bölgelerde oluşturulması hedeflenmiştir. 

İstihdamın ve yatınmlann artınlmasına yönelik 5084 sayılı Kanunda, yeni işe başlayan veya ek 
istihdam yaratan yatınmcılar için, yeni istihdam edilen personelin ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi 
stopajının alınmaması, yeni istihdam edilen personelin sigorta primi işveren paylannın hazine 
tarafından ödenmesi, enerji desteğinin sağlanması, bedelsiz yatınm yeri tahsisinin sağlanması gibi 
birtakım teşvik unsurlan düzenlenmiştir. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve enerji desteği 
açısından kapsama, fert başına gayri safi yurtiçi hâsıla tutan 1 500 Amerikan Dolan veya daha az 
olan iller alınmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanmış olan son veriler dikkate alın
dığında, bu kapsama 36 ilimiz girmektedir. Bedelsiz arsa ve arazi teminine yönelik teşvikten ise 53 
ilimiz yararlanmaktadır. Esas itibariyle Hükümetimiz döneminde siyasî ve ekonomik istikrann sağ
lanmış olması ve giderek istikrann sağladığı avantajlann ekonomide egemen olması, ülkemizde 
yatınmlann artmasını sağlayacak en önemli unsurdur. 5084 sayılı Kanunla getirilen teşvikler ise 
diğer bölgelere nazaran daha az gelişmiş olan ya da başka bir söyleyişle daha az avantajlı durumda 
olan bölgelerimizde yatınm imkânlannın artınlması, bu suretle ek istihdam yaratılması amaçlanmış
tır. Ek istihdamın ekonomik bakımdan az gelişmiş yörelerde oluşması, bu yörelerin ekonomik kal
kınmasını ve bu suretle diğer bölgelerle arasındaki farklılığın kapatılmasını amaçlamaktadır. 

Yasada yer alan istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve enerji desteğine yönelik teşvikler 
1.3.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, bugün itibariyle yapılan düzenlemenin yarattığı 
etkiyi görmek ve bu bağlamda bir değerlendirme yapmak için henüz erkendir. Zaman içinde yasanın 
yaratacağı olumlu etkileri ise hep birlikte göreceğimize inanıyorum. 

Yasanın sorunsuz ve gecikmesiz uygulanmasına yönelik olarak, sorumlu birimler gerekli hazır-
lıklannı tamamlamış durumdadırlar. 5084 sayılı Yasada, teşviklerin önemli bir kısmının 2008 yılı 
sonuna kadar uygulanması öngörülmüştür. Bu süreç sonunda, bölgelerarası ekonomik gelişmişlik 
farkhlıklannın önemli ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir. Bununla birlikte, gerek uygulama 
sürecinde gerekse uygulama sonrasında kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, gerek işsizliğin 
gerekse bölgelerarası farklılıklann azaltılması yönünde gerekli çalışmalar yapılabilecektir. Ül
kemizin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve sağlanmış olan ekonomik istikran kalıcı kılmak 
yönünde gerekli tedbirlerin her zaman alınabilir olduğu hiç kuşkusuz Genel Kurulun da takdirleri 
tahtın dadı r. 

Bu vesileyle, Heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşlan vardır. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 milletvekilinin, Türk Hava Yollarında 

son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 
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2.6.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Havayolları ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yeri olan kurumdur. Ancak, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan olaylar kurumu ve kurumdan hizmet alan kişi ve kurumlarda çok 
önemli maddî ve manevî zararlara yol açmaktadır. THY'de son günlerde yaşanan sorunların 
Anayasanın 98 inci maddesi ile İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ederiz. 

1- Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
2- Muharrem Eskiyapan (Kayseri) 
3- Halil Akyüz (İstanbul) 
4- Salih Gün (Kocaeli) 
5- Memduh Hacıoğlu (İstanbul) 
6- Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 
7- Ersoy Bulut (Mersin) 
8- Sıdıka Sanbekir (İstanbul) 
9- Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
10-Türkân Miçooğullan (İzmir) 
11- Mehmet Nuri Saygun (Tekirdağ) 
12-Mustafa Sayar (Amasya) 
13- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
14- Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
15-Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
16-Hasan Aydın (İstanbul) 
17- Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
18-Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
19- İzzet Çetin (Kocaeli) 
20- Yavuz Altınorak (Kırklareli) 
21-Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
Gerekçe: 
THY ülkemiz turizmi yurtiçi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından son derece 

önemli bir kurumdur. Yurt dışında yaklaşık 80 noktaya yurt içinde ise yaklaşık 25 noktaya ulaşmak
ta ve yılda yaklaşık 10 000 000 kişiye hizmet vermektedir. Ancak son günlerde yurt içinde bazı uçuş 
noktalan ani bir kararla devre dışı bırakılmış ve bu illerimizdeki yolcularımız çok zor durumda 
bırakılmıştır. Aynca 11 uçağın aynı gün devre dışı bırakılmasıyla uçak sayısındaki yetersizlikler 
nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı seferlerinde büyük kaoslar yaşanmaktadır. Aynca, yurtiçi ve yurt dışın
dan yapılan rezervasyonlarda son derece büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bazı noktalara gün
lerce önceden yer bulmak mümkün olmamaktadır. 

THY'de yaşanan bu sorunlar aynca kurum personeli üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yarat
maktadır. 

Diğer taraftan, uçak sayısında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yerli ve yabancı şirketlerden şirket
lerin kendi amblemiyle kiralanan uçaklar özellikle yolcular açısından bakım ve onanmdaki THY'ye 
olan güven nedeniyle psikolojik bunalımlara yol açmaktadır. 
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Ayrıca, kiralanan bu uçaklardaki uçuş ekibi, çoğu noktalara ilk defa uçmakta ve uçuş deneyim
leri oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Ülkemiz turizmi açısından THY'nin ne kadar önemli bir kurum olduğu dikkate alınarak, için
de bulunduğu sorunlardan acilen kurtarılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
ikinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 milletvekilinin, oto tamirciliği ile uğraşan 

küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni taşıt alımlarında, 30 Temmuz 2003'te çıkarılan 4962 sayılı Kanunla 1 Ağustos 2003'ten 

itibaren kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları bir daha kullanılmamak üzere 
hurdaya aynlmışlardır. Hurdaya aynlan bu araçlann yaratmış olduğu durum sonucunda, Türkiye 
genelinde geçimini oto sanatkârlığıyla sağlayan motor tamircileri, kaportacılar, boyacılar, oto elek
trikçileri ve oto döşemecilerinden oluşan küçük esnaf ve sanatkârlanmız ve yanlarında istihdam et
tikleri çalışanlan çok zor durumda kalmışlardır. 

Arabalar yenilendiği için tamir ve bakıma ihtiyaç duyulmamakta, ihtiyaç duyulduğu takdirde 
de garanti süresi içerisinde servislere gitmekte, bu durumda küçük esnaf ve sanatkâr, oto tamir 
bakım atölyelerinin de işsiz kalmasına neden olmaktadır. Oto sanatkârlığıyla uğraşan küçük esnaf 
ve sanatkârlanmız da, kiralannı, vergilerini, işçilerinin maaşlannı ödeyemez, geçimlerini sağ
layamaz duruma gelmişler, işyerlerini birer birer kapatmaya başlamışlardır. 

Ekonomiye ve istihdama katkılanndan dolayı ülkemizin önemli bir yükünü de üstlenmiş, 
çalışanlanyla birlikte 1 000 000'u geçen bu küçük esnaf ve sanatkârlanmız, içine düşürüldüğü bu 
ağır ve zor koşullar karşısında içinden çıkılamaz sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Oto tamir-
ciliğiyle uğraşan aileleriyle birlikte 4 000 000'u bulan oto sanatkârlanmızın sorunlannın araştınl-
ması ve içine düşürüldüğü bu ağır ve zor koşullardan kurtanlması için çözüm yollannın bulunması 
amacıyla Anayasamızın 98, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ederiz. 

Saygılanmızla. 
1- Mehmet Nuri Saygun 
2- Muharrem Kılıç 
3- Muharrem Eskiyapan 
4- Hakkı Ülkü 
5- Mehmet Sefa Sirmen 
6- Hüseyin Bayındır 
7- Selami Yiğit 
8- İzzet Çetin 
9- Mehmet Boztaş 
10- Ahmet Küçük 
11- Hüseyin Özcan 
12- Erol Tınastepe 

(Tekirdağ) 
(Malatya) 
(Kayseri) 
(İzmir) 
(Kocaeli) 
(Kırşehir) 
(Kars) 
(Kocaeli) 
(Aydın) 
(Çanakkale) 
(Mersin) 
(Erzincan) 
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13-A.Ismet Çanakçı (Ankara) 
14-Zekeriya Akıncı (Ankara) 
15- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
16- Halil Akyüz (İstanbul) 
17- Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
18- Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
19- Necdet Budak (Edirne) 
20- Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
21 - Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
22- Mustafa Özyürek (Mersin) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerine alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilin

mesine rağmen, fıyatlan ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara 
uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan (9/9) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının komisyonun çalışma süresinin uzatıl
masına dair bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin 

tezkeresi (3/582) 
4.6.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmalann önceden anlaştıklannın bilin

mesine rağmen, fıyatlan ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 3.6.2004 tarihli toplantısında, komisyon çalışmalannın süresinde tamamlanamayacağı 
gerekçesiyle, Anayasanın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğünün 110 uncu maddesine istinaden, 
13.6.2004 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 aylık ek (yeni) süre istenmesine karar vermiştir. 

Ek süre verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim. 
Ünal Kaçır 

İstanbul 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu komisyon daha önce 2 ay süre kullanmıştır. Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 110 uncu maddeleri, soruşturmasını iki ay içerisinde bitiremeyen komis
yona, iki aylık yeni ve kesin süre verileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, komisyonun süre 
talebini bilgilerinize sunuyorum. 

Komisyona, 13.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin süre verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 1 adet tezkeresi vardır; okutup, oy-

lannıza sunacağım. 
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2.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir heyetle birlikte Romanya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/583) 

8.6.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vaki davete icabetle, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 20-21 Mayıs 2004 tarih
lerinde Romanya'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak et
mesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste : 

Ömer Çelik (Adana) 
Mustafa Nuri Akbulut (Erzurum) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Hüseyin Beşli (İstanbul) 
Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
Hüsnü Ordu (Kütahya) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Alınan karar gereğince sözlü sorulan görüşmüyor, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, yanm kalan işlerden başlayacağız. 

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

1. - Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî 
Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu ihale Kanununa Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporlan henüz gelmediğinden, 
tasanlann ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. - Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

içişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
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Tasarının müzakeresini erteliyoruz. 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldmlmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) (X) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 466 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Orhan 

Eraslan konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Eraslan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun 
Teklifinin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, memurlann ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili bulunan 
4483 sayılı Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi, apar topar, olağandışı yollarla, 
Sayın Meclisimizin huzuruna gelmiş bulunuyor. 

Adalet Komisyonumuz, mutat olduğu veçhile, perşembe günleri saat 10.00-10.30'da toplanır. 
Bu kanun teklifi o kadar önemliymiş ki, pazartesi günü 13.30'da toplantıya çağrıldık ve bir acele 
içerisinde, katılma fırsatı bile bulamadan, ne yazık ki, bu teklif Genel Kurulun gündeminde yer al
mış bulunuyor ve bir aceleyle de, sırasını beklemeden, huzurunuza gelmiş bulunuyor. Neden acaba; 
bu kadar acele niye; niçin bu yapılıyor; bu konuyu bir irdelemek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, dün akşam, dokunulmazlıklarla ilgili kurulan komisyonun 
raporunu görüştük ve yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşmeler sırasında, İktidar Partimizin sayın 
sözcülerinin şimdiye kadar hep söz ettikleri bir şey vardı: "Dokunulmazlık sadece milletvekillerine 
mahsus değil, başka kanunlarda da var; örneğin, memurlara da dokunamıyoruz, memurlann da 
dokunulmazlığı var, kaldınlacaksa tümü kaldınlsın." Bu gibi sözlerde bulunuyorlardı. Gerçi, memur
lann yargılanmasındaki izin sistemi bir dokunulmazlık değildir, kavramı çarpıtmaya gerek yok; ama, 
bir an doğru söylediklerini varsaysak bile, bu anlayışta olan İktidar Partisinin, doğal olarak, Memur
lann ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu ilga edecek bir düzenleme getir
mesi, ortadan kaldıracak bir düzenleme getirmesi, beklenen bir tutumdu; çünkü, kendi sözcüleri bunu 
söylüyorlardı ve Sayın Başbakan, televizyondan da, tüm ulusun gözüne baka baka, milletvekili 
dokunulmazhklannın kaldınlması konusunda taahhüt altına girmişti. Bu taahhüdü yerine getir
memek için, İktidar Partimiz, şimdiye kadar bu yasayı öne sürüyordu, bu varken niye milletvekil
lerinin dokunulmazlığı kalksın diye. Bu durumda beklenen şey, bu yasanın da kaldınlmasıydı. Ne 
yazık ki, sözler ile uygulama ters olarak tezahür etmiştir. İktidar Partimizden beklenen bir yaklaşım 
değil de, tersi bir yaklaşım, farklı amaçlarla, farklı saiklerle gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

(x) 466 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, aslında, görüşeceğimiz bu teklifler arasında, yine, iktidar Partimizin bir 
saygıdeğer üyesinin, Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın böyle bir teklifi var; samimiyetle vermiş, 
inanarak söylediği şeyleri; demiş ki: "Bu yasayı yürürlükten kaldıralım." Böyle bir kanun teklifi 
var; ama, komisyonda, ne yazık ki, Sayın Yalçınbayır'ın teklifi itibar görmemiştir. Onun yerine, 
Sayın Mehmet Ali Bulut ve 3 arkadaşı tarafından hazırlandığı söylenen kanun teklifi, yargılamayı 
daha da güçleştirecek bir biçimde, yargılamanın önüne önemli engeller çıkaracak bir biçimde, kabul 
edilerek Genel Kurulun huzuruna indirilmiştir. Bu noktada, Sayın Adalet Bakanı da kanun teklifine 
-dikkat edin, Sayın Adalet Bakanı da kanun teklifine- sahip çıkmıştır, savunmuştur. Bunlar tutanak
larla belli. Burada ben de diyorum ki: Acaba, bu, kanun teklifi miydi, yoksa, bir tasarıydı da, utan
gaç bir biçimde teklife mi çevrildi? Bunu inceledik. Evet, arkadaşlarım, üslup itibariyle -Adalet 
Komisyonu üyesi olduğum için bilebiliyorum- Adalet Bakanlığının bürokratlannca hazırlanan bir 
tasan, teklif şeklinde önümüze gelmiştir. Burada, imza niteliğinde olan birtakım sözcükler vardır, 
sadece o bürokrat tarafından kullanılan. En basit, çarpıcı örneğini söyleyeyim; ben ona "bay 
ve/veya" diyorum "ve", "veya" gibi iki bağlacı, arka arkaya, Amerikan aksanıyla kullanan başka 
kimse yok. Teklife baktığınızda "ve/veya"sı var; imzasını koymuş oraya. Bu bir tasan olması 
gerekirken -Bakan sahip çıkıyor, Komisyon Başkanı sahip çıkıyor- "millete karşı ayıp olur, bari tek
lif yapalım" diyerek, apar topar, olağandışı yollarla huzurunuza getirilmiş bulunuyor ve Sayın Yal
çınbayır'ın daha önce Adalet ve Kalkınma Partisinin sözcülerinin söylediği noktada bu yasayı yürür
lükten kaldırmaya dönük teklifi de Anayasanın 129 uncu maddesine aykınlık teşkil eder iddialany-
la itibar görmemiştir. Kanaatimi sorarsanız, bu bir samimiyetsizlik örneğidir; bu yasanın kaldınl-
ması, Anayasanın 129 uncu maddesine de aykınlık teşkil etmez; çünkü, izinlerle ilgili başka yasalar 
da var. Anayasanın o maddesini okursanız, onun bir istisna olduğunu, bir istisna hükmü olduğunu 
görebilirsiniz ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda da bunun düzenlenme imkânının olduğunu 
görebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlanm, peki, ne oldu da bu teklif geldi, bu teklifte ne var? Arkadaşlanm, bu tek
lif, yargılamayı kolaylaştıran bir teklif değil -biraz sonra madde madde inceleyeceğiz- yargının 
önüne engeller çıkaran bir teklif; bu teklif, yolsuzluklan örtmek için bir yorgan yasası olma 
çabasıdır, yorgan yasası çıkarma teklifidir. Söylediğim gibi, Sayın Bakan katılıyor, Komisyon Baş
kanı katılıyor, apar topar, olağanüstü yollarla bu teklif geliyor. Niye bu acele; kim için; ne için 
yapıyorsunuz değerli arkadaşlanm?! 

Bu teklife bir bakalım. Dört temel öğesi var bu teklifin. Birincisi, izin makamlan. İzin makam-
lan yaygınlaştınlıyor. Düşünebiliyor musunuz, bu teklifin 1 inci maddesine (k) bendi olarak ek
lenen bende göre, bir belediye başkanı, kendi memurunun yolsuzluk yapması halinde, yargılanma 
iznini kendi verecek; böyle bir şey olabilir mi?! 3 219 savcının önüne engel çıkanyorsunuz, izin 
makamı çıkanyorsunuz. Aranızda belediye başkanlığı yapanlar da vardır, bizim aramızda da vardır. 
Önemli bir şey olmadıktan sonra, büyük olasılıkla, memurunun yolsuzluğunu belediye başkanı 
bilir; ya göz yummuştur ya ortaktır; bilemiyorsa, çok da duyarsızdır -hadi, burada söylemek is
temiyorum- başka bir şeydir; bilmemesi mümkün değildir. Çok uzak ihtimaller vardır; yani, çok 
değişik haller olabilir; ama, genel olarak bilir. Hadi benim dilim varmıyor, ama, bilirsiniz; bunlar 
bir bölümünde de ortak yapılıyor. Bunlan gözönünde tutmak gerekir. Hal böyleyken, 3 219 
belediyede kendi memurunun yargılanması konusunda izin makamı olarak belediye başkanının 
tanınmasının doğru olmadığını ve uygulamayı genişlettiğini, engeli genişlettiğini, çok tabiî ki, an
layabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlanm, ikincisi, şikâyet ve ihbarlar güçleştiriliyor. Vatandaş, yolsuzluk şikâyet 
ve ihbannda bulunacaksa, bunun önüne 2 nci maddeyle önemli engeller çıkanlıyor. 

Üçüncüsü de, yargılama ve itiraz makamlan değiştiriliyor. Yargılama ve itiraz makamlan, 
güvenceli, daha üst dereceli makamlardan daha alt dereceye, daha nüfuz edilebilecek noktaya doğ
ru çekilmeye çalışılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, nihayet, bir diğer unsuru da şudur: Yürürlük ve soruşturma engelleri var. 
Yürürlüğü de, Anayasaya aykırı bir biçimde geriye yürütülüyor. Geriye yürütülüyor, Anayasaya aykırı 
bir biçimde geriye yürütülüyor. Yine, soruşturma engelleri çıkarılıyor. Tasarının -kusura bakmayın, 
tasan diyorum; ama, aslında "utangaç tasan" diye adını koyduk- teklifin dört temel unsuru bu. 

Değerli arkadaşlanm, nedir bu teklifte amaç; hadi söyleyelim: 
1.- Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanan 3 tane büyükşehir belediye başkanımız var, daha 

doğrusu İktidar Partisinin belediye başkanı var; Ankara, Adana ve İstanbul eski Belediye Başkanı. 
Onlan kurtarmaya mı dönüktür? 

2.- İstanbul Belediyesiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisinin birtakım yöneticileri hakkındaki 
-15 kadar; isimlerini isterseniz okuyabilirim; yakışık almaz diye okumuyorum- davalan by-pass et
mek için midir yoksa; niçindir bu? 

Değerli arkadaşlanm, 4483 sayılı Yasa henüz beş yılı doldurmadı; uygulamada bir aksaklığı 
yok. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat uzun yıllar kullanıldı; düşünebiliyor 
musunuz, uzun yıllar, Osmanlı kanunu; bu kanun çıkana kadar kullanıldı, uygulaması oldu. Ondaki 
uygulama aksaklıklan bu kanunla düzenlendi. Daha beş yılı doldurmadan, bu kanun, hiç de haklı 
olmayan gerekçelerle değiştirilmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlanm, İktidar Partimiz, bu kanun teklifiyle yolsuzluğu önleme iddialanndan 
vazgeçiyor. Açıkça ilan edilmese de, bu kanun teklifini kabul etmekle, artık "yolsuzluğu önleme id
diamız vardır, bu doğrultuda çaba sarf edeceğiz" diyemeyeceksiniz. 

Sayın Adalet Bakanımızın burada olacağını zannediyordum. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Buradayım. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Evet, buradaymış. 
"Kurtuluş savaşı vereceğiz yolsuzluğa" diyordu. Bu tasanyla, kurtuluş savaşı verilmez. Bu 

tasarıyla, yolsuzluğa teslimiyet tescil edilir, teslim olunur. 
Değerli arkadaşlanm, getiriliş zamanı da enteresan bu tasannın, bu teklifin. Tam, yargı tartış-

malanyla, tam, YÖK tartışmalanyla kamuoyu meşgulken, böyle gizliden geçiverecek, hani -sizleri 
tenzih ederim; deyim yerinde değil ya- cambaza bak gibi bir şekilde getiriliyor ve malı götürme 
yasası diyebileceğimiz yasa geçirilmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu teklif, bu Meclisten çıkan, 22 nci Dönemde çıkan en vahim, en teh
likeli üç beş tasandan, tekliften biridir; en tehlikelilerinden biridir. Devleti soymanın icra fiilleri 
başlangıcıdır bu teklif, icra fiilleri başlangıcıdır. Bir adım ötesi, devleti soymaya teşebbüstür değer
li arkadaşlar. Sizleri bu noktada uyanyorum, dikkatinizi yoğunlaştırmanızı diliyorum. Bu teklif, 
özel bir sipariştir, kişiye özel hükümler içermektedir. Sayın Başbakanımız "yargıda, hukukta her 
zaman iki kere iki dört etmez" diyor. Sayın Başbakan yanılıyor değerli arkadaşlanm, hukukta her 
zaman iki kere iki dörttür, adalette her zaman iki kere iki dörttür. Eğer iki kere iki dört değilse, onun 
adı adalet değildir. Başka mülahazalarla iki kere ikiye beş derseniz ya da üç derseniz, onun adı 
adalet değildir. Tam da hukuk ile matematik kardeştir; birisi sayısal ifadedir, birisi sözel ifadedir; 
ama, her şart altında, o verilerle o sonuç elde edilirse, onun adı adalettir, onun adı hukuktur; onun 
dışında hiçbir şey kabul edilemez. Burada, bu anlayışla, iki kere iki dört etmez, bizimkileri gör-
meyiverin anlayışıyla bu teklif getirilmiştir. 

Sayın Başbakan bu konuda yanılıyor ve sizin de, bir noktaya, dikkatinizi çekiyorum. İşte, 
mademki seçildik, biz haklıyız, yargı da ulusal egemenliğe bir saygı göstersin anlayışı yaygınlaşıyor. 

Değerli arkadaşlanm, burada, ulusal egemenlik kavramı da yanlış yorumlanıyor. Ulusal 
egemenliğin iki bacağı vardır; birisi, millet adına yasa yapmak, yani, parlamento; biri de, millet 
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adına yargı yürütmek, hüküm vermek, yani, yargı. İkisi de ulusal egemenlik adınadır. Bu konuda 
yanılmayın. Bu, yandaş kayırmayı, siyasette kirlenmeyi, benim hırsızımı koruyayım senin hırsızını 
mahkûm ettireyim anlayışını getirir. Bu doğru değildir, bu adalet değildir. Adalette iki kere ikinin 
dört ettiğini hiçbir zaman unutmayın. 

Değerli arkadaşlarım, kim korunacak; rüşveti belgeli, milletvekili adayı, Ulaştırma Bakan
lığının Sayın Müsteşar Yardımcısı mı? Engin Civan... Hani, rüşvetin belgesini göster denilince, rüş
vetin belgesi mi olur denilmişti. Çok şükür, belgesi de oldu, bizim literatürümüze o da girdi, banka 
havale makbuzlarıyla rüşvet belgelendi. Ya da rüşvete bulaşmış bir başka müsteşar yardımcısı mı; 
kim korunmak isteniyor; yoksa, büyükşehir belediye başkanları mı? Yoksa, duble yol rezaletinden 
dolayı haksızlıklar mı korunmaya, örtülmeye çalışılıyor? 

Değerli arkadaşlarım, dikkat edin, hassas konular. Bu yasaya evet derseniz, kirlenirsiniz, aşın 
kirlenirsiniz. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Duble yolda ne rezalet var? 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Söyleyin. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Söyleyeyim; ama, şimdi, zaman yetmeyecek. Müsaade edin 

söyleyeceklerime, onu da diğer zaman söyleyeyim size. 
Yoksul milletin varlıklarını korumak hepimizin ödevidir. Bu yoksul milletin varlıklarından 

elimizi çekmek hepimizin ödevidir. Buna elini uzatanın elini kırmak, yine, hepimizin ödevidir. Bu 
konuda hepinizin dikkatini çekiyorum. Ayıptır, yazıktır, günahtır; bu milleti soydurmayın. Adalete 
inanın; adalete inançsızlık çok kötü neticeler getirir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, AKP sözcüleri, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin 
hepsinde şunu söylüyorlardı: "Yargı bağımsızlığı yok, yargı etki altında; bunun için dokunulmaz
lığın kaldırılmasını istemiyoruz." Şimdi, bu noktada, yargının bağımsız olmadığı noktada, yargı et
ki altına alınarak mı üst derece mahkemelerinin alt dereceye düşürüldüğünü ben de merak 
ediyorum. 

Biz yargıya güveniyoruz; ancak, Sayın Adalet Bakanı ve müsteşarının Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunda yer almasının, yargı bağımsızlığı önünde önemli bir zedeleyici neden olduğunu, 
etken olduğunu da biliyoruz. İşte, burada aklımıza geliyor; acaba, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yar
gılanması gereken büyükşehir belediye başkanlarını, Ankara'nın, herhangi, suça göre, görevli mah
kemelerinde yargılandırmakta, ağır cezada yargılandırmakta, ister istemez, insanın aklına, nüfuzla 
ilgili bir sorun mu var diye geliyor. 

Tabiî ki biz yargıya güveniyoruz; ama, güvenli mahkemeler, Yargıtay, Danıştay, Yargıtay Baş
savcısı devredışına alınıyor. Bu durumda, yolsuzlukları örtbas edelim derken garip bir durum da or
taya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, mülkî idare amirleri ilçe ya da ildeki hâkimin yargılamasına terk ediliyor 
ve yaratacağı sorunlar düşünülmüyor. Burada mülkî idare amirinin ne olduğunu, bu teklifi hazır
layanların bilmediği anlaşılıyor. Öyle gariplikler var ki... Örneğin, ilçe emniyet amiri, Hâkimler 
Kanununa tabi olduğu için -bu teklif kabul edilirse- ilin valisinden daha iyi korumaya sahip; İlçe 
emniyet amiri kendi kanunundan dolayı Hâkimler Kanununa tabi olduğu için, ilin valisinden daha 
önemli ve daha iyi bir korumaya sahip. Böyle bir çelişki yaratılıyor; ama, mülkî idare amirlerini 
normal vatandaş yapalım derken, mülkî idare amiri olmaktan çıkarıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, eşitlik anlayışı, yanlış şekilde yorumlanıyor. Eşitlik anlayışı, yargı önün
de eşitliktir; ama, kimi makamları daha güvenceli yargılama noktasına getirmek bir görevdir. 
Bugün, bir vali için, bir mülkî idare amiri için herhangi bir savcının soruşturma açıp, herhangi bir 
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sulh ceza mahkemesinden tutuklama isteyebileceğini düşündüğünüzde, işin vahametini 
düşünebiliyor musunuz. Bunun eşitlik anlayışıyla ne ilgisi var; siz ona devleti, hükümeti temsil yet
kisi vermişsiniz. Yani, burada bu yanlışlıklara yer vermeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın anlattığı gerekçeler -ben, komisyon sırasındaki tüm 
tutanakları inceledim- konuyla hiç ilgili değildir, hiçbirisi bu kanunun çıkmasını gerektiren durum 
değildir. Bu kanun teklifinde, dünya uygulamaları nazara alınmamıştır; dünyada bu işler nasıl 
yapılıyor, dengeler nasıldır... Apar topar, işte kurtaralım birilerini yeter denilmiştir. Burada adalet 
inancı, vicdan, hiçbirisi dikkate alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım yetmedi, eğer Sayın Başkan müsamaha gösterirse, kanun tek
lifini kısaca analiz etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Eraslan. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - 1 inci maddenin (e) bendiyle, bakanlıklara bağlı kuruluşların 

en üst amiri devredışına alınıyor, (k) bendiyle, tam tersi gerekçelerle, belediye başkanlan izin 
makamı haline getiriliyor. Birinin gerekçesinde de "en üst amirleri izin makamı olsun dedik" 
deniliyor. Bakanlıklar bağlı kuruluşlarda en üst amirleri devredışına alıyorsunuz, belediyelerde dev-
reiçine alıyorsunuz; bunu anlayabilmek zor. 

2 nci maddeyle, şikâyet çok sıkı, çok ağır şartlara bağlanıyor, ihbar imkânsızlaştınlıyor. 
3 üncü maddeyle, önceki maddedeki önincelemeler ve soruşturmalar şikâyeti engelliyor, sav

cılık şikâyeti işleme koyamıyor. Burada anlatmayı çok istediğim bir şey var: 4483 sayılı Yasanın 
yanı sıra, bir de 3628 sayılı Yasa vardır. Eskiden beri hep vardı, Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanun varken, 1609 da vardı. 

Bazı suçların cezalandırılması için izin gerekmez. Şimdi, 3 üncü maddeyle bunu getirdiğiniz 
zaman, cezalandırılması için izin gerekmeyen suçtan dolayı savcılığa doğrudan doğruya yapılacak 
şikâyet, idare mahkemesinin karan gerekçe gösterilerek işleme konulmayabilecektir; 3 üncü mad
de bunu düzenliyor. 

Değerli arkadaşlanm, 4 üncü maddeyle de, Bakanlar Kurulu karan ve ortak kararla atanan 
kamu görevlileri, valiler, kaymakamlar, genel müdürler, il ve ilçe belediye başkanlan, belediye 
meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin itirazlan, yargının işi çok diye, itiraz mercii olan Danış
tay 2. Dairesinin görevleri arasından çıkanlıyor; oysa, Danıştay 2. Dairesinin görevi, bunlara bak
maktır, münhasıran bunlara bakmaktır. Üst dereceli ve güvenceli yargının tamamı, devredışına 
çıkanlıyor. 

Bu teklifin yasalaşmamasını diliyorum. 
Sayın Başkanın müsamahasını suiistimal etmek istemiyorum. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
AK Parti Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Ali Bulut söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bulut. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ BULUT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, AK 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Anayasamızın 129 uncu maddesinin son fıkrasında yer 
alan "memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza 
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kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iz
nine bağlıdır" hükmüne dayanılarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan
ması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun, 1913 yılından 1999 yılına kadar usul hukuku olarak 
uygulanmakta olan Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatınca yerine getirilen bir 
düzenlemeydi. 

Önceki usul kanununa göre oldukça yeni sayılabilecek ve yaklaşık dört yıldır yürürlükte 
bulunan bu kanunun uygulanmasında birtakım aksaklıkların yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu 
kanunu uygulamada gerek isimsiz, imzasız veya sahte isimli, imzalı, gerçeği yansıtmayan ihbar ve 
şikâyet dilekçelerinin getirdiği sıkıntılar gerek makamlar gözetilerek memurlar arasında oluşturulan 
eşitsizlik gerekse yüksek yargı organlarının iş yükünü artırması, bazı değişikliklerin yapılmasını 
gerekli kılmıştır. Buna göre, kanun teklifinin 3 üncü maddesinin (e) bendinde yapılan değişiklikle, 
daha önce yer verilmeyen bağlı kuruluşların müşterek kararnameyle atanan yetkilileriyle ilgili 
durum açıkça belirtilerek kapsama alınmıştır. 

Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatıyla sınırlandırılmış olan Başbakanın izin verme yetkisi, 
Anayasaya uygun biçimde ve Anayasanın 112 nci maddesinden kaynaklanan yetkisine paralel 
olarak, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda müşterek kararnameyle atanan görevliler yönünden geniş
letilmektedir. 

Bu değişiklik, uygulamada hem ihbar ve şikâyetlerle hem de savcılıklarca Başbakanlığa 
iletilen konuların zaman kaybına meydan vermeden süratle öninceleme yapılarak sonuçlanmasını 
sağlayacak, gereksiz yazışma ve süre kaybını önleyecektir. 

Yine 3 üncü maddeye eklenen (k) bendiyle, yerel yönetimlerde çalışan personelin en üst amiri 
olan belediye başkanı izin vermeye yetkili kılınarak, diğer idarelerde geçerli olan "kuruluşun en üst 
amiri" kavramıyla uyum sağlanmaktadır. 

Kanun teklifinin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, ihbar 
ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yeni kriterler getirilmektedir. Bilindiği üzere, 4483 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, özellikle, isimsiz, imzasız veya sahte isimli, imzalı ihbar 
ve şikâyet dilekçeleri kamu kurum ve kuruluşlarını aşın derecede meşgul eder hale gelmiştir. Ay
rıca, savcılığa intikal eden her şikâyet, ciddî olsun olmasın, ihbarın soyut ve genel nitelikte ol
maması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi kaydıyla, hemen, izin vermeye yetkili 
mercie gönderilerek soruşturma izni istenmektedir. Ortada herhangi bir ciddî bulgu veya belge 
bulunmadığı halde, gerçek isim, adres ve imza olmadan yapılan ihbar ve şikâyetlerin, savcılar 
tarafından ilk inceleme yapılmadan hemen izin vermeye yetkili mercie gönderilmesi, hem kamu 
kurum ve kuruluşlarının iş yükünü çoğaltmakta hem hakkında öninceleme açılan kamu görevlisinin 
çalışma motivasyonunu bozmakta ve onları diğer personel gözünde zanlı durumuna getirmekte hem 
de yargının mevcut bulguları kendisince değerlendirmesini engellemekteydi. 

Değerli milletvekilleri, işte bu nedenlerle, bu gibi olumsuzlukları gidermek için, 4483 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar 
veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh ad
resinin bulunması zorunludur" şeklinde değiştirilmiştir. Dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle 
"ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konmuş olması halinde ad, 
soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz" hükmü eklenmek suretiy
le, üçüncü fıkrada yer alan zorunlu şartların istisnası belirlenmektedir. Böylece, sahih olduğu şüp
he doğurmayacak belgelerin varlığı halinde, şartlan taşımasa bile, ihbar ve şikâyet dilekçesinin iş
leme konulması sağlanacaktır. 

Yine "başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak 
zorundadır" hükmüyle, ihbarcı ve şikâyetçinin güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ise, mükerrer öninceleme yapılmasını önleme 
amaçlıdır. Aynı konuda hiçbir yeni belge ve bulgu olmaksızın, şikâyetçiler, incelemenin yeniden 
yapılması için müracaat etmektedirler. "Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili mer
ciler, ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir öninceleme olması halinde 
müracaatı işleme koymazlar" hükmü, bunun önlenmesine yöneliktir. 

Diğer taraftan, aynı konuda sonucu ve karan etkileyebilecek yeni bulgu ve belgelerin elde edil
mesi ve ilgili mercilere sunulması halinde, yeni bir inceleme yapılması ya da incelemenin bu delil
lerden yararlanılarak yürütülmesi gerektiği de açıktır. Bu nedenle, tasanda getirilen "ancak, ihbar 
veya şikâyet edilen kişilerin konuyla ilgili olarak daha önceki önincelemenin neticesini etkileyecek 
yeni belge bulunması halinde müracaatı işleme koyabilirler" hükmü bu duruma işaret etmektedir. 
Böylece, daha önce incelenerek karara bağlanmış şikâyet konulannda yapılan mükerrer inceleme ve 
soruşturmalarla kamu görevlilerinin karşılaştığı mağduriyet önlenmiş olacaktır. Diğer bir anlatım
la, bürokrasinin lüzumsuz yere meşgul edilmesi durumu ortadan kaldınlmış olacak; ancak, yeni bel
ge ve bulgu bulunması halinde yeniden yapılacak bir incelemede de engellenmemiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 12 nci ve 13 üncü mad
delerinde yapılan değişiklik ise, yargı mercileriyle ilgilidir. Şöyle ki, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri makamlanna göre bir ayınma tabi tutularak, öninceleme kararlanna itirazlara Danıştay 
ve/veya bölge idare mahkemesi tarafından bakılırken, hazırlık soruşturmalan, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı veya cumhuriyet başsavcılığınca, yargılanmalan ise, Yargıtay veya genel hükümlere 
göre yetkili ve görevli mahkemelerde yapılmaktadır. Bu durum, görevliler arasında eşitlik ilkesine 
aykınlık arz etmektedir. İşte bu gerekçelerle, 9 uncu maddede yapılan değişiklikle "itiraza, yetkili 
merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar" hükmü getirilerek, tüm memur 
ve diğer kamu görevlilerinin aynı idarî mahkemeye itiraz etmeleri sağlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yine, 12 nci maddede yapılan düzenlemeyle, "hazırlık soruşturması 
genel hükümlere göre yetkili ve görevli cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır. 

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren hususlarda; genel hüküm
lere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur" hükmü getirilerek, hazırlık soruştur
masının memur veya diğer kamu görevlilerinin makamlanna göre ayınma tabi tutularak savcılık 
tespiti kaldınlmış ve hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan gerekiyorsa, bu mahkemelerin de 
makamlara göre değişmemesi sağlanmıştır. 

13 üncü maddede ise "davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yet
kili ve görevli mahkemedir" hükmüyle, tüm memur ve diğer kamu görevlilerinin genel hükümlere 
göre görevli ve yetkili mahkemelerde yargılanması sağlanmaktadır. 

Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik, kötü maksatlı ihbarcı ve 
şikâyetçinin caydmlması ve cezalandınlması için mevcut düzenlemede öngörülen "garaz, kin veya 
mücerret hakaret" koşulunun uygulamada ispat edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle yapılmış
tır. Koşul "ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacı" olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, 
uydurma suç isnatlan için cumhuriyet savcılanna resen dava açabilmeleri için hareket kabiliyeti 
sağlanmış, suçsuz görevlinin haklannın korunması amaçlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kanuna geçici maddeyle eklenen "bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yar-
gıtayın ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış davalar ile Danıştayca itirazen 
incelenen kararlar, bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip genel hükümlere göre yetkili ve 
görevli mahkemelere devredilir" hükmüyle, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yargılanan 
tüm memur ve kamu görevlilerinin "eşitlik" ilkesine uygun olarak genel hükümlere göre yetkili ve 
görevli mahkemelerde yargılanması ve itirazlann incelenmesi öngörülmüştür. 
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Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli sözcüsünün birtakım iddiaları var; 
bu iddiaların bazılarına değinmek istiyorum. Değerli sözcü "kanun teklifi olağandışı yollarla getiril
di" iddiasında bulunuyor. Kanun teklifi vermek ve bunu takip etmek, her milletvekilinin hem hak
kı, hem hakkı hem de görevidir. O bakımdan, bu iddiasını doğru bulmamız, yerinde bulmamız 
mümkün değildir. 

Yine, değerli milletvekili, Adalet Bakanını ve Adalet Komisyonu Başkanını, teklife olumlu 
bakmasından dolayı eleştirdi. Burada, herhangi bir usulsüzlük olduğunu sanmıyorum. Adalet 
Bakanının ve Adalet Komisyonu Başkanının teklif hakkında olumlu düşünmesi, kabahat olamaz, 
kusur olamaz diye düşünüyorum. 

Yine, memur yargılanmasını zorlaştırdığı iddiası da yerinde değildir. 
CHP sözcüsünün, Anayasaya aykırı bir biçimde geriye yürütülmesi iddiası da yerinde değildir. 

Bütün hukukçu arkadaşlar bilirler ki, usule ilişkin hükümler, yürürlükten önceki olaylarda da uy
gulanmaktadır. 

Kanun teklifimizin hayırlı olması dileğiyle, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bulut. 
Şahsı adına söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

1913 yılında yürürlüğe giren ve 1999 yılında da değişiklik yapılan memurların yargılanmasıy-
la ilgili kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, bazı eksiklikleri, aksaklıkları olduğu 
kamuoyunda çok tartışıldı. Ben de, bu kanunu uygulayan bir görevden gelen birisi olarak, bu 
kanunun değiştirilmesi gereken bazı maddelerinin olduğu inancındayım; ancak, Meclisin bu yoğun 
gündemi içerisinde, alelacele hazırlanarak Meclis gündemine getirilmiştir. Biraz önce de gördüm; 
sayın grup başkanvekillerinin, bu kanun teklifinin değişikliği için bir hayli fazla önerge hazırladık
larını da maalesef, üzülerek görüyorum ve bu teklifin altında imzası olması gereken değerli millet
vekilleri de var aramızda; bir Ziyaeddin Akbulut'u görüyorum, bir Nur Doğan Topaloğlu'nu 
görüyorum; bunlar, uzun yıllar bu kanunun uygulanmasında bilfiil tatbik makamında bulunan in
sanlar; ancak, bu kanun teklifinin altında imzası olan değerli arkadaşlarımın, bu kanunun uygulan
ma noktasında, bizzat bu kanunu uygulayıcı mevkide bulunan insanlar olmadığını da üzülerek 
görüyorum ve biraz sonra, verilen değişiklik önergeleriyle de göreceksiniz, getirilen bu teklifin, 
getirilmiş halinden çok daha farklı bir şekilde Meclisin gündeminden kanunlaşarak geçeceğine 
inanıyorum. 

Tabiî, bu kanunda değişmesi gereken yerler var; ancak, ben, inceledim, baktım; bu kanunun 
değiştirilmesi gereken bir tek maddesi burada gündemde, onun dışında uygulayıcılardan hiçbir 
şekilde, bu kanunun bu maddelerinin değiştirilmesi gerekir; uygulamada bu maddeler ciddî sıkın
tılar yaratıyor, biz bu kanunu uygularken şu şu maddelerden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz denilecek 
herhangi bir maddesinin değişikliği söz konusu değil; tam tersine, aklıselim sahibi herkesin rahat
lıkla sahip çıkması gereken maddelerin yanında, hiç gündeme getirilmemesi gereken maddelerin 
değişiklik teklifi bugün huzurlarımıza getirilmiştir. 

Ben, bu kanunun uygulayıcılarından birisi olarak, bu kanunda değişmesi gereken birçok mad
deyi şu anda sıralayabilirim. Elimizi kolumuzu bağlayan, bu kanunun uygulanmasında bizim için 
engel olan bazı maddeler var, ama, onların hiçbiri, bu kanun teklifiyle gündeme getirilmiyor, tam 
tersine, kamuoyu tarafından da tasvip edilmeyen ve biraz önce CHP'li milletvekilinin de çok ağır it
hamlarla gündeme getirdiği, bu kanun teklifinin, bazı belediye başkanlarını Yargıtay 4. Ceza 
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Dairesinde yargılanmaktan kurtarıp il ağır ceza mahkemelerinde yargılanmasının önünü açmak 
düşüncesiyle ve sadece bu maksatla Meclis gündemine getirildiği iddiası ileri sürüldü. Bu iddia, beş 
gün önce, ulusal basında da, yine, CHP Grup Başkanvekili tarafından dile getirildi; ancak, beş gün
den beri, çok ciddî bu ithama karşı, ne ulusal basında ne de Meclisin bu salonunda herhangi bir şey 
ileri sürüldü. 

Benim, kanun teklifini hazırlayan arkadaşımıza "siz mi hazırladınız bunu? Ben, şu şu şu mad
delerine karşıyım, yanlış. Uygulamadan gelen birisiyim, bunların bu şekilde ele alınmaması lazım 
gelir" şeklindeki ifadem karşısında, bunu Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz'un kendisine ver
diğini, kendisinin kanun teklifini inceleme ve araştırma fırsatı bile bulamadığını" ifade etti bana. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; Meclisin gündeminde -bu kadar yoğun- görüşül
mesi gereken çok acil kanun teklifleri, kanun taşanları varken, böyle bir kanun teklifinin alelacele 
hazırlanıp Meclis gündemine getirilmesinin sağlıklı bir açıklamasının mutlaka yapılması lazım. 

Ben, biraz önce, AK Parti Grubu adına konuşan ve bu kanun teklifini veren Değerli Millet-
vekilimizi dinledim, söylediği sadece "memurlar arasında eşitsizlik var, bunu kaldırmak için 
getiriyoruz" idi. 

Eğer, siz, bir diğer memuru, normal bir daire başkanını, genel müdür seviyesindeki kişileri 
rahat atayabilirken, bir valiyi diğer memurlardan farklı şekilde Bakanlar Kurulu karanyla atıyor
sanız, bunun yargılanmasında da, elbette, farklı bir uygulama olmasından daha tabiî ne olabilir?! 
Şimdi, siz, Bakanlar Kurulu karanyla atanmış sayın valiyi, aynı il sınırlan içerisinde, bir masa et
rafında sabah akşam beraber olan cumhuriyet başsavcısının önüne koyacaksınız, daha sonra, eğer 
soruşturma izni verilirse, yine, sayın il valisini ağır ceza mahkemesi başkanının önüne koyacaksınız 
ve onlann bunu yargılamasını isteyeceksiniz; böyle bir uygulama olabilir mi?! Elbette, bazı memur-
lann yargılanmasının farklı olması daha tabiîdir. Ancak, bu 4483 sayılı Kanunu kaldınrsınız, bütün 
memurlann yargılanması tek esasa ve usule bağlanır, ondan sonra, biz de, gelir, bunu destekleriz. 
Bunun kaldırılmasıyla ilgili, Bursa Milletvekili Ertuğurul Yalçınbayır'ın da bir teklifi var; ama, 
Anayasanın 129 uncu maddesine aykırı. Madem, memurlann yargılanmasının önünde eşitsizlikler 
var, gelin, öncelikle, Anayasanın 129 uncu maddesini hep beraber değiştirelim, Türkiye genelindeki 
bütün memurlar, adliye önünde, eşit bir şekilde yargılansınlar, hesap versinler. Ancak, atanmalann-
da farklı usuller olan kamu görevlilerinin yargılanmalannı da aynı esasa ve usule getirirseniz, buna, 
öncelikle, valilik yapmış Sayın Ziyaeddin Akbulut'un, Sayın Nur Doğan Topaloğlu'nun da karşı 
çıkacağını ve bu maddeler oylanırken, en azından "hayır" oyu kullanacaklannı huzurlannızda ifade 
etmek istiyorum, belirtmek istiyorum. 

Bu teklifle ilgili, yurdun dört bir köşesinden meslektaşlanm beni telefonla aradılar. Zaten, mül
kî idare sistemi, mülkî idare amirliği her geçen gün erozyona uğruyor, her geçen gün bir şeyler kay
bediyorlar; siz, böyle bir kanun teklifini de burada yasalaştırdıktan sonra, mülkî idare amirlerinin 
de her geçen gün kötüye giden durumlannı bir kez daha kötüleştirmiş olursunuz. 

Yine, bu teklifle, belediye başkanlannın, soruşturma izni veren ve soruşturma iznini onaylayan 
makam olmasını da sağlıyorsunuz. 

Ben, şimdi, buradan, sizlere sormak istiyorum; belediye başkanlanna saygımız sonsuz; ancak, 
belediye başkanı olabilmek için hiçbir şartın, hiçbir kriterin olmadığı bir Türkiye'de, dün bir başka 
mesleği icra edip, bugün belediye başkanlığı makamına oturduktan sonra, izin mercii olan birisinin 
kesinlikle hukuk nosyonunun olması gerekirken, böyle bir özelliğe sahip olmayan bir belediye baş
kanının, önüne gelecek olan bir memurun yargılanmasıyla ilgili karar verme noktasında hangi 
hukuk bilgisiyle, hangi hukuk nosyonuyla bu kararı vereceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Danışmanlan var. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Danışmanlar diyor bir sayın milletvekili; ama, hangi 
belediyenin danışmanları... Siz, sadece İstanbul, Ankara, İzmir Belediyelerini ele almayın; Tür
kiye'de 3 000 küsur belediye var, 3 000 küsur belediye başkanına da aynı yetkiyi veriyoruz. 2 000 
nüfuslu bir belediyeyi, dün akşam, belediye başkanı olmadan önce bir berber, bir kasap, bir manav 
veya bir başka meslek mensubu olan birisinin, ertesi gün belediye başkanlık makamına oturduğu bir 
beldeyi düşünmek lazım. O beldede belediye başkanının hangi danışmanı var da... Önüne gelen, 
hukukla ilgili bir konuda yargıya gidip gitmeme noktasında karar verme durumunda olan bir 
belediye başkanının, böyle bir karan, hangi hukuk bilgisiyle, hangi hukuk nosyonuyla vereceğini 
söyleyebiliriz?! Onun için, teklifin bu maddesinin de, Genel Kurulda görüşülürken, mutlaka, ciddî 
bir şekilde ele alınması ve bu maddenin de mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği inancındayım. 

Yine, AK Parti Grubu adına konuşan Sayın Milletvekili, yüksek yargının işlerinin yoğun ol
duğundan bahsetti. Halbuki, tam tersi, Türkiye'de, iş yoğunluğu fazla olan mahkemeler, yüksek yar
gı organları değil, illerde, ilçelerde görevli olan savcılıklar ve mahkemelerdir; onlar ağır iş yükü al
tında ezilmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Yargıtay 4. Ceza Dairesinin veya Danıştay 2. Dairesinin 

asıl uzmanlık alanları bunlar. Danıştay 2. Dairesi, memurların yargılanmalanyia ilgili uzmanlık bil
gi ve becerisine sahip hâkimlerin oluşturduğu bir daire. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de, münhasıran 
böyle davalara bakmakla görevli olan bir daire. Siz, böyle mahkemelerin elindeki dosyalan alacak
sınız -teklifin çok üzüntü verici bir yeri de burasıdır- oralardaki mevcut dosyalan da ellerinden 
alacaksınız, bunu, il ağır ceza mahkemesi başkanlanna devredeceksiniz. Uzmanlık alanına sahip 
olan mahkemelerden bu dosyalan alıp, bunu, illerde, bu işlere bakmakla yükümlü olmayan mah
kemelere devredeceksiniz ve onlardan bu davalann sonuçlandınlmasını isteyeceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkanımın engin müsamahasına sığınarak bir iki hususu daha 
belirtmek istiyorum. Yine, bu getirilen teklifle, artık, şikâyet müessesesinin de önünü kesiyorsunuz. 
Şimdi, bu kanun teklifiyle, öyle husus getiriyorsunuz ki, artık, memurlarla ilgili bir kişi bir şikâyet
te bulunacağı zaman, elinde çok ciddî bilgi ve belgeler olacak. Şimdi, elinde çok ciddî bilgi ve bel
geler yoksa veya bu ciddî bilgi ve belgeler, gerek hazırlık soruşturması gerekse muhakeme safhasın
da ortaya çıkacak bilgi ve belgeler de olabilir; ama, siz şikâyetçiye, elinde çok ciddî bilgi ve bel
geler varsa, getir kardeşim, biz buna bakanz, ciddî bilgi ve belge yoksa biz buna bakmayız!.. Vatan
daş, o ciddî bilgi ve belgeleri nereden bulacak, nereden ele geçirecek? Ben öyle inanıyorum ki, bu 
bilgi ve belgeler, gerek görevlendirilen soruşturma memuru tarafından veya gerekse yargılama 
sırasında ortaya çıkacak olan bilgi ve belgeler olabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan, tamamlayınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Toparlıyorum 
Siz, bu teklifle, bunun da önüne geçiyorsunuz ve çok yanlış yapıyorsunuz; çünkü, hakikaten, 

kirlenmenin, yanlışlıklann çok fazla olduğu bir ülkede, şikâyet müessesesinin önünü de bu şekilde 
kapayacak olursanız, bundan sonra ortaya çıkması gereken birçok hususun, birçok karanlık nok
tanın ortaya çıkmasının da önüne geçileceği inancındayım. Bu kanun teklifinin alelacele hazırlan
dığı; CHP'li sözcünün de ifade ettiği gibi -eğer doğruysa- bazı belediye başkanlannı kurtarmak 
maksadıyla gündeme getirildiği iddiasının da, burada, bu kürsüde, çok ciddî bir şekilde cevaplan-
dınlması gerektiği inancındayım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 
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FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkın
ma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve 3 milletvekili arkadaşımızın hazırlamış olduğu yasa tek
lifiyle ilgili görüş ve düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değişikliğe konu 4483 sayılı Yasadaki hükümlerin neden değiştirildiğine bakıldığında, sayın 
milletvekillerinin hazırlayarak vermiş oldukları bu teklifin gerekçelerinde bir iki hususun öne çık
tığını görmekteyiz. Bunların, yargılanmalardaki eşitlik ilkesi ve memurların yargılanmalarının 
önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olduğu söyleniyor; ancak, şu ana kadarki bu teklifle il
gili konuşmalardan, kamuoyundan edindiğimiz bilgilerden de anlaşılıyor ki, bu teklifin, gerçekten, 
oldu bittiye getirilen, aceleye getirilen bir teklif olduğu ve hangi amaca yönelik olarak getirildiğini; 
ülkemizde o kadar sorunlar varken, çözülmeyi bekleyen o kadar acil ve yaşamsal sorunlar varken, 
böyle bir teklifin, memurların işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalarına ilişkin Meclise sunulan 
teklifin neden acil olduğunu anlayabilmek mümkün değildir; ama, şu ana kadarki değerlendirmelere 
bakıldığında bir gerçek ortaya çıkmaktadır değerli arkadaşlarım. Sanki, ülkemizde bütün sorunlar, 
yaşamsal sorunlar çözüldü bitti. Adalet ve Kalkınma Partisinin programında belirtilen, sözleri 
verilen, bol vaatlerde bulunulan her şey çözüldü, bütün sorunlar halledildi de, ülkemizi baştan sona 
kadar saran, başta gençliğimizin işsizlik sorunlarından tutunuz, tarım sektöründeki, SSK'lılarla il
gili ödemelerin, şimdiye kadar, devlet tarafından nasıl eksik bir şekilde ödenmek suretiyle gasp edil-
diğindeki sorunları, sağlık sorunlarıyla ilgili tüm yaşamsal sorunları ve aklımıza gelebilecek daha 
birçok sorunu da bir tarafa bırakıyoruz ve sayın milletvekilleri tarafından hazırlanmış bu teklifle 
huzurunuza gelerek, bu meselelere çözüm yolu bulacağımızı sanıyoruz. 

Öncelikle, teklifin özüne bakıldığında, amacına bakıldığında, böyle bir teklifin, elbette, bizler 
tarafından, milletvekilleri tarafından, yasama meclisinin üyeleri tarafından yapılması, yerine getiril
mesi, yasalaştınlması birinci derecede bizim görevimizdir. Bu teklifi getiren arkadaşlarımızın özgür 
iradesini saygıyla karşılıyoruz; ama, ciddî bir şekilde bütün memurlarımızı ilgilendiren, kamu 
görevlilerimizi ilgilendiren bu teklifin, bir milletvekili veya birkaç milletvekili arkadaşımız tarafın
dan değil de, hükümetin programlan doğrultusunda, vaatleri doğrultusunda, hükümet tarafından 
tasan halinde getirilmesi, daha ciddî bir bakış açısı olarak değerlendirilirdi diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlanm, teklifte, eşitlikten ve güvenceden bahsediliyor, yargılamanın önündeki 
engellerin kaldınlmasından bahsediliyor. Kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını, 
buradan, sizlere duyurmak istiyorum, sunmak istiyorum, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Neden 
derseniz; eşitlik gelmiyor, yargılama engeli ve ayncalık kaldınlmıyor; yargılama engeli ve ayncalık 
el değiştiriyor; kime geçiyor; güvenli kurum ve kuruluşlardan, siyasî erkten uzak olan kurum ve 
kuruluşlardan, yargı kuruluşlanndan alınıyor, bu yargılama sürecindeki yetkiler, maalesef, daha az 
siyasî erkten uzak, siyasî etkiden uzak kurumlardan alınıyor, daha fazla siyasî erkin etkisinde kalan 
kurum ve kuruluşlara veriliyor. Bu kuruluşlann ne olduğunu söylemek gerekirse, maalesef diyoruz, 
üzülüyoruz; çünkü, Anayasamızın 159 uncu maddesindeki hüküm yer aldığı sürece, bu kurum ve 
kuruluşlann, yargı kuruluşlannın bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri mümkün değildir. 
Düşününüz ki, Anayasanın 159 uncu maddesine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda yer 
alan Sayın Adalet Bakanının, Başkan ve Müsteşannın da tabiî üye olarak bulunduğu kurulda, eğer bir 
hâkim ve savcının yer değiştirmesi, bir yerde geçici görevle görevlendirilebilmesi Adalet Bakanının 
iki dudağının arasında ise -daha sonra onay için Hâkim ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulacaktır, onu 
biliyoruz -24 saat için de olsa, böyle bir yetki, Sayın Adalet Bakanının iki dudağının arasında ise, 
bunun muhatabı olan hâkim Ve savcılann ne şekilde siyasî erkin etkisinde olup olmayacağının tak
dirini siz değerli milletvekillerine ve kamuoyuna sunmak ve paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifinde, bu bağımsız yargı organlanna verilen, yüksek yargı 
organlan dediğimiz Yargıtaydan ve Danıştaydan bu yetkilerin alınarak, az önce söylediğimiz siyasî 
etkiler altında kalabilmesi her an için mümkün olabilen yargıya verilebilmesindeki sakıncalann da 
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ne olduğunu gözler önüne sermiş oluyoruz. Düşününüz, şu anda Yargıtay 4. Ceza Dairesinde, 
büyükşehir belediye başkanlan olarak, suçlanan ve dosyalan bulunan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı, şu andaki Adana Büyükşehir Belediye Baş
kanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye eski Başkanı hakkında bulunan suç dosyalannın -alınarak, 
durdurularak- Yargıtayın elinden alınıp bunlann diğer mahallî ve yerel cumhuriyet savcılıklanna ve 
mahkemelerine gönderileceğindeki amacın ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Doğrulan bilelim, 
doğrulan konuşalım. Eğer saik olarak kafamızın arkasında bu düşünceler yoksa, evet, bu yasa tek
lifine oy verelim; ama, biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, kafalann arkasında mutlaka bu düşünceler 
vardır. Biz bunu biliyoruz, bunu bilirken de bu suçlananlann eğer suçlan varsa, bırakınız yargıya 
gitsinler, yargıda aklansınlar; ama, böyle bir suçlamayla muhatap olan kişileri kurtarmak için biz
lerden evet oyu beklemeyiniz; çünkü, bunun hesabını biz halkımıza vermek zorundayız, 
kamuoyuna vermek zorundayız. Böyle art niyetle hazırlanmış bir yasa teklifine, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, şahsım olarak evet dememiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlanm, eğer böyle bir düşüncemiz varsa, memurlarla ilgili, kamu görevlileriyle 
ilgili yargılamalann önündeki engelleri tamamen kaldırmak istiyorsak, geliniz, Anayasanın bunun
la ilgili 129 uncu maddesini, 159 uncu maddesini ve dokunulmazlıklarla ilgili 83 ve 100 üncü mad
delerini ve bununla ilgili bütün kanunlann bu şekildeki engellerini hep birlikte kaldıralım; gerçek 
eşitlik nasıl olacaksa, onu sağlayalım ve o zaman, hep birlikte evet oyu verelim; ama, eşitlik adı al
tında, yargı engelinin kaldınlması adı altında getirilen böyle bir teklife evet diyebilmemiz elbette 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlanm, eğer bunlar yapılamıyorsa, İktidar olarak yapacağınız o kadar önemli ve 
acil görevleriniz var ki; bırakınız görevlerinizi, vaatleriniz var; söz vermiş olduğunuz, ülkenin, 
gençlik başta olmak üzere, işsizlik, yoksulluk, sağlık, sanayi, ticaret, çiftçilik ve tanmla ilgili 
yaşamsal sorunlannı, yıllarca eksik ödeme yapılan emeklilerin sorunlannı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, gönderilen bu yasa teklifini -lüt

fen, elimizi vicdanımıza koyarak- eğer, gerçekten, hükümet tasansı olarak kabul ediyorsanız, buna, 
sizler, elbette oy vereceksiniz; ama, biz, buna inanmıyoruz, inanamıyoruz. Bunun arkasında, az ön
ce söylediğimiz düşünceler vardır. Bu düşünceler olduğu sürece, sağ elimizle sol kulağımızı göster
mek suretiyle, birbirimizi kandırmak ve aldatmak uğruna, bu tür yasa tekliflerine, bizlerin, şah
sımın, oy vermeyeceğini bildiriyor, Yüce Meclisi, bu duygu ve düşüncelerle, saygıyla, sevgiyle 
selamlarken, Yüce Meclisi, kişisel çıkarlar uğruna, birilerini kurtarmak uğruna alet etmeyelim 
diyor, saygı ve sevgilerimi yineliyorum; teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayvazoğlu. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, oylamadan önce söyleyecektiniz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sende mi Başkan!.. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ret oyu daha fazla; maddelerine geçilmeden düştü... 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"e) Bakanlar Kurulu karan ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez 
teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili 
bakan veya Başbakan," 

"k) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında 
belediye başkanı," 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın 
Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
düşüncelerimi açıklayacağım. 

Değerli milletvekilleri, teklifin 1 inci maddesiyle ilgili iki değişiklik öneriliyor; bunlardan biri, 
4483 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (e) bendinde bir değişiklik ve diğeri, 3 üncü maddesine son 
fıkra olarak (k) bendinin eklenmesi. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyu değerlendirirken, 4483 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (d) 
bendinin de dikkate alınması lazım. 

Şimdi, tasarının gerekçesine bakıyorum; gerekçede, (e) bendiyle ilgili olarak "(e) bendinde 
bağlı kuruluşların müşterek kararname ile atanan yetkilileri kapsama alınmıştır" deniliyor, (e) ben
dini okuduğumuzda, sadece merkez teşkilatlarıyla ilgili olan bu izin verme yetkisinin içerisine bağ
lı kuruluşları da koyuyoruz. Ancak, bizim idarî yapılanmamız içerisinde, merkez teşkilatı, bağlı 
kuruluşlar ve ilgili kuruluşlar olarak üç grupta incelememiz gereken düzenleme vardır. Bunu, 
kanunun (d) bendini okuduğumuzda anlıyoruz; (d) bendinde deniliyor ki: "Başbakanlık ve bakan
lıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri..." 
Yani, merkez teşkilatı, bağlı kuruluş ve ilgili kuruluşların üst düzey yöneticileri dışındaki alt düzey 
memurlar ve kamu görevlileri hakkında izin verme yetkisini düzenliyoruz; üst düzeyde ise, sadece 
merkez teşkilatı düzenlenmişken, bu teklifle, bağlı kuruluşları koyuyoruz; ancak, buna ek olarak, il
gili kuruluşları bu kapsama almıyoruz. Şimdi, bunun neden alınmadığını anlamış değilim; çünkü, 
ilgili kuruluşların da üst düzeyinde ortak kararnameyle atanan devlet memurları ve kamu görevlileri 
var. Örnek olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğünü ele alalım; bu Genel Müdürlüğün kuruluş yasasının 7 nci maddesine göre, bu 
Kurumun Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Birinci Hukuk Müşaviri ortak kararnameyle 
atanıyor. Şimdi, atanan bu kişilerle ilgili (e) bendinde bir düzenleme getirmiyoruz, (d) bendinde de 
bir düzenleme yok. Ben, sormak istiyorum; ilgili kuruluşlarda, ortak kararnameyle atanan kamu 
görevlileri hakkındaki soruşturmaya izin verecek yetkili kim? 4483 sayılı Yasada bu açık değil, yeni 
düzenlemede bu da yok; yani, burada bir eksiklik olduğunu söylemek istiyorum. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, size anlatıyor; dinleyiniz. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - İkinci değişiklik, 4483 sayılı Yasanın 3 üncü mad

desine (k) bendi ekleniyor; böylelikle, belediyelerde çalışan bütün memurlar hakkında yargılamaya 
izin verme yetkisi belediye başkanlarına bırakılıyor. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, öncelikle, bunun adını koymakta fayda var; bunun adı, bana göre, 
hukukî süreci siyasallaştırmaktır. Bu konuda -daha önce söz alan bağımsız milletvekili, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan milletvekili ve şahsı adına konuşan milletvekilleri bu 
konuyu dile getirdiler- çok ayrıntıya girmek istemiyorum; ancak, hem hukuk bilgisi yönünden ek
sik olan bir sürece böyle bir hukukî süreci taşımak doğru değil; belediye başkanlarımızın hukuk bil
gisi olmayabilir, izin verme konusunda yeterli bilgileri olmayabilir; bu, bir tehlike. 

ikincisi, hukukî süreç siyasallaşmaktadır diyoruz. Belediye başkanları, sonuç olarak, atanan 
kişiler değildir, seçimle gelen kişilerdir, siyaseten gelen kişilerdir. O nedenle, burada, hukukî 
sürecin de siyasallaşması tehlikesi vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlar mısınız Sayın Çorbacıoğlu. 
Buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Peki, tamamlamaya çalışacağım; ancak, biraz süre 

rica edeceğim, eğer mümkünse, şahsım adına da konuşmak isterim. 
Değerli arkadaşlar, 4483'ün (e) bendinde, bakanlık ile Başbakanlığı ayırmışız; ancak, burada, 

(e) bendine, bakan ve Başbakanı bir arada koyuyoruz; yani, izin vermeye yetkili, ilgili bakan ve 
Başbakandır. Şimdi, ben bunu anlayamadım; ilgili bakan ile Başbakan ayrı ayrı mı yetkilidir, bir 
arada mı yetkilidir; yani, ilgili bakan ve Başbakan mı, ilgili bakan veya Başbakan mı? Bu da, 
konuyu açıklığa kavuşturan değil, bilhassa, kavram kargaşası yaratacak şekilde kaleme alınmış bir 
metindir. Bence, 4483'te olduğu gibi, bakanlıkla ilgilileri ilgili bakan, Başbakanlıkla ilgilileri de 
Başbakan olarak ayırmakta büyük fayda var. 

Değerli arkadaşlar, burada, söylediğim gibi, (e) ve (k) bendinin gerekçeleri farklı farklı; efen
dim, gerekçesine bakıyoruz, belediyelerle ilgili "bağlı olduğu idare" kuralına uyuyoruz diyorsunuz. 
Peki, bağlı kuruluşları, Başbakana bağlıyorsunuz; bağlı kuruluşun da, idarede, bağlı olduğu idarenin 
genel müdürü yok mu?! Yani, bağlı kuruluşlarda "bağlı olduğu idare" kuralına uymuyorsunuz, onu 
Başbakana bağlıyorsunuz; ama belediyeleri "bağlı olduğu idare" usulüne uyuyoruz diye belediye 
başkanına bağlıyorsunuz. Burada büyük bir hata var, ilke çelişkisi var. Yani, burada, ilçelerde kay
makamların, illerde de valilerin yetkisinden bir rahatsızlık mı duyuluyor arkadaşlar? Yani, burada 
bir usulsüzlük mü var? Vali ve kaymakamların bu görevi yerine getirmekte bir gecikmeleri mi söz 
konusu oldu; yoksa, bu söylenilen "bürokrasi cumhuriyetiyle mücadele" derken bunu mu kas
tediyorsunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Şahsım adına da konuşacağım; Grubumuzdan başka 

talep yok. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çorbacıoğlu, şahsınız adına da konuşacaksınız. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Yani, burada, kaymakam ve valilerin kararlarının 

güvenilir olmadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz değerli arkadaşlar?! Ben bu anlayışı an
layamıyorum. Yani, burada, şunu da söylemekte fayda var: Sayın Mehmet Ali Bulut ve bu teklife 
imza atan diğer milletvekillerimizin, bu teklifte -iddia ediyorum; aksini de ispat ederseniz özür 
dileyeceğim- imzalan dışında bir noktalan yoktur. Bir kelimesini düzenlemediler. Peki, niye, bu, 
teklif olarak geliyor arkadaşlar; onu da söyleyeyim. Şu birbuçuk senelik tecrübem bana gösteriyor 
ki, Adalet ve Kalkınma Partisi, ne zaman özel bir amaç için, ne zaman birilerini kurtarmayı 
düşünüyorsa, bu, Yüce Meclise hükümet tasansı olarak gelmiyor, teklif olarak geliyor ve bir şekil
de, tabiri caizse, milletvekillerini de taşeron olarak kullanıyor. Bu, çok yanlış bir uygulama. Bu, 
Millet Meclisinin güvenini... 
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ABDULLAH VELİ ŞEYDA (Şırnak) - Ayıp bir şey söylediğin, milletvekillerinden özür 
dilemelisin. 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Efendim, ben, Meclise, milletvekillerine hakaret et
miyorum, bir iddiada bulunuyorum; eğer, attıklan imza dışında bir noktada katkıları varsa, ben, bu 
Meclisten özür dileyeceğim; lütfen, gelin söyleyin, özür dileyeceğim; aksi durumda ise, siz özür 
dileyin arkadaşlar. 

Şimdi bakın, sizin siyaset anlayışınızı, hukuk anlayışınızı anlamakta gerçekten zorlanıyorum. 
Dün, bir milletvekilimiz, Sayın Kutlu, burada çok ilginç şeyler söyledi, gerçekten çok rahatsız edici 
şeyler söyledi. Acaba yanlış mı duydum diye tutanaklara bakmak istedim ve tutanaklardan 
okuyorum, Sayın Kutlu diyor ki: "Bizim esaslı sorunumuz var. Cumhurbaşkanı yedi yıllığına 
seçiliyor, Anayasada bunun tekrar görev süresini kısaltacak kıstas yok." Yani, esaslı soruna bakar 
mısınız arkadaşlar; Cumhurbaşkanının süresini kısaltamamak esaslı sorun! Bu mudur Türkiye 
Cumhuriyetinin sorunu arkadaşlar?! 

BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, konuyla ilgili konuşur musunuz. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Konuyla ilgili, sonuç olarak siyaset anlayışımızla il

gili konuşuyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, tekrar, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu konuyla ilgili görüşünün 

olumsuz olduğunu söylerken, Büyük Millet Meclisinin, tabiî ki, çoğunluk esasına göre çalışacağını 
tekrarlarken, bir konunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yine dünkü konuşmalardan hareket 
ediyorum. Cumhurbaşkanının yetkilerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisinden kaynaklandığını 
ve Sayın Cumhurbaşkanının, 2000 Mayıs ayında, bu Meclisin yüzde 62 oyuyla Cumhurbaşkanı 
seçildiğini ve bu Meclisin çoğunlukla verdiği karar üzerinde de, yine o çoğunluktan aldığı yetkiyle 
kabul veya veto yetkisi olduğunu, tekrar, Adalet ve Kalkınma Partisine hatırlatıyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 466 sıra sayılı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar

gılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hak
kında Kanun Teklifinin 1 inci maddesi ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine eklenmesi öngörülen (k) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını ve çerçeve 1 inci maddeyle (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 1 - 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Bakanlar Kurulu kararıyla veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez 
teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili 
bakan veya Başbakan, 

Salih Kapusuz Kemal Anadol Mehmet Kartal 
Ankara İzmir Van 

Ziyaeddin Akbulut Ali Küçükaydın 
Tekirdağ Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileriyle ilgili soruşturma 

izni vermeye yetkili mercilerin vali ve kaymakamlar olarak, halen yürürlükte olan düzenleme çer
çevesinde kalması amaçlanmıştır. Yargılama yetkisinin merkezî bir yetki olmasından dolayı, ön izin 
niteliğinde bulunan soruşturma izni verme veya vermeme yetkisinin de merkezî idarenin taşrada 
bulunan yetkilileri tarafından verilmesi uygun olacaktır. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin 

soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların cid
dî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad 
ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. 

Üçüncü fıkradaki şartlan taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin ver
meye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bil
dirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması 
halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve 
yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Orhaır 
Eraslan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan teklifin 2 nci maddesiyle ilgili değerlendir
melerimizi sunmak için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına kürsüye gelmiş bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin bu maddesi, şikâyeti yasaklayan bir madde. Şikâyetin engellen
mesi, şikâyet hakkına karşı güçlük çıkarılması, ihbarın ise bütünüyle yok edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu kadar uğraşmaya gerek yok; bir maddelik teklif getirin; biz taraftarlarımıza her türlü yolsuzluk
ları yaptırırız, yargılanmazlar, şikâyet edilemezler deyin, bilelim; kanun haline gelsin. Kulağı dolay
lı yoldan göstermeye gerek yok. Bunun anlamı odur. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu tasarıya göre, şikâyetçi, iddialarını ciddî bulgu ve belgelere 
dayandıracak. Oysa, Kanunda şu var: "Şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması." Yani, nedir 
bu; diyelim ki, (A) belediyesinin imar işlerinde rüşvet yeniliyor diye bir şikâyet olursa, bu soyut ve 
genel niteliktedir; ama, burada, filanca mühendis, filanca memur rüşvet alıyor denilirse, bu soyut ve 
genel nitelikte değildir. Bu da aşılmış, ciddî bulgu ve belge bulunacak. Ciddî bulgu ve belgeyi kim 
bulacak arkadaşlar; şikâyetçi. Nereden bulacak? Bizim ülkemizdeki mevzuata göre, bırakın vatan
daşın delil toplamasını, avukatlar bile delil toplama hakkına sahip değildir. Böylelikle, şikâyetin 
önüne engel çıkarılmak isteniliyor, ihbar ise bütünüyle ortadan kaldırılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bir de, imza ve adres olacak. Peki, telefonla ihbarda bulunamaz mı veya 
cumhuriyet savcısı, bir gazetenin yayını üzerine harekete geçerek ya da bir televizyondaki yayın 
üzerine harekete geçerek soruşturma açamaz mı; işte, bu teklife göre açamıyor. Emredici kural 
konuluyor, önüne engel çıkarılıyor; hayır, açamazsın deniliyor. Adı, soyadı olacak, ciddî bulgu, bel
ge olacak. Oysa, ihbarı nazara almak savcının ihtiyanndadır, seçimlik hakkıdır. Ciddî bulgu ve bel
geyi soruşturmacı bulur, şikâyetçi bulmaz ciddî bulgu ve belgeyi. 

Kaldı ki, bunun gerekçesi olarak şu söylenilmiş: Efendim, idarî makamlar çok meşgul ediliyor, 
haksız ve yersiz şikâyetler oluyor, bunu önlemek istedik. Efendim, haksız ve yersiz şikâyetlerle siz 
uğraşmayın, haksız ve yersiz şikâyetin bizim hukukumuzda karşılığı var. Bir kişi, bir kişiyi haksız 
veya yersiz yere şikâyet ettiyse, Ceza Kanununda iftira diye bir madde var, iftiradan yargılanır. Şart
lan varsa, suç tasnii ve resmî mercileri iğfalden yargılanır. O kadar kolay değil. Kaldı ki, haksız yere 
şikâyetin tazminatla karşı karşıya kalma durumu da söz konusudur. Efendim, bürokrasi meşgul edil
meyecek... Yani, bürokrasi, yolsuzluğu soruşturmayacak da neyi soruşturacak arkadaşlar? Şikâyeti 
engelle, bunu güçleştir... 

Bakın, altta 3 üncü madde var. Bunu, onunla bir araya getirdiğinizde, tamamıyla sorumsuz kal
maya dönük -yolsuzluklann sorumsuz kalmaya dönük olduğu- bir düzenleme var. 2 nci maddede 
şikâyeti kısıtlayacaksınız, 3 üncü maddede ise, bu konuda verilmiş bir karar varsa -diyelim ki 
ihaleye fesat kanştınldı; şikâyet ettiniz; soruşturma yapan merci de, soruşturma sonucu yar
gılamanın gerekli olmadığına karar verdi, izin verilmedi; hasbelkader de, idare mahkemesinden 
geçti; artık, 3628 sayılı Yasaya girer bu- "yahu, yanlış olmuş, bunu bir inceleyin" deme hakkınız 
yok. Oysa, bunun uygulamada örnekleri var; bizzat bizim, uygulamacı olarak yaptığımız uy
gulamalar var. Bir belediyede, belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanı, belediyenin yaptırdığı 
dükkânlan aralannda paylaşmışlar; sözümona ihaleyle!.. Bu, şikâyet konusu olmuş ve meni 
muhakeme karan verilmiş; bunu, idare mahkemesi de onaylamış. Daha sonra -3628 sayılı Yasa var
dır; burada bazı ağır suçlar ona girer- o kanaldan müracaat edilerek, bu meni muhakeme karannın 
anlamsız olduğu, kapsamdışı olduğu görüldü ve 11 kişi, o olayda mahkûm oldu. Böyle bir durum
da, bunu sağlama imkânınız yok arkadaşlar. Şikâyeti engelliyorsunuz, istediğiniz şekilde yolsuzluğa 
yol veriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlanm, bu tasan, kendi halinde düşünüldüğünde, yolsuzluğa yol tasansıdır. 
Kusura bakmayın "tasan" diyorum -yani, bu tasan, saklasak da tasan; saklamasak da tasan- ama, 
utangaç tasan; tasan olarak getirilmeye utanıldığı için teklif olarak getirilmiş. Utangaç tasan, yol
suzluğa yol tasan sı!.. 

Hepinize saygılar sunanm. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Cumhuriyet başsavcılıklan ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda 

daha önce sonuçlandmlmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ih
bar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini et
kileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan 466 sıra sayılı tasan hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz al
mış bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, kamu yönetiminde ve kamu personel rejimlerinde görev, yetki ve sorum
luluk kapsamlarına göre, aşamalı bir şekilde yargılama süreçlerinin uygulanması olağandır. Bunun, 
hukuka ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden bir yönü yoktur. Kamu görevlileri arasında, bu an
lamda, görevlerinin mahiyeti gereği, aşamalı yargılama süreçlerinin uygulanması, tekrar ifade 
ediyorum, olağan ve hukuka uygun bir haldir. Bu kapsamda, büyükşehir belediye başkanları ve 
valiler ile düz memurlara veyahut daire müdürleri ve şube müdürlerine ilişkin soruşturma ve itiraz 
süreçlerinin farklı olması, soruşturma mercilerinin farklı olması, yine tekrar ifade ediyorum, olağan 
ve hukuka uygun bir haldir. Bu yaklaşım içinde, görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesi ile 4, 
5 ve 6 ncı maddeleri arasında bağlantı bulunduğundan, bu bağlantıyı da nazara alarak görüşlerimi 
beyan edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, aradan geçen onsekiz aylık süreç sonunda, 58 ve 59 uncu hükümetlerin 
bariz bir özelliği ortaya çıktı. Bir taraftan, demokratikleşme ve hukuk devleti adına, görünürde ve 
şevkle birtakım düzenlemeler yapılmak gayreti içine girilmekte, diğer taraftan ise siyasî iktidarı 
oluşturanların veya siyasî iktidara destek verenlerin kişisel ve özel konumlarına uygun düzen
lemeler yapılmak suretiyle hukukî ve teknik yapı altüst edilmektedir. Başka bir ifadeyle, getirilen 
ve çağdaş norm özelliği taşıyan düzenlemeler, hemen akabinde, yine, başka özel düzenlemelerle 
delinmektedir. Bunun anlamı şudur: Hukuk kavramı, hukuk devleti kavramları benim için ulaşıl
ması gereken hedefler değildir; ben, bu kavranılan kendi özel konumuma uygun bir şekilde ve araç 
olarak kullanırım. Bunun başka bir anlamı yoktur değerli arkadaşlarım. 

Elbette, yine, bunun devamı, keyfî ve otoriter bir yönetimin altyapısını hazırlamaktır. Key
fîliğin olduğu yerde de denetim olmaz, haksızlık ve yolsuzluk olur; bunların zemini hazırlanır. 
Siyasî iktidar, maalesef, bunu yapmaya çalışıyor. Getirilen tasan, bunun yeni örneklerinden biridir. 
Bunu somut örnekleriyle biraz sonra tekrar açıklayacağım. 

Değerli arkadaşlanm, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, yargıç teminatı hep özlemle ifade et
tiğimiz kavramlar. Bunun için yapılması gereken hususlar aslında belli. Bunlar yapılmayıp, yargıç
lar ve öncelikle cumhuriyet savcılan daha da bağımlı hale getirilip etkisizleştirilmek isteniliyor. 
Yapılan bir ihbar ve şikâyetin ciddî olup olmadığını, kamu davası açılıp açılmaması gereğini en iyi 
şekilde değerlendirecek olan merci savcılık makamıdır. Hukuk devletlerinde, bu değerlendirmeyi 
yapacak olan merci savcılık makamıdır değerli arkadaşlanm. Biz ne yapıyoruz, ne yapmak is
tiyoruz; üst savcılık makamlannın ve mahkemelerin anayasal teminatlannı ve teknik altyapılannı 
güçlendireceğimiz yerde, bu makamlara ait yetkileri mahallî ve siyasî birimlere aktarmaya 
çalışıyoruz. Bürokratik oligarşi yaratmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlanm. Bürokratik oligarşinin 
nasıl oluştuğunu biraz sonra yine, somut olarak anlatacağım. 

Getirilen tasan, bu yönüyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını, 4. Ceza Dairesini ve Danış
tay 2. Dairesini devreden çıkarmaya yönelik olan bir taşandır, bir tekliftir. Her ne kadar teklif olarak 
sunulmuş ise de, tasan özelliğinin daha ağır bastığını, arkadaşlanm, biraz evvel somut olarak anlat
tılar. Siyasî iktidar etki altına alamayacağı ve müdahale edemeyeceği bu anayasal kurumlan dev
reden çıkarmak istemektedir. Böylece, hukukî ve yasal teminatlar zayıflatılmak ve etkisiz hale 
getirilmek istenilmektedir. Getirilen tasannın özünde bu vardır. 

Kişilere özel düzenleme getirilmekte ve yasal himaye sağlanmak istenilmektedir. Bu uy-
gulamalann ve yasalaştırma arayışlannın bir diğer açılımı da şudur: Olayın ideolojik boyutunu bir 
tarafa bırakıyorum, böyle bir yaklaşım, öncelikle, norm ve yasa kavramıyla bağdaşmaz. Sistemin 
ve kurumlann içinin boşaltıldığını, teknik yapının altüst edildiğini bir defa daha görüyoruz. Tekrar 
ifade ediyorum; atamalarda bürokrasi kültürü, kıdem ve liyakat esaslan gibi teknik ve objektif öl
çüler nazara alınmadığı içindir ki, kurumlar giderek işlevini yitirmeye başlamıştır; bunu, en başta 
Emniyette görüyoruz değerli arkadaşlanm. Terör olaylannda istihbarat zafiyeti doğmuştur. 
Kamuoyunun çok yakından bildiği olaylann kahramanlan, polisin işbirliği veya ihmaliyle, yurt-
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dışına çok rahatlıkla çıkabilmişlerdir. Meteorolojide benzer uygulamaları görüyoruz, Karayolların
da görüyoruz, Özelleştirme İdaresinde görüyoruz, Adlî Tıpta benzer işlevsizlikler kendisini göster
meye başladı; çünkü, bütün bu kurumların içi boşaltılıyor, hafızası yok ediliyor. Bütün bunlar ne uğ
runa yapılıyor; bütün bunlar, atamalarda kıdem ve liyakat esası yerine, maalesef, siyasî iktidarın 
genel merkezinde üst yönetimin yakın çevresi ve cemaat ve tarikat ilişkileri egemen olduğu içindir 
ki, tekrar vurguluyorum, cemaat ve tarikat ilişkileri egemen olduğu içindir ki, kurumların içi 
boşalıyor değerli arkadaşlarım. 

Bakanlar, önemli mevkilere getirdikleri kişileri, çoğu zaman tanımıyorlar. Olay, bu yönüyle, 
kadrolaşma boyutlannı aşmıştır. Görevden alınan kişilerin yerine getirilenler, kurumun teknik 
yapısına uzak olan, bu yönde eğitimleri bulunmayan kişilerdir. Bu sebepledir ki, özelleştirme uy
gulamaları dahil olmak üzere, hukuk ayaklar altına alınmakta, yasalar görmezden gelinmekte ve 
keyfî bir süreç işlemektedir. Kamuoyunun çok yakından takip ettiği önemli olaylarda fahiş hukuk 
ihlalleri yapılmaktadır. Teknik ehliyetleri yetersiz olan bu kadrolar, özelleştirmenin hukukî ve tek
nik altyapısını dahi hazırlayamamaktadırlar. 

İşte, gerçek anlamda bürokratik oligarşi burada doğuyor değerli arkadaşlarım. Yargı, böylesine 
çarpık olarak hazırlanan özelleştirme işlemlerini, elbette, iptal edecektir. Böylesine hukuk ihlal
leriyle malul olan özelleştirme işlemini iptal etmesinden daha doğal bir uygulama olamazdı. 

Çarpıcı ve düşündürücü olan husus ne; bütün bu sürece rağmen, bütün bu sürecin müsebbibi 
olanlar, en başta Sayın Başbakan, bunları bilmezden gelip, tüm kurumlan, bürokrasiyi ve meslek 
odalannı hedef alarak, kendilerince, eleştiri getirmekte ve hedef saptırmaktadır. Müsteşarlan, müs
teşar yardımcılannı, genel müdürleri siz atıyorsunuz, bu siyasî iktidar atıyor. Genel müdür yardım-
cılannı, şube müdürlerini, daire müdürlerini bu siyasî iktidar atıyor, başka kimse atamıyor; yani, 
bürokrasiyi siz oluşturuyorsunuz; ama, hangi ölçülere göre oluşturuyorsunuz; sorunun esası burada 
değerli arkadaşlanm. Bu sebeple, oligarşik ve yetersiz bürokrasiden herhalde en son şikâyetçi ol
ması gereken kişi Sayın Başbakan ve siyasî iktidardır. 

Bütün bunlan görmezden gelerek, görevini yapan yargıya ve anayasal kurumlara kusur ve 
sorumluluk yüklemek, çok açık ifade ediyorum, acz ve itiraftan başka bir anlama gelmez. 

Kesinleşmiş, infaz görmekte olan mahkeme kararlannın sonuçlannı ortadan kaldırmaya 
çalışacaksınız, güya yolsuzlukla mücadele adı altında, geçmişte birlikte siyasî mücadele verilen 
kişilerin infazlannın engellenmesi adına hukuk ihlalleri yapacaksınız, ondan sonra da anayasal 
kurumlar ve yargı organlan bunlann hukuka aykın olduğunu tespit ettiği zaman, kendi yetersizlik
lerinizi, kendi yanlışlıklamızı gizleyerek "oligarşik bürokrasi" diye feryat edeceksiniz. Türkiye'nin 
bugün geldiği nokta budur değerli arkadaşlanm; gerçek budur. 466 sıra sayılı tasan da, bunun, yine, 
bir başka tezahürüdür değerli arkadaşlanm. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye böyle bir yönetim anlayışını hak etmiyor ve şiddetle reddediyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kart, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Sayın Başkanım, kişisel konuşma hakkım da vardı; onu birleştirir

seniz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kart; devam edin. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, Türkiye, böyle bir yönetim anlayışını -tek

rar vurguluyorum- hak etmiyor, şiddetle reddediyor. 
Avrupa Birliği konjonktürünü kullanarak toplumu ne zamana kadar yanıltacaksınız, 

oyalayacaksınız?! Bu ne zamana kadar sürecek?! Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok değerli ar
kadaşlanm. 
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Kendi yetersizliklerinin ve yanlışlarının farkında olmayanlar, kendi aczlerinin farkında ol
mayanlar, kendilerince demagoji yaparak hedef saptırmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreç
tir değerli arkadaşlanm. Bu sürecin sonu, toplumda kutuplaşma yaratmaya ve dikta arayışlanna 
kadar gider değerli arkadaşlanm. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Yapmayın... 
ATİLLA KART (Devamla) - Bunun örneklerini, bunun uygulamalannı yedi sekiz aydan bu 

yana yaşıyoruz. Ben, bunlan, size, yasa başlıklanyla şimdi anlatacağım değerli arkadaşım. 
Hükümet icraatlannda bu arayışlar ve bu çalışmalar hep öne çıkıyor. Sayıştay seçimleri beş ay

dır neden yapılmıyor değerli arkadaşlanm? Sayıştay kendi üstüne düşen görevi yaptı, ocak ayında 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da, ocak ayı 
sonunda, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderdi. Dört ay geçti, beş ay dolmak üzere, Sayıştay 
seçimleri neden yapılmıyor değerli arkadaşlanm? Bunlan sorguluyor musunuz; bunlan sorgulamak 
gereğini duyuyor musunuz milletvekili olarak? Bunlan sorgulamak gereğini duymuyorsanız, hiçbir 
soru sormaya hakkınız yok sizin. 

Adlî Tıbbın yapılanmasında da aynı süreci yaşadık. Adlî Tıp, adı üzerinde, uzman bir kurum. 
Burada ne yapıyoruz; kadrolaşma adı altında, uzman olmayan, pratisyen doktor düzeyinde olan 
kişileri görevlendiriyoruz değerli arkadaşlanm; bu, Adlî Tıbbın niteliğiyle bağdaşır mı; o kurumun 
niteliğiyle bağdaşır mı? TÜBİTAK olayında aynı süreci yaşadık; onu tekrar anlatmayacağım. 

Üniversitelerin araştırma fonlannı neden kesiyoruz değerli arkadaşlanm? Bunun demokrasiy
le, bunun bilimsellikle bir izahı, açıklaması olabilir mi?! Malî Disiplin Yasası çıkanyoruz; ne kadar 
güzel, çok güzel bir uygulama. Nedir; devletin teknik ve objektif yapılanmasına bir katkı sağ
lıyoruz; ama, bunun devamında ne yapıyoruz, belediyelere sınırsız borçlanma imkânı veya büt
çelerinin çok üstünde borçlanma imkânı tanıyarak o Malî Disiplin Yasasını deliyoruz. Kendi çıkar
dığımız yasayı kendimiz deliyoruz. 

Vergi ve Kambiyo Affı Yasalannda nasıl bir süreç izlendiğini tekrar tekrar anlatmayacağım; 
onlar, çok taze olaylar, çok somut olaylar. O yasalardan kimlerin yararlandığını tekrar tekrar vur-
gulamayacağım; ama, şunu kabullenemiyorum; bunu her ortamda dile getiriyorum: Ben, hakkında 
1 trilyon 773 milyar Katma Değer Vergisi aldığı yolunda son derece ciddî suçlamalar bulunan, yar
gılama aşamasına varan, mahkûmiyet aşamasına varan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Maliye 
Bakanı olarak görev yapmasını sindiremiyorum değerli arkadaşlanm; bunu, içime sindiremiyorum. 
Bunu, inanıyorum ki, vicdanınızda sorgulama yaptığınız zaman, vicdanınızda değerlendirme yap
tığınız zaman siz de sindiremiyorsunuz. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Meclise anlatmıyorsunuz da niye bana anlatıyorsunuz, onu an
layamadım. 

ATİLLA KART (Devamla) - Şöyle, tabiî, siz birtakım hususlann özellikle açıklanmasını ister 
bir tavır içinde olduğunuz için, bunlan, konunun daha da açıklık kazanması için, daha iyi anlaşıl
ması için, arkadaşlannızın şahsında size anlatıyorum. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Bunu nasıl tespit ettiniz? 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz; bir taraf

tan kamu görevlilerinin ayrıcalıklanndan söz ediyorsunuz, diğer taraftan da, daha özel ve somut ay-
ncalıklar yaratmak yoluna başvuruyorsunuz. 

Önemle ifade ediyorum, bakın, dokunulmazlık konusunda hükümetin en önemli gerekçelerin
den birisi şu: Efendim, diğer kamu görevlilerinin de ayncalıklan var, bunlan kaldıralım... Onu kal
dırma yolunda yasa teklifi geldi, onu kaldırmadınız. Hadi kaldırmıyorsunuz, neden daha özel ay-
ncalıklar getirme yolunda girişimler içine giriyorsunuz? Bu tasannın özeti budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 2 1 1 -



T.B.M.M. B : 99 9 . 6 . 2004 O : 1 

BAŞKAN - Sayın Kart toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Tabiî, neden daha özel ayrıcalıklar getirmek istediğinizi, arkadaşlarım biraz evvel somut olarak 

açıkladılar. İsimleri belli olan, kamuoyu tarafından çok iyi bilinen büyükşehir belediye başkanlarını, 
o yasal, müdahale edemeyeceğiniz anayasal teminatların dışına çıkarıp, mahallî şartlarda müdahale 
edebileceğiniz bir ortama taşımak istiyorsunuz. Böyle bir anlayış içinde hukuk devleti ve demok
rasinin gelişmesi mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Fiilen tasan olarak hazırlanan taslağı, yasa teklifi olarak gündeme getirmenin ezikliği, 
inanıyorum ki, İktidara mensup milletvekilleri tarafından da hissediliyor. Bu düşüncelerle, getirilen 
bu teklifin, özünde tasan olan bu teklifin, hukuk devleti anlayışıyla, Avrupa Birliği konjonktürüyle, 
Avrupa Birliği süreciyle bağdaşmayacağını bir defa daha ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun teklifinin 3 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, bu kanun teklifinin tümü üzerinde yine şahsım adına söz almış ve yapılmak is
tenilen değişikliklerin son derece yanlış olduğunu, hatalı olduğunu çok açık bir şekilde dile getir
miştim. Bu sözlerimin ne kadar doğru olduğunu ve bu kanun teklifinin, değişiklik önergeleriyle, 
Meclis gündemine getirildiği şekilden çok daha değişik bir şekil alacağını hem sevinerek hem de 
üzülerek müşahede ettim. Özellikle belediye başkanlanyla ilgili hususun düzeltilmiş olması, bu 
konuyla ilgili itirazlanmızın ne kadar yerinde olduğunu çok açık bir şekilde göstermiştir. 

Biraz sonra görüşülecek olan 4 üncü maddeyle ilgili bir değişiklik önergesinin, yine Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubu tarafından verildiğini ve 4 üncü maddenin tümüyle tekliften çıkanldığını 
da görüyorum; bizim söylediğimizin ne kadar doğru olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. 

4 üncü madde, bunlara bölge idare mahkemeleri tarafından bakılacağıyla ilgiliydi; şimdi, bu, 
tümüyle ortadan kalkıyor. Hele, esas can alıcı noktanın bulunduğu 5 inci madde üzerinde verilen 
değişiklik önergesiyle de, bizim iddialanmızın doğruluğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 

CHP Grup Başkanvekili ve milletvekillerinin de ifade etmiş olduğu gibi "bu kanun teklifi 
hazırlanırken uygulamadan gelen kişilerin görüşlerinin dikkate alınmadığı ve tamamen belirli mak
satlarla Meclis gündemine getirildiği" ifadesinin şu ana kadar cevaplandınlmamış olmasını 5 inci 
maddedeki değişiklik önergesiyle birlikte değerlendirecek olursak, getirilen bu kanun teklifinin, çok 
açık bir şekilde ifade ediyorum, sadece ve sadece büyükşehir belediye başkanlanyla ilgili olduğu 
açıkça ortaya çıktı; çünkü, 5 inci maddede, hazırlık soruşturmasıyla ilgili verilen değişiklik öner
gesiyle, valilerin, müsteşarlann, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin madde metnin
den çıkanlması neticesinde, madde metni içerisinde sadece ve sadece büyükşehir belediye başkan-
lan kalıyor arkadaşlar. Hazırlamış olduğunuz teklifte, valiler, müsteşarlar, kaymakamlar ve diğer 
kamu görevlileri varken ve bu haliyle bile, bu kanun teklifiyle, sadece ve sadece bazı büyükşehir 
belediye başkanlannın Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanmadan kurtanlması iddiası gündemdey
ken, getirilen değişiklik önergesiyle, sadece ve sadece büyükşehir belediye başkanlannın yargılan
masının Yargıtay 4. Ceza Dairesinden alınıp il ağır ceza mahkemelerine verilmesi karşısında söy
lenecek bir söz kaldı mı arkadaşlar?! Biz de zaten bunu iddia ediyorduk; getirilen bu kanun teklifi 
bazı büyükşehir belediye başkanlanyla ilgilidir diye itiraz etmiştik ve itirazımızın haklı olduğu da, 
diğer kamu görevlilerinin madde metninden çıkanlması sonucunda, sadece büyükşehir belediye 
başkanlanyla ilgili hazırlık soruşturmalannın il cumhuriyet başsavcılannca yapılacağı ve yargılan-
malannın da il ağır ceza mahkemelerinde olacağı çok aşikâr bir şekilde ortaya çıktı. 
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Eğer, sadece büyükşehir belediye başkanlanyla ilgili bir kanun teklifi hazırlasaydınız, onun 
üzerinde tartışırdık; ama, biz, sizin, büyükşehir belediye başkanlannı kurtarmak isterken, diğer 
kamu görevlilerini ve değiştirilmesi gerekmeyen bazı maddeleri de bunun içerisine koyarak, asıl 
maksadınızın büyükşehir belediye başkanlanyla ilgili hususu saklama olduğu iddiasında bulunduk 
ve bu iddiamız da, verilen bu değişiklik önergesiyle açıkça ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, burada, bu konu üzerinde politik bir mülahazayla konuşma yapmıyorum; 
ama, sadece ve sadece bazı belediye başkanlannın Yargıtay 4. Ceza Dairesindeki dosyalannı oradan 
alıp, il ağır ceza mahkemelerine getirmek için kişiye özel, kişiye münhasır kanun teklifi hazır
lanıyor ve bu Meclisin önüne getiriliyorsa, bu Yüce Meclisin, sadece ve sadece bu maksatla 
getirilen kanun teklifine karşı çok açık ve net bir şekilde tavnnı ortaya koyması lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı toparlar mısınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Burada, Adalet ve Kalkınma Partisi veya CHP millet

vekili olup olmamak önemli değil; önemli olan, getirilen bir kanun teklifine Yüce Meclisin alet edil
mesi -bunun altını da çiziyorum ve maalesef, bu ifadeyi de üzüntüyle kullanıyorum- karşısında, 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin de bu hususa karşı çıkacaklan ve bu kanun teklifinin 
ilgili maddesinin reddedilmesi, bu kanun teklifinin kanunlaşmaması için gayret gösterileceği inan
cımı bir kez daha ifade ediyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın 

Sezai Önder; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADİNA İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidannın, onun çoğunluğunun tipik bir 
yasama tasarrufuyla karşı karşıyayız. İşleyişinde hiçbir sorun olmayan, ülkenin çözüm bekleyen 
acil bir sorunu olmayan bir konuda kanun değişikliğine gidiyoruz ve bunu da, çok acilmiş gibi, yan
gından mal kaçınr gibi yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, ben, bu kanun teklifinin gerekçesini okudum. Gerekçe ile yapılmak is
tenilen değişiklikleri irtibatlandıramadım; ama, belli bir gayeyle çıkanlan ve savunulması imkânı 
olmayan bir yasa teklifinin gerekçesini başka türlü izah etmek mümkün değildi. 

Kamu görevlilerinin özlük haklannın iyileştirilmesiyle ilgili, görev, makam ve özel hizmet taz-
minatlannın iyileştirilmesiyle ilgili tüm önerilere karşı, "kamu yönetimi reformu yapılacak, bu 
konular orada aynntılı düzenlenecek" diyorsunuz. 

4 üncü maddeyle, tüm kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi, 
Danıştay 2. Dairesinin görevi cümlesinden çıkarılıp bölge idare mahkemelerine verilmektedir. Bu 
hükümle, belediye başkanlanyla ilgili soruşturma izni, daha yüce bir makam olan Danıştayın görevi 
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cümlesinden, 2. Dairenin görevi cümlesinden çıkarılıp, belirttiğim gibi, bölge idare mahkemesine 
veriliyor. Bölge idare mahkemesine soruşturma izinlerinin verilip verilmemesi veya izin veril
mesine veya verilmemesine ilişkin konu 4 üncü maddeyle gündeme getirilirken, acaba, Türkiye'de, 
yargının işleyiş sistemine göre, o bölge idare mahkemesine bir baskı oluşturabilir miyiz düşüncesi 
mi hâkimdir?.. 

Değerli arkadaşlarım, niye o mahaldeki bölge idare mahkemesi de en yakın bölge idare mah
kemesi değil?.. Şimdi, düşünün, bir büyükşehir belediye başkanı hakkında soruşturma izni veril
mesine veya verilmemesine ilişkin bir fezlekeyi bölge idare mahkemesi verecek. Bölge idare mah
kemesi başkan ve üyeleri ile büyükşehir belediye başkanları törenlerde birlikteler, protokol yemek
lerinde birlikteler ve o şehirde her gün aynı ortamı teneffüs ediyorlar, aynı ortamda yaşıyorlar. Şim
di, bu görevin Danıştay 2. Dairesinden alınıp o yerin bölge idare mahkemesine verilmesini, ben, iyi 
niyetli bir düşünce olarak göremiyorum değerli arkadaşlarım; onda mutlaka bir art niyet vardır 
diyorum. 

Şimdi, tabiî, bununla da kalınmıyor ve bence bu teklifin esas can alıcı noktası geçici 1 inci 
madde. O maddeyle, halen Yargıtay 4. Ceza Dairesinde bulunan büyükşehir belediye başkanlannı 
yargılama yetkisi Yargıtay 4. Ceza Dairesinden alınıp o ildeki ağır ceza mahkemesine, ceza usulün-
deki genel yetki ve görev kurallarına göre asliye ceza mahkemesine veya sulh ceza mahkemesine 
veriliyor. Bu ikisi bir bütün halinde düşünüldüğünde, yapılmak istenilen, yasalaştmlmak istenilen 
teklifin gayesi de açıkça meydana çıkıyor diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin gerekçesinde, devamlı, eşitlik ilkesinden bahsediliyor. Şimdi, 
eşitlik ilkesinden bahsedip, onun peşine de bu yasalaştırılmak istenilen maddeleri koyduğunuzda o 
gerekçe çok komik oluyor. Eşitlik ilkesi deyince, evvela ayrıcalıklı soruşturma ve yargılama yön
temlerini kaldırmamız gerekiyor. Niye onu kaldırmıyoruz, niye dokunulmazlığı kaldırmıyoruz 
değerli arkadaşlarım?.. Bakanların yargılanması, bildiğiniz gibi Yüce Divanda: Dokunulmazlığı 
kaldırmıyorsunuz, o zaman, bakanların yargılanmasını da Yüce Divandan alalım, yetkili ve görev
li mahkemelere verelim. Yani, vatandaşla milletvekili eşit değil mi?!. Devlet memuruyla millet
vekili eşit değil mi?!. Eşitlik ilkesi diyoruz; ama, bir noktada, ayrıcalıklı soruşturma ve yargılama 
sistemlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz; esasında, burada, gaye eşitlik il
kesini falan tahakkuk ettirmek, gerçekleştirmek değil. Burada gerçek gaye, bazı belediye başkan
lannı koruma altına alma; ama, yanlış oluyor, yanlış yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani, eşitlik 
ilkesini getireceğiz diye, esas, eşitlik ilkesine aykırı davranıyorsunuz. 

Şimdi, ayrıca, iddiaların araştırılmasının önüne yeni engeller getiriyoruz. Bu engelleri aşıp, bir 
kimsenin ihbarda bulunmasını zorlaştırıyorsunuz; hiç kimse ihbarda bulunmaz. Biraz evvel, Cum
huriyet Halk Partili Orhan Eraslan arkadaşım bahsetti; bir şahıs hakkında ihbarda bulunmanın, 
bizim merî yasalarımıza göre zaten müeyyidesi var. Suç tasnii var Ceza Kanununda, iftiradan dolayı 
manevî tazminat açma hakkı var; ama, bu, bizim yasalanmızda mevcut olduğu halde, o şikâyetler 
olmasın diye yeni yeni birtakım zorlaştıncı hükümler ortaya getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, yargının, memurlann yargılanması süreciyle ilgili bugüne kadar tek bir 
şikâyeti olmuştur; ayncalıklı yargılama ve izin sistemi nedeniyle, yolsuzluk yapan bürokratlann 
yargılanamamış olması. Biz, şimdi ne yapıyoruz; yargının bu şikâyetini haklı mı çıkarıyoruz yok
sa, yargıya hak vermemiş mi oluyoruz? 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, yargı "ben, yolsuzluk yapan bürokratlan yargılayamıyorum, en
geller getiriyorsunuz onun önüne" diyor; yargının şikâyeti bu. Benim görevim çok, dosyam çok 
diyene, Danıştay 2. Dairesi, Yargıtay 4. Ceza Dairesi bir şey demiyor, böyle bir şikâyet yok; yar
gının şikâyeti söylediğim husus; ama, şimdi, biz -bu teklif yasalaşırsa- ne yapıyoruz; yargının o 
şikâyetinin daha büyük boyutlara ulaşmasını sağlıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılsın dediğimizde bir sürü tepkiler 
alıyoruz, uzun uzun izah etmeye çalışıyorsunuz, Sayın Başbakanın televizyondaki konuşmasına 
değişik anlamlar vererek burada ifade ediyorsunuz; ama, İktidarın bir iddiası daha var, mahkemeleri 
tarafsız bulmuyor. 

Niçin o zaman, Danıştay 2. Dairesinden, Yargıtay 4. Ceza Dairesinden yargılanma süreciyle il
gili birçok yetkiyi alıp daha alt dereceli mahkemelere veriyorsunuz?.. Esasında, sizin tarafsız değil 
dediğiniz yargılama ünitelerinin alt derece mahkemeleri olması gerekiyor; yoksa, bir Yargıtaya, 
Danıştaya tarafsız değil demek istediğinizi ben düşünmüyorum; ama, şimdi, o dediğinizle yap
tığınız iş tamamen birbirinin tersi oluyor. 

Burada, biraz evvel ifade ettim, şöyle bir düşünce akla gelebiliyor -yine, biraz evvel, bir ar
kadaşım ifade etti- alt derecedeki mahkemelerdeki hâkimleri, Adalet Bakanlığının bir yere gönder
me durumu var -gerçi, daha sonra Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun onayına sunması 
gerekiyor- bugünkü sistemde, Adalet Bakanlığının, isterse, bir hâkim ya da savcıyla uğraşması 
mümkündür, baskı kurması mümkündür, müfettişler göndererek soruşturma açması mümkündür. 
Acaba, bu yargılama süreciyle ilgili görevlendirmeler daha alt dereceli mahkemelere yapılırken, bu 
yetkiler kullanılıp bir baskı unsuru oluşturabilir miyiz diye mi düşünülüyor diye de tekrar, ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gündemini bu tür şeylerle işgal etmememiz gerekir. Mısırda 
vergi iade oranlarıyla oynadık, bir bakanımızın oğlu para kazandı. Bir haftalık teşvik indirimi çıkar
dık, bazı tarım mamullerine prim verdik; bir hafta süre verdiğimiz için, geriye dönük, üç aylık, o 
orada ihracat yapanlar para kazandı. Şimdi, sıra, büyükşehir belediye başkanlarını, bazı bürokratları 
korumaya mı geldi?! Ülkenin gündeminin bu olmaması lazım değerli arkadaşlanm. 

Yapılması gereken nedir; yapılması gereken, bağımsız yargıyı oluşturmaktır, ayrıcalıklı yargı sis
temini ortadan kaldırmaktır, milletvekili dokunulmazlığını sınırlamaktır. Bunlan yapmayarak, özel ve 
siyasî saiklerle hukuk kurallarını değiştirmek yanlıştır diye düşünüyoruz değerli arkadaşlanm. 

Biz, İktidan, yanlış yoldan dönmesi için bir kez daha uyanyor ve genel düzenlemeler çıkanl-
madan, Anayasa değiştirilmeden kısmî değişikliklere gitmenin sakıncalı olduğunu hatırlatıyoruz. 
İkili yargı sistemi, ayncalıklı yargı sistemi, hukuk devletinin en büyük yarasıdır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, bu teklifin yasalaşmamasını temenni ediyor ve saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Önder. 
Maddeyle ilgili 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 466 sıra sayılı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar

gılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hak
kında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin teklif metninden çıkanlmasını ve sonraki maddelerin 
buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut Adem Baştürk Nusret Bayraktar 
Tekirdağ Kayseri İstanbul 

Hamit Taşçı Fikret Badazlı 
Ordu Antalya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

- 2 1 5 -



T.B.M.M. B : 9 9 9 . 6 . 2004 0 : 1 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI HALİL ÖZYOLCU (Ağrı)- Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) -Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe: 
Mevcut düzenlemenin daha uygun olduğu düşünülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir... Önerge kabul edilmiştir. 
HALUK KOÇ (Samsun) -Önce reddedilmişti. 
BAŞKAN -Önerge kabul edilmiştir. 
Düzeltiyorum; önerge kabul edilmiştir; böylece, 4 üncü madde metinden çıkarılmıştır. 
5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 4. - 4483 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 12. - Hazırlık soruşturması; 
Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın

dan yapılır. 
Hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren hususlarda, genel hüküm

lere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen, Afyon 

Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Sayın Ünlütepe, süresi 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Bulut ve arkadaşlan tarafından verilen 466 sıra sayılı 4483 
Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

4483 sayılı Yasanın amacı, memur ve kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suç
lar nedeniyle yargılanabilmeleri için izin veremeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü 
düzenlemektir. Daha önceleri memur ve kamu görevlilerinin yargılanmasındaki usul ve yöntem, 
1913 yılında kabul edilen Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatle düzenlenmişti. Bu 
yasa, seksenaltı yıl gibi uzun bir dönem uygulanmıştır. Muvakkat Yasa, memurlar ile diğer kamu 
görevlilerinin görev sırasında işlediği, ancak, görevle ilgisi bulunmayan suçlarda da uygulanırken, 
1999 yılında, yani, geçen dönem yürürlüğe giren 4483 sayılı Yasayla, memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin görevle ilgisi bulunmayan suçlardan yargılanması kapsamdışı bırakılmış; yani, 
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin sadece görevleri sebebiyle işlediği suçlardaki yöntem 
düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, Yüce Parlamentonun değerli üyelerinin dikkatini 
bir konuya çekmek istiyorum. Önemli olan, kanun yapmak değil, kaliteli ve çok uzun bir dönem ih
tiyacı karşılayabilecek, ileride uygulandığında ciddî sıkıntılar doğurmayacak bir kanunu yapmaktır. 
Biraz önce bahsettiğim 1913 yılında yürürlüğe giren Muvakkat Yasa seksenaltı yıl yürürlükte 
kalabilmiş ve hayatiyetini sürdürebilmişken, şimdi, dört yıl önce yürürlüğe giren bir yasada önem
li değişikleri yapmakla karşı karşıyayız. 
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Aklıma gelen birtakım sorular var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Acaba, bu değişikleri 
yapma ihtiyacı neden doğdu; dört yıl gibi bir sürede, demokrasi anlayışımızda, uygulamalarımızda 
neler değişti de bu tür değişiklikleri yapma ihtiyacı duyduk; bu değişiklikleri yapmanın özel bir 
amacı var mıdır diye düşünmeden de edemiyorum. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yar-
gılanabilmeleriyle ilgili yasal düzenlemeyi yaparken, dokunulmazlığı nedeniyle yargılanamayan 
milletvekillerinin dokunulmazlıklarına dokunulmamasındaki direnci de anlamakta zorlandığımı 
belirtmek istiyorum. "Temiz siyaset, temiz toplum"u savunarak seçilenler olarak bizim, dokunul
mazlıkların kaldınlmasındaki, herkesin yargılanmasındaki o ortamı yaratabilmenin yükümlülüğünü 
de taşıdığımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 4483 sayılı Yasanın 12 nci maddesinde hazırlık soruşturması 
düzenlenmiş, bu soruşturmanın kimler için, kimler tarafından yapılacağı açıklanmış. Aynı yasanın 
3 üncü maddesinde, soruşturmaya izin verme yetkisindeki sistem esas alınarak, 12 nci maddedeki 
hazırlık soruşturması da ona göre düzenlenmiştir. Bu sistem esas alınarak hazırlık soruşturmasın-
daki görevliler belirtilmişken, bu sistemden uzaklaşarak, yetkili ve görevli cumhuriyet savcılarının 
hazırlık soruşturmasını yapacaklan hükmüne dönmekteyiz. Niçin buna dönüyoruz? Memur ve 
kamu görevlilerinin, bulunduktan görev, yetki ve sorumluluk ilkesi esas alınarak soruşturma geçir
meleri kadar doğal bir şey yoktur. 

Bakın, 4483 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği Aralık 1999'dan bugüne kadar Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığına ulaştınlan hazırlık dosyası sayısı 1 231'dir; yani, 12 nci maddenin birinci 
bendinde belirtilen kişiler hakkında açılan hazırlık dosyası sayısı 1 231'dir. Bunlardan 60 tanesi 
üzerinde hâlâ soruşturma yürütülmektedir. 64 dosya hakkında, iddianameyle, Yargıtayın ilgili ceza 
dairesinde dava açılmış ve bunlar üzerinde yargılama devam etmektedir. Bu arada, 47 dosya da, 
itirazen, Danıştayda bulunmaktadır. 

Bunu biraz daha açmak istiyorum; bu dosyalardan yargılananlar kimler? 
Sevgili arkadaşlar, bu dosyalann 175 tanesi müsteşarlarla ilgili. Düşünebiliyor musunuz, 

Adalet Bakanı Müsteşan hakkında bir soruşturma açılmasına karar verilecek, izin verilecek ve 
Adalet Bakanı Müsteşannın, atamada yetkili bulunduğu, söz sahibi bulunduğu il savcısı onun hak
kında soruşturma yürütecek; nereye gidersiniz?!. 

471 adet dosya valilere, 578 adet dosya büyükşehir belediye başkanlanna, 2 adet dosya 
büyükelçilere, 25 adet dosya TRT Genel Müdürlüğüne, 4 adet dosya Diyanet İşleri Başkanlığına, 5 
adet dosya YÖK'e, 3 adet dosya da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına aittir. Eğer, bu yasa tek
lifi geldiği şekliyle yasalaşırsa, tüm bu dosyalar, yasa teklifinde de belirtildiği gibi, görevli ve yet
kili olan cumhuriyet başsavcılıklanna gönderilecektir. 

Şimdi, bu yasa, daha çıkmadan isim alan bir yasa oldu Nüfuz kullanımı yasası diye adlandınl-
maya başlandı. Bazı yasalar hep böyle oluyor; Vergi Banşı dedik, vergi kaçıranlan affettik; Top
luma Kazandırma Yasası dedik, birilerini kurtardık; bu da, "Nüfuz Yasası" olarak tarihe geçen bir 
yasa. 

Bakın, bu nüfuz yasasının görüşmeleri sırasında, bir cumhuriyet başsavcımızın düşüncesini 
belirtmek istiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aynen şöyle diyor: "Sıkıntı şudur: Nüfuz 
edilemiyor." Bunu bekliyordum. Buradaki arkadaşlar ve bizler tam güvencedeyiz; o nedenle, hiçbir 
nüfuza ve baskıya izin vermiyoruz. Buraya ve Danıştaya nüfuz edilemiyor. Şimdi, acaba, nüfuz 
edilebilecek, söz geçirilebilecek yeni makamlan belirtme ihtiyacını niçin duyduk?.. Neden bu 
yasayı, bugün, burada, görüşüyoruz?.. 

Yine, değerli bir arkadaşımın da belirttiği gibi, belirli bir prosedürle göreve atanan valiyle il
gili hazırlık soruşturmasında, protokolde zaman zaman beraber olduğu, yemeklerde zaman zaman 
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beraber olduğu o ilin cumhuriyet savcısı; ilçede, protokolde zaman zaman beraber olduğu, yemek
lerde ve her türlü etkinlikte beraber olduğu ilçe kaymakamı hakkında hazırlık soruşturmasında ilçe 
savcısı; biraz önce de belirttiğim gibi, müsteşarlar konusu üzerinde de, zaman zaman atanmasında 
katkısı olan ve o göreve getirilmesinde katkısı olan il savcısı yetkili kılınıyor. Sistem, ciddî bir sıkın
tıya düşer. Hukuk, genel, nesnel ve soyut olmalıdır. Burada bunun unsurları yoktur. Ben, açıkçası, 
biraz önce de belirttiğimiz gibi, birilerini kurtarmak, korumak için çaba harcarken sistemde ciddî 
sıkıntılara yol açabiliriz endişesini içimde taşıyorum. 

Sevgili arkadaşlar, 12 nci maddenin birinci bendi aynen korunabilmelidir. Toplumda güveni 
yaratacak olan bir maddedir. Ayrıca, iş yükü açısından da aldığınızda, demin de belirttiğim gibi, Yar-
gıtaya ulaştırılan dosya sayısı, 1999'dan bugüne kadar 1 231 adettir. Halbuki, iş yükü açısından il 
ve ilçe cumhuriyet savcılıklarının yükünün kabank olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha adil, daha 
gerçek bir hazırlık dosyasının hazırlanmasında 4483 sayılı Yasadaki 12 nci maddenin korunmasın
da yarar vardır, demokrasi açısından yarar vardır. 

Şunu da düşünüyorum; seçilmiş kişiler olarak seçilmişleri kurtarmaya niçin çalışıyoruz?.. Bu 
soruyu da kendi kendime sormadan edemiyorum. Elbette, kamu hizmetini seçilmiş olanlar da yapar; 
ama, bu hizmeti yürütürken hesap vermekten kaçmamalıyız. Nüfuzumuzun etkisi dışında olan Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarında da o soruşturmanın yapılabilmesine sıcak bakabilmeliyiz. 
Amaç, doğruyu yakalamaktır; amaç, iyiyi yakalamaktır. 

Ben, bu duygularla, 4483 sayılı Yasanın 12 nci maddesinde düzenlenen sistemin korunmasın
da yarar olduğuna inanıyorum. Hazırlanan teklifin bu şekliyle çıkmaması dileğiyle hepinize sevgi 
ve saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır. 
Öncelikle, Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 466 sıra sayılı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar

gılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin ilavesi Hak
kında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz K. Kemal Anadol Mehmet Kartal 
Ankara İzmir Van 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut Ali Küçükaydın 
Tekirdağ Adana 

Madde 4.- 4483 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 12.- Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet baş

savcılığı tarafından yapılır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise 
il cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır. 

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yar
gıtay'ın ilgili ceza dairesine, Kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel 
hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Müsteşarlar, valiler ve kaymakamların yapmış oldukları görev gereği, haklarında yapılacak 

olan hazırlık soruşturması ve hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren 
hususlarda, bu görevleri yürüten makamlardan müsteşann, bakanlık hizmetlerini, bakanlığın amaç 
ve politikalanna, kalkınma planlanna ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak 
düzenlemek ve yürütmekten birinci derecede sorumlu makam olması, vali ve kaymakamlann ise il 
ve ilçe örgütlenmesinde yürütmeyi temsil eden makamlar olmalan gözönünde bulundurulmuştur. 

Müsteşarlar 3046 sayılı Kanuna göre, "bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hiz
metlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalanna, 
kalkınma planlanna ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. 
Bu amaçla, bakanlık teftiş kurulu hariç, bakanlık kuruluşlanna gereken emirleri verir ve bunlann 
uygulanmasını gözetir ve sağlar." Valiler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilde devletin ve 
hükümetin temsilcisi ve ayn ayn her bakanın mümessili ve bunlann idarî ve siyasî yürütme vasıtası, 
kaymakamlar da aynı şekilde ilçelerde hükümetin temsilcisi ve ayn ayn her bakanın mümessilidir. 

Bazı kamu görevlilerinin adlî mercilerle hassas bir ilişki konumunda bulunduğu bir gerçektir. 
Vali ve kaymakamlar bunun en tipik örneğidir. Nitekim kanun koyucu bu durumu gözetmiş; 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 422 nci maddesinin birinci fıkrasında, "ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hallerinde bu kanunun hükümleri uygulanmak şartıyla, vali ve kaymakamlann 
memuriyet görevlerinden doğmayan veya memuriyet görevinin yapıldığı sırada işlenmeyen şahsî 
suçlanndan dolayı haklannda umumî hükümlere göre tahkikat yapılması; bu yetkinin, kaymakam
lann mensup olduklan il ve valilerin bulunduklan ile en yakın il cumhuriyet savcısına ait olduğu" 
hükmü yer almıştır. 

Vali ve kaymakamlann görev sırasında ve görevlerinden kaynaklanmayan şahsî suçlannda bile 
istisna düzenlenir iken, yapılan görev gereği; kin ve garaz duygulanyla maruz kalınabilecek bir 
şikâyet sonrası bu teklifin öngördüğü usullerle soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi olmalan son 
derece olumsuz sonuçlar taşıyabilecek niteliktedir. 

Bu makamlarda bulunan kişiler haklannda yapılacak olan hazırlık soruşturmasının diğerlerin
den farklı olması gerektiği gözönünde bulundurularak bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul ec nler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.14 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

466 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 6 ncı maddesini 5 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 5. - 4483 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 13. - Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve 

görevli mahkemedir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Orhan 

Eraslan; buyurun. 
Sayın Eraslan aynı zamanda şahsı adına da söz istediği için konuşma süresi 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci maddesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlanm, tümü üzerinde görüşme yaparken, bu teklifin aslında bir tasan olduğunu; 
ama, tasan olarak getirilmesini hükümet uygun bulmadığı için teklif olarak sunulduğunu ve bunun 
bir kurtarma teklifi olduğunu, esas itibariyle, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup birkaç büyük-
şehir belediye başkanını, Ankara, Adana ve İstanbul eski Belediye Başkanını kurtarma amacına 
dönük, şahsa münhasır bir kanun teklifi olduğunu açıklamıştık. 

Diğer maddelerde yapılan değişikliklerle de görüldü ki, bizim dediğimiz, artık, ayan ve beyan 
oldu; sadece büyükşehir belediye başkanlan, daha güvenceli yargı ve soruşturma kapsamından 
çıkanlarak, politik etkiye daha açık olan makamlara tevdi ediliyor. Bu çerçeve içerisinde, bunun bir 
gereği olarak da 5 inci maddede düzenleme yapılmış. 

Aslında, Bakanlar Kurulu karanyla atanan valiler, müsteşarlar ve büyükşehir belediye başkan
lan Yargıtayın ilgili ceza dairesinde yargılanırken, bunlann, artık, bulunduklan ilin ağır ceza mah
kemelerinde yargılanabilmeleri için bir yol açılmış bulunuyor. Burada, amaç, Yargıtay Başkanının 
da açıkladığı gibi, yargıya nüfuz edebilmektir. Daha güvenceli, daha üst düzeyde, daha etkiden uzak 
olan bir yerden belediye başkanının yolsuzlukla ilgili soruşturmasını, dosyasını alıp -8 inci madde 
de nazara alındığında, bu, ayan beyan gözükecektir- daha politik etkiye, daha Adalet Bakanının et
kisine maruz kalacak bir yerde yargılatmaktır; ama, değerli arkadaşlanm, burada, şu sakıncalar hep 
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olacaktır: Bakanlar Kurulu karanyla atanan vali, bulunduğu ilin ağır ceza ya da asliye ceza mah
kemesinde, görev durumuna göre, yargılanacaktır; aynı şekilde, kaymakam, bulunduğu ilçenin as
liye ceza ya da ağır ceza mahkemesinde yargılanabilecektir; müsteşarlar için ve diğer kamu görev
lileri için de aynı şey söz konusudur. Sanıyorum, ben konuştuktan sonra, biraz sonra bu konuyla il
gili teferruatlı bir değişiklik maddesi gelecek, herhalde sadece büyükşehir belediye başkanlan 
kalacak ve maksat hâsıl olacak. 

Değerli arkadaşlanm, bu, doğru değil; kişiye özel bir düzenleme yapıyorsunuz ve buna da 
Büyük Millet Meclisini alet ediyorsunuz. Aslında, şimdiye kadar yaptığınız değişikliklerle -müj
denizi vereyim- Anayasaya aykın davrandınız; 10 uncu maddeye takılıyorsunuz, eşitlik ilkesine ay-
kın davrandınız; kanunun kendi içerisinde bir tutarlılığı da kalmadı. Çok ayan beyan, kişiye özel ol
duğu, büyükşehir belediye başkanlan için çıkanldığı, her şeyiyle belli oldu. Hani "eşitlik ilkesi 
gereği yaptık bunu, eşitleştiriyorduk memurlan" dediğiniz gerekçenin de gerçek olmadığı, amacın 
bu olmadığı, perdelemeye çalıştığınız ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlanm, eşitlik nedir biliyor musunuz; eşitlikte, atamada izlenen yol aynı olur, 
hepsi Bakanlar Kurulu karanyla atanır, aynı biçimde yargılanır; bunlar arasında farklılık olursa, o 
eşitliğe aykındır. Şimdi, burada, artık "eşitlik" demeyin; "belediye başkanlannı kurtarmak için 
getirdik; ama, bunu getirirken başka yolsuzluklara da yol açtık, yol verdik" deyin ve bunu, bu şekil
de kabul edin. Bana göre, bu teklifin burada yasalaşması, Meclis için, hakikaten üzüntü verici bir 
şey olacaktır, çok ayıp bir şey olacaktır; ileride, yaşananlan gördüğünüzde, bunun altından kal
kamayacaksınız, göğüsleyemeyeceksiniz. 

Burada, arkadaşlanmızı kurtaralım, ne de olsa bizim hırsızımız, bizim soyguncumuz, bizim 
düzenbazımız mantığında davranmayın. Hırsızın partisi olmaz; her partiden olabilir hırsız, soygun
cu her partiden olabilir, her partiye mensup olabilir. Aslolan, dürüst ve temiz insanlann, bunu, ken
di içlerine sindirmemesi, banndırmamasıdır. Bu ülke, yolsuzlukla yoksul duruma düştü. Yoksul 
duruma düşen bu halkın son kaynaklannın da haramzadelere peşkeş çekilmesine izin vermeyin, bu 
teklifi yasalaştırmayın; bunu, çok rica ediyorum, yasalaştırmayın. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum; söylenecek her şey söylendi. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 466 sıra sayılı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar

gılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hak
kında Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Kemal Anadol T. Ziyaeddin Akbulut 
Ankara İzmir Tekirdağ 

Ali Küçükaydın 
Adana 

MADDE 5.- 4483 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 13.- Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve 

görevli mahkemedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi, 
kaymakamlar için ise il ağır ceza mahkemesidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKILI HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme hazırlık 

soruşturması ve hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan alınmasını gerektiren hususlara paralel 
olarak, müsteşarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise il ağır ceza 
mahkemesi olarak belirlenmiştir. 

Müsteşarlar 3046 sayılı Kanuna göre, "bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hiz
metlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. 
Bu amaçla, bakanlık teftiş kurulu hariç, bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların 
uygulanmasını gözetir ve sağlar." Valilerse 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilde devletin ve 
hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idarî ve siyasî yürütme vasıtası, 
kaymakamlar da aynı şekilde ilçelerde hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessilidir. 
Bu nedenle, yargılama hukukumuzda bu görevlerde bulunan kişiler için, işledikleri şahsî suçlan için 
bile farklı bir düzenleme öngörülmüştür. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 422 nci 
maddesinin birinci fıkrası bu usulü düzenlemektedir. 

Vali ve kaymakamlann görev sırasında ve görevlerinden kaynaklanmayan şahsî suçlannda bile 
istisna düzenlenirken, yapılan görev gereği, kin ve garaz duygulanyla maruz kalınabilecek bir 
şikâyet sonrası bu teklifin öngördüğü usullerle soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi olmalan son 
derece olumsuz sonuçlar taşıyabilecek niteliktedir. 

Müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında davaya bakmak üzere belirlenecek görevli ve 
yetkili mahkemelerin diğer kamu görevlilerinden farklı olması gerektiği gözönünde bulundurularak 
bu önerge verilmiştir. 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Milletvekili. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur, 

birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.36 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

466 sıra sayılı kanun teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 5 inci maddesi üzerinde verilen önergenin oylanmasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kâtip üyeler arasında tereddüt olduğu için, oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
(CHP ve DYP sıralanndan bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN - Yoklama isteyen milletvekillerinin isimlerini tespit edeceğim: Haluk Koç, Canan 
Antman, Kemal Demirel, Ahmet Küçük, Ali Arslan, Erdal Karademir, Orhan Diren, Şevket Arz, 
Naci Aslan, Mehmet Neşşar, Mehmet Boztaş, Züheyir Amber, Abdulaziz Yazar, Engin Altay, Haşim 
Oral, Kemal Anadol, Kerim Özkan, Ali Dinçer, Dursun Akdemir, Mehmet Parlakyiğit. 

20 kişi tespit edilmiştir. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama istendiği için maddeyi oylamadan önce yoklama yapacağım. 
Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Adlannı okuduğum sayın üyelerin yoklama için elek

tronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin, 4483 Sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) (Devam) 

BAŞKAN - Kabul edilen önerge doğrultusunda 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 6. - 4483 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "garaz, kin veya 

mücerret hakaret için" ibaresi madde metninden çıkartılmış ve "Memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihbar veya şikâyet edileni mağ
dur etmek amacıyla ve" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 7. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yargıtayın ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza 
mahkemesinde açılmış davalar ile Danıştayca itirazen incelenen kararlar, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelere devredilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Sayın 
Atila Emek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 4483 

Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifinin 7 nci maddesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyle teklife getirilen geçici 2 nci maddede "Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre 
Yargıtayın ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış davalar ile Danıştayca 
itirazen incelenen kararlar, bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip genel hükümlere göre yetkili 
ve görevli mahkemelere devredilir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
Kanunda Değişiklik Yapan 2.12.1999 tarih, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine baktığımızda "Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış 
bulunan işlemler, adı geçen kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır" denilmiştir. Buna göre, kanun, 
geçmişe değil, geleceğe yönelik uygulamaya konulmuştur. Görüşmekte olduğumuz yasa teklifinde 
getirilen geçici 2 nci madde ise geçmişe dönük uygulamayı içermektedir. Bu yasa teklifi, bütünün
de olduğu gibi, geçici maddede ifadesini bulan durumlar gözönüne alındığında kişilere dönük özel 
amaç taşımaktadır. Değişiklik önergeleri biraz önce kabul edildi. Yasa, öyle bir duruma getirildi ki, 
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yasa gerekçesinde eşitlik, yasa önünde eşitlik esas alınırken, artık, kabul edilen önergelerle, açıkça 
Anayasaya aykın duruma geldi yasa teklifi. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Bu yasa öylesine 
özel bir duruma geldi ki, burada ifade ettiğim üzere, kimi büyükşehir belediye başkanlarını kurtar
maya, kollamaya yönelik bir yasa haline geldi. Değerli arkadaşlarım, yasanın adını "kimi büyük
şehir belediye başkanlarını kurtarma yasası" olarak koysanız, millete karşı daha içten, daha samimî 
davranmış olursunuz. Çok değerli arkadaşlarım, millete karşı görev yapan milletin vekilleri olarak, 
böylesine durumlarla milletten bazı şeyleri gizlemeye çalışmayalım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, kimi büyükşehir belediye başkanları, evet, İktidar Partisine men
sup, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup kimi büyükşehir belediye başkanlarının soruşturma dos
yaları, dava dosyalan, belki dönemlerini tamamlayamayacak durumda, yargının elinde. Şimdi, siz, 
bunları alacaksınız, siyasî iktidarın etki alanı olan başka alanlarda, başka yargı alanlarında ken
dinize göre düzenlemeler yapacaksınız. Bunun bu şekilde düzenlenmesi, biraz önceki değişiklikler
le de, sadece ve sadece, büyükşehir belediye başkanlarına özgü olduğu ve onlara yönelik olduğu 
açıkça ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesi adil yargılanma hak
kını öngörmektedir. Adil yargılanma hakkı, yargı sürecini de kapsayan bir kavramdır. Halen devam 
eden davalann ait olduklan mahkemeden alınarak genel yetki ve görevli mahkemelere devri, yar
gılama sürecini uzatacaktır. Nitekim, daha önce, Memurun Yargılanması Yasasında yapılan değişik
likte, önceden başlatılmış olan işlemlerin, yukanda ifade ettiğimiz gibi, Memurin Muhakematı Hak
kında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre sonuçlandınlacağı öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlanm, diğer taraftan, yukanda da ifade ettiğim gibi, hâlâ kimi büyükşehir 
belediye başkanlan hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesi nezdinde görülmekte olan davalann bulun
duğu gerçeği karşısında yapılan bu düzenleme ve davalann Yargıtaydan alınarak bidayet mah
kemelerine verilmesi arkasında yatan amaç, kişilerin korunması ve kullanmasıdır. Bu açıdan da, 
yapılan düzenlemenin kişiye özgü bir düzenleme olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bilindiği 
üzere, kişiye özgü yasa çıkan lamaz. 

Değerli arkadaşlanm, bu durum, mahkemelerin bağımsızlığı konusundaki görüşlerin ve Cum
huriyet Halk Partisi olarak taleplerimizin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun Başkan ve üyesi olan Sayın Adalet Bakanı ve Müsteşannın, doğal olarak, 
bu sıfatlanyla bidayet mahkemeleri nezdinde etkin olabilecekleri izahtan vareste bir husustur. 

Değerli arkadaşlanm, bu yasa teklifi, yukanda ifade ettiğimiz gibi, kimi büyükşehir belediye baş-
kanlannın Yargıtay 4. Ceza Dairesinde görülmekte olan davalanna yeni bir yön vermeyi, onlan koruma 
ve kollamayı amaçlamaktadır; ancak, ne yapılırsa yapılsın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bidayet 
mahkemelerinde görev yapan hâkimlerimize de güveniyoruz; Türk yargısına inanıyoruz ve 
güveniyoruz. Bu tarz, kişiye özgü, özel düzenlemeler, gerçeği ortadan kaldırmaya ve kişileri koruma ve 
kollamaya yetmeyecektir. Bu yasa, yolsuzluğu teşvik edecek, vurgunu, talanı artıracaktır. 

Bu düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, maddeye "ret" oyu vereceğimizi ifade 
eder; Yüce Meclise sevgilerimi, saygılanmı sunanm. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Emek. 
7 nci maddeyi, yasa tekniği açısından "4483 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş

tir" şekliyle oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum: 
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MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünün oylanmasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, 

aleyhte oy kullanacağını belirtmek üzere, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; İçtüzüğün 

86 ncı maddesine göre, oyumun rengini belli etmek üzere huzurunuza çıktım; Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3 Kasımdan bu yana iki seneyi doldurmak üzereyiz, iki seneye birkaç ay 
kaldı. Muhalefetin ısrarlı uyanlanna karşın, aynı hastalık devam ediyor. Buraya geliyoruz, diyoruz 
ki: Bu teklif veya tasanyı kime hazırlattınız? Çok aceleniz var idiyse, lütfen, bunu bir daha in
celetin. Aksi halde, hukuka aykın bu tasan veya teklif, hukukdışı bu metin Meclise gelecek. Geldi, 
inceliyoruz, uğraşıyoruz, ter döküyoruz, sağlık bakımından müsait olmayan bu salonda tan
siyonumuz yükseliyor, havasızlık çekiyoruz, saatlerce çalışıyoruz; bari yaptığımız işe değse. Çün
kü, bu yasa, teklif veya tasan, ya Çankaya'dan dönecek veya Anayasa Mahkemesine gideceğiz, 
oradan geri dönecek. Bütün bunlar niye? (AK Parti sıralanndan "niye" sesleri) 

"Niye" diye soruyorsunuz; söylüyoruz, şundan şundan şundan... Yani, dinlemediniz mi Cum
huriyet Halk Partisi sözcülerinden 8 inci maddeye kadar o niyenin cevabını? Niye, söyleyeyim size, 
söyleyeyim değerli kardeşim, Değerli AK Partili Milletvekili arkadaşım, söyleyeyim: Şimdi, öyle 
bir yasa çıkardınız ki, kendi gerekçesiyle ters düştü artık; yani, Anayasanın eşitlik ilkesi ortadan 
kalktı. Belediye reisi ayn mahkemeye gidecek, kaymakam ayn mahkemeye gidecek, vali ayn mah
kemeye gidecek, müsteşar ayn mahkemeye gidecek ve Anayasanın eşitlik ilkesine hepsi ters 
düşecek. Yani, niye abesle iştigal ediyoruz. Böyle söyleyince... Bir defasında söyledim, Anayasaya 
göre angarya yasaktır diye; hemen işi ters çevirdi bazı arkadaşlar "Meclis angaryayla mı uğraşıyor, 
nasıl bunu söylersin?!." Hayır, onu söylemedim. Elbette, çok değerli milletvekilleri mesai harcıyor
lar; bu kutsal bir uğraştır, memleket için yasa çıkanyoruz; ama, bu uyanlara rağmen, bu uğ
raşılanınıza rağmen, bu yasa Anayasa Mahkemesinden dönerse, o zaman bütün bu mesaimizin adı 
angarya olur. Neden; bir daha çalışacağız, aynı işleri bir daha yapacağız; yani, bu Meclisin oturum-
lan, gerçekten, maliyeti yüksek oturumlar. Fakir fukara milletin, tüyü bitmedik yetimin verdiği ver
gilerle oluşan bütçeden karşılanıyor bu Meclisin oturumlan değil mi arkadaşlar? O zaman, biz, hem 
ekonomik çalışmalıyız hem hukuka uygun yasa çıkarmalıyız ve bu yasa yürürlüğe girmeli, Çan
kaya'dan dönmemeli, Anayasa Mahkemesi iptal etmemeli. 

Biz kâhin falan değiliz. Sizler gibi biz de insanız, hukukçuyuz. Hukukçu olan var olmayan var, 
milletvekiliyiz. Bunun niye Anayasaya aykın olduğunu söylüyor bütün arkadaşlanmız, benim bir 
daha tekrarlamama lüzum yok. Geliş amacını kaybetti, gerekçesini yitirdi bu teklif. Arkadaş-
lanmızın söylediklerini bir daha tekrar etmek istemiyorum, teker teker vurguladılar, altını çizdiler; 
yani, bu yasa, gerçekten, Anayasaya aykın bir yasa, mutlak butlanla malul bir hale geldi, hukukî 
değerini yitirdi, hukukî geçerliliğini yitirdi. Hiçbir şey olmasa, yarannı zarannı tartışmak boşa. 
Bazen usul esasın önüne geçer hukukta. Öyle bir noktaya geldi. Bu yasa yararlı mı zararlı mı tartış
masının ötesinde, hukuken geçerli mi değil mi; o noktaya geldi. 

Bu yasa, yasa olma niteliğinde değil, Anayasaya aykın. Altını çiziyorum, tutanaklara geçecek, 
isteyenle iddiaya girerim, Anayasa Mahkemesi bunu bozar; çünkü, yargı bütünlüğünü ortadan kal
dırdınız, Anayasa önündeki eşitlik ilkesini ortadan kaldırdınız, idarenin bütünlüğü bozuldu, yargının 
bütünlüğü bozuldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Anadol, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bitireceğim. 
Sizi uyarıyorum, gerçekten, dostça uyarıyorum. Dün, dokunulmazlık konusunda çok kötü bir ör

nek verdiniz "bir tek taşına dokundurmayız" dediniz, bütün söylediklerinizi geriye aldınız. Millet
vekilleri bitti, şimdi, büyükşehir belediye başkanlan için özel yasa çıkarıyorsunuz; buna ihtiyacınız 
yok, daha İktidarınız ikinci senesini doldurmadı. Yani, belediye reislerinin işledikleri suçlardan niye 
korkuyorsunuz; onları niye sırtınızda taşıyorsunuz? (AK Parti sıralarından "Biz suç işlemedik" sesi) 

Suç demiyorum, daha kanıtlanmadı; ama, Yargıtayda dosyası olan belediye başkanlarının dos
yasını niye oradan alıp başka mahkemelere veriyorsunuz; neden? 

RECEP KORAL (İstanbul) - Ne fark eder? Yargıya güvenmiyor musunuz? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - "Ne fark eder" diye niye soruyorsunuz; fark etmiyorsa, 

niye alıyorsunuz? Bu yasaya, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben de şahsen sadece bir grup 
başkanvekili olarak değil, İzmir Milletvekili, CHP Grubunun bir üyesi olarak olumsuz oy 
vereceğim. Hukuken geçerli olmayan bu yasanın ülkemize de yararlı olacağına inanmadığım için 
hayır oyu vereceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edil

miş ve kanunlaşmıştır. 
Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları raporlarının 

müzakerelerine başlıyoruz. 
6.- Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/781) 

(S. Sayısı: 456) (X) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 456 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili 

Orhan Eraslan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri, 456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasarısı üzerine Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi 
adına, hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, günümüzde basın özgürlüğü, bilgi edinme ve haber alma 
özgürlüğüyle koşut olan bir özgürlüktür. Basın özgürlüğü, aslında düşünce ve ifade özgürlüğünün 
bir türevidir, ondan kaynaklanmıştır. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı, yürürlükte bulunan 5680 sayılı Yasaya göre çok daha 
özgürlükçü, çok daha ileri niteliktedir. Bu yönüyle yasayı destekliyoruz; ama, bir adım ileride ol
mak, noksansız olmak anlamına gelmiyor. Burada, birtakım eksikliklerinin olduğunu tespit etmek 
ve bunlan, düzeleceği, düzeltileceği umuduyla tutanağa geçirmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, yeni bir kanun hazırlanıyor, sıfırdan hazırlanıyor. Eldeki bütün olanak
larla eksiklerinden arındırılması gerekirdi; ama, nedense, çeşitli uyanlarımıza rağmen, bu eksiklik-

(X) 456 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lerden arındırılmamıştır, bu eksiklikleriyle gelmiştir; fakat, bir hakkı da teslim etmek mecburiyetin
deyiz; bu tasan, daha katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır, daha özgürlükçü bir anlayışla hazır
lanmıştır, 5680 sayılı Yasayla kıyaslanamayacak kadar özgürlükçüdür, iyidir; ama, bu eksikliklerini 
de bilmemiz, bilmeniz gerekir. 

Benim naçizane tespit edebildiğim, görebildiğim, görebildiğimiz eksiklikler şunlardır: 
Değerli arkadaşlarım, bu tasanda, basın çalışanlanyla ilgili bir düzenleme yoktur, iyileştirme 

yoktur, basın çalışanlannm durumunun iyileştirilmesi söz konusu değildir. Her ne kadar basın 
çalışanlannm durumu başka yasayla düzenlenmiş olsa da, bu tasanda onlann durumunu iyileş
tirecek birkısım düzenleme başlıklarının yer alması daha doğru olurdu, hiç olmazsa, basın kurum 
ve kuruluşlannda çalışacak asgarî kadrolann belli edilmesi yararlı olurdu diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasan, basında taşeronlaşmayı engellememektedir. Kimi gazeteler, 
haberciliğin en temel unsuru muhabir olmasına rağmen, hiç muhabir çalıştırmadan, grup 
gazetelerine gelen ve başka gazetelerin muhabirlerinin haberlerini, kendi yayım politikalanna uy
gun hale getirerek, yani, değiştirerek kullanmaktadır. Bu durum, önemli hukukî sorunlar ve haksız
lık yaratmaktadır. Tasan, bu konuya ilişkin bir düzenleme taşımamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, basın özgürlüğü diyoruz. Basın özgürlüğünün önünde, artık, günümüz
de, hep iki temel engel vardır; bunlardan bir tanesi, kamu otoritesidir, diğeri ise, tekelleşme ol
gusudur. Basın özgürlüğü kavramının, düşünce ve ifade özgürlüğünün bir türevi olduğunu ve bun
dan kaynaklandığını dikkate aldığımızda, tekelleşme olgusunun, günümüzde, kamu otoritesinden 
daha çok basın özgürlüğünü engeller nitelikte olduğunu görmek durumundayız. Tasanda, tekelleş
me olgusunu sınırlandıran ve disipline eden hükümlerin bulunmaması önemli bir eksikliktir. Oysa, 
günümüzde, kamu otoritesinden ziyade, basın özgürlüğünü, tekelleşme zedelemektedir. Hatta, 
kamu otoritesini de, tekelleşme, kimi zaman, baskı altına alabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasanda, basın etik kurallanna etkinlik ve işlerlik kazandıracak hüküm
ler bulunmamaktadır. Bugün, pekçok gazetede, basın etik kurallan yerine, şirket kurallan geçerlidir, 
holding kurallan geçerlidir. Basın etik kurallannın etkin kılınabilmesi için, gerekli düzenlemelerin 
ve bu doğrultudaki yaptınmlann tasanda yer alması lazım gelirken, buna dikkat edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlanm, önemli gördüğümüz bir diğer eksiklik de, demokrasimize ve çoğul
culuğa önemli boyutlar ekleyen yerel basınımız düşünülmemiştir bu tasanda; yerel basınımız 
yeterince desteklenmemiştir. Oysa, yerel basının varlığı şu açılardan çok önemlidir: Demokrasiye 
ve çoğulculuğa katkı sunabilmektedir. Aynca, ulusal meselelerde, çoğu kez, yaygın basından daha 
duyarlı davranabilmekte ve doğrunun bulunmasına katkıda bulunabilmektedir. 

Şöyle bir örnek vermek istiyorum: Yakın zamanda, 1 Mart tezkeresi Meclisimizin önüne gel
di. O zamanki anlayışa göre, yaygın basının önemli bir ekseriyeti "aman efendim, tarihî fırsat 
geçiyor; Irak'ta, mutlaka müdahaleye taraf olmalıyız, katılmalıyız; katılmazsak, tarihte bize sunulan 
en büyük fırsatı kaçınnz" biçiminde, savaş tamtamlan çalarken, birkısım yerel basın, bunun yanlış 
olduğunu, ulusal çıkarlanmıza uygun olmadığını savunabildi ve biz de -savaş tamtamlannın uygun 
olmadığını söyleyebilen insanlar- ancak yerel basın aracılığıyla sesimizi duyurabildik. Şimdi 
yaşananı görüyoruz. Irak savaşına Türkiye'nin katılmamasının ne kadar hayırlı bir iş olduğunu, ne 
kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Bugün, hiç kimse, keşke savaşta olsaydık, biz fırsat kaçırdık, 
Felluce'de bizim askerlerimiz de olsaydı, keşke her gün birkaç tabut gelseydi, biz de o rezilliğin 
içinde, o çukurda olsaydık diyemez. İşte, yaygın basın bunu -tam tersini- savunurken, yerel basın, 
bu ulusal meselede dimdik durabilmeyi bilmiştir. 

Kıbns meselesi dediğimiz noktada da, yerel basın, ulusal konularda duyarlı davranmıştır. Ne 
yazık ki, kimi yaygın basın, o konuda duyarlılık göstermemiştir. Yerel basının hem demokrasiye, 
çoğulculuğa böyle bir katkısı vardır hem de ulusal meselelerde duyarlılık, muhalif ses çıkarabilme 
şansı vardır. 
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Bir düşünün, her ilimizde, ilçemizde, farklı görüşlerde beşer altışar gazete çıkmış olsa, oradaki 
demokratik gelişme başka bir şeydir, başka bir noktaya gelir; çıkmaması halinde, başka bir noktaya 
gelir. Böyle bir işlevi olan yerel basın, ne yazık ki, tasanda düşünülmemiştir, yerel basına herhangi 
bir destek sağlanmamıştır. Bugün, yerel basın hem kamu otoritelerinin baskısı altında hem de tekel
leşme olgusunun ağır baskısı altında ezilmektedir. Aynca, öngörülen para cezalan da yerel basın 
açısından değerlendirildiğinde inanılmaz derecede fahiştir. 

Değerli arkadaşlanm, tasanda, yine, eksiklik olarak gördüğümüz bir husus, tasan özgürlükçü 
olmasına rağmen, kültürel çoğulculuk hükümleri yer almamıştır; bu açıdan bir eksiklik olduğunu da 
işaret etmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlanm, bir diğer eksiklik de, medya-siyaset-ticaret ilişkisi tasanda düzenlen
memiştir. Oysa, biliyoruz ki, en tehlikeli şey, medya-siyaset-ticaret ilişkisidir. Esas itibariyle, ül
kemizde demokrasimizin ve yönetimin yozlaşmasının önemli sebeplerinden biri de budur. Tasannın 
bu konuda hükümler içermemesini önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, bir diğer konu da, ceza hükmünü taşıyan konular, Türk Ceza Kanunu 
yerine bu tasanda düzenlenmiş; ama, tabiatı itibariyle ceza kanunu olmadığı için, bir basın kanunu 
olduğu için, cezanın genel ilkelerine çok uygun olamamıştır ve yeni yapılan Türk Ceza Kanununun 
genel ruhuyla, mantığıyla da çelişir durumdadır. İşte, bu da -19 uncu ve 20 nci maddeleri söy
lüyorum- kimi zaman basın özgürlüğünü sınırlama doğrultusundadır kimi zaman da Türk Ceza 
Kanunu değişiklik tasansıyla çelişir durumdadır. Gönlümüz arzu ederdi ki, Basın Kanununda ceza 
hükümlü maddeler olmasın, ceza hükümlü maddeler Türk Ceza Kanununda yer alsın ve cezanın 
genel bütünlüğü içerisinde olsun. Bu konuda komisyondaki görüşmeler sırasında gerekli uyanlar 
yapıldığı halde dikkate alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlanm, yine, para cezalanyla ilgili bir konu vardır, bunlann hürriyeti bağlayıcı 
cezaya dönüşüp dönüşmemesi; bunlar, Türk Ceza Kanunundan aynlan ve eksiklik teşkil eden, yan
lışlık teşkil eden şeylerdir. 

Bunun dışında, çok Özgürlükçü olmakla beraber, yeni Basın Kanunu Tasarısında önemli sınır
lamalar da vardır. 3 üncü maddede, kamu düzeni ve ahlak gibi yuvarlak kavramlar vardır. Bunlar, 
göreceli ve devirden devire, kişiden kişiye, zamandan zamana değişebilen kavramlardır; bunlann 
doğru tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Kimi zaman, bu, basın özgürlüğünün önüne engel teşkil 
edecek şekilde getirilebilir. 

Değerli arkadaşlanm, yine, 11 inci maddeyle, matbaacı esnafı ceza sorumluluğuna tabi tutulmak
tadır, bu doğru değildir; matbaacının sorumluluğu, 10 uncu maddedeki teslim sorumluluğuyla sınırlı 
olmalıdır. Yoksa, teslim sorumluluğunun dışında, 11 inci maddedeki gibi, basımcıya, yani matbaacı 
esnafına cezaî müeyyide uygulamak çok doğru değildir, yanlışlıklar içermektedir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlanm, diğer taraftan, eser sahibinin hukukî sorumluluğu meselesi vardır. 
Hukukî sorumlulukta eser sahibinin sorumlu olabilmesi için, eserin değiştirilmemesi lazım gelir. 
Oysa, bugün, uygulamada, kimi gazeteler muhabir çalıştırmamakta, başka grup gazetelerinin 
muhabirlerinin yazdığı haberleri kendi yayım politikalanna uygun hale getirip değiştirerek yayım
lamaktadır; burada, eser sahibi olarak gözüken muhabir, yazmadığı, kendi yorumlamadığı, aslında 
sahibi olmadığı bir şeyden dolayı sorumlu olabilmektedir. 

Aynı şekilde, cezaî sorumluluk da, eser sahibinin sorumluluğu biçiminde getirilmiştir. Doğ
rudur; ceza hukukunda aslolan, gerçek failin sorumluluğudur, kusursuz sorumluluk halleri gittikçe 
cezanın genel gelişimine doğru azaltılmıştır; ama, eser sahibinin cezaî sorumluluğunun olabilmesi 
için, eserin hakikaten değiştirilmemiş olması lazım. Oysa, günümüzde sıkça rastladığımız şey, eser 
değiştiriliyor, yazmadığı bir eserden dolayı eser sahibi cezaî sorumlulukla muhatap oluyor ve 
hukukî sorumlulukla, tazminat davalanyla karşı karşıya geliyor. Böyle bir durumda da, gazete, kimi 
zaman, tazminat davalanndan kurtulabilmek için ya da bu tür sıkıntılan atabilmek için, öteleyebil-
mek için, muhabiri işten çıkanyor, değiştirdiği eserden dolayı, muhabir, hem cezaî ve hukukî 
sorumlulukla hem de işini kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. 
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Genel hatlarıyla özgürlükçü olan ve desteklediğimiz, kabul ettiğimiz bu tasarının bu tür eksikliklerinin 
olduğunu bildirmek istiyorum sizlere. Bunun da, yeri geldikçe, zamanı geldikçe düzeltilmesi konusunda 
Yüce Meclisimizin çalışmalar yapmasını diliyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, 

Konya Milletvekili Sayın Kerim Özkul konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özkul. 
AK PARTİ GRUBU ADINA KERİM ÖZKUL (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıymetli 

üyeleri; hükümetimiz tarafından hazırlanarak Meclis Genel Kuruluna gönderilen Basın Kanunu Tasarısıy
la ilgili görüşmelere başlamış bulunmaktayız. Tasarıyla ilgili görüşlerimizi sunmak üzere Grubum adına 
söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, teknolojinin ilerlemesi, iletişim alanında akıl sınırlarını zorlayan geliş
melerin yaşanması, düşüncenin açıklanmasını ve yayılmasını sıradan sınırların ötesine taşımıştır. 
Bilgi paylaşımı ve bilginin yayılmasının kolaylaşması, kitle iletişim araçlarında yaşanan ilerleme, 
medyanın daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşabilmesi gibi gelişmeler, basın özgürlüğü konusunun 
bütün modern toplumlarda benimsenmiş normlar seviyesine çıkarılmasını zorunlu kılmıştır. Bu 
bağlamda, basını özgür kılmak, basın aracılığıyla bilgi edinen tüm insanların da beklentisi olmuş
tur. Basın özgürlüğü, gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip bireyler ve kitleler için de temel bir 
hak niteliğindedir; fakat, burada belirtilmesi gereken bir nokta var ki, o da, bu hakkın, sadece 
benimsenen düşünceler için değil, halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen, hatta endişe verici 
olarak değerlendirilen düşünceler için de gerekli olduğudur; zira, demokratik, hoşgörülü ve özgür
lükçü toplum bilinci bunu gerektirmektedir. 

Düşünceye tahammül bile edilemeyen, kendi düşünceleri dışındaki görüşlere yaşam hakkı 
tanınmayan toplumların ne kadar demokratik olduğu, tartışmasız ortadadır!.. Öyleyse, beğenilen ya 
da beğenilmeyen bütün düşünce ve bilgilerin halkın takdirine sunulması, sadece basın için değil, 
vatandaş için, hatta demokrasiler için de bir zarurettir. 

Yukarıda ifade ettiğim gibi, düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, bir toplum için olmazsa ol
maz koşullardandır. Düşüncenin yayılması ve toplumda kullanılması, demokrasi kültürüne olduğu 
gibi, toplumlara da canlılık kazandırır. Düşünceyi açıklamak ve yayılması önündeki engelleri kal
dırmak ne denli önemliyse, başkalarına zarar vermesinin önlenmesi, kişilik haklarına, toplumun 
temel değerlerine, inançlarına saygılı olmasını sağlamak da o kadar önemlidir. Bu doğrultuda, 
düşünceyi açıklamanın da, toplumun temel değerlerine saygılı olmanın esas ölçütü olduğu kuş
kusuzdur; ancak, toplumun temel değerleri korunurken, resmî makamlarca yapılacak müdahalenin 
en aza indirgenmesi de oldukça önemlidir. Hatta, müdahaleye, sadece, özgürlüğün kötüye kullanıl
masına müsaade etmeyecek kadar izin verilmesi gereklidir. 

Sayın Başkan, Meclisimizin kıymetli üyeleri; bireysel özgürlüğün ne denli önemli olduğunu 
hepimiz biliyoruz; fakat, şunu da belirtmeliyim ki, günümüzde bireylerin düşüncelerini açıklama 
özgürlükleri önemini yitirmiş ve kitle iletişim araçları ciddî bir güç kazanmıştır. Kitle iletişim araç
larının önem kazanması, bilgi akışına hız kazandırmıştır; fakat, bu gelişmeler, gücün dengesiz ve 
şahsî çıkarlar uğruna kullanılması gibi bir tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. Kitle iletişim araç
larının tekelleşmesi ve çıkar grupları tarafından kullanılması halinde, güçlerini halktan almayan 
yeni iktidarların oluşması hiç de zor olmayacaktır. Bu durumda, ortaya çıkan yönetimler, halkın 
sorunlarını ve yaşanan dengesizlikleri ortadan kaldırmak yerine, daha ciddî farkların oluşmasına 
sebep olacaklardır. Bu durum ise, kültürel çarpıklıklara, toplumsal gerginliklere, siyaset kurumunun 
itibar kaybetmesine, yasama ve yürütme makamlarına duyulan güvenin zafiyetine, şiddet eğilim
lerine ve yabancılaşmaya neden olabileceği gibi, medyanın inandırıcılığını kaybetmesini de 
beraberinde getirecektir. 
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Yukanda saydığım gerekçeler, kitle iletişim araçlannın sahipliği ve saydamlığı konusunda bazı 
tereddüt ve önlem alma gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Toplum, kamuoyu oluşturan yazılar ve 
sözlerin arkasındaki kişi ve menfaatlan bilmek istemektedir; ki, bu talebin, basının şeffaflığı açısın
dan oldukça haklı bir istek olduğu ortadadır. 

Tabiî, burada şu noktaya da değinmek isterim: Böyle bir yasa çalışmasında yasanın muhatabı 
olan her kesimi memnun etmenin de ne kadar güç bir iş olduğunu, gerek Genel Kurulumuz gerek
se halkımız takdir edecektir. Şimdi, iktidar olarak öyle bir yasa hazırlayacaksınız ki, bu yasa, gerek 
basın kuruluşları ve çalışanlarının haklarını koruyacak gerekse toplum özgürlüğü ve kişilik hak
larının güvence altına alınmasını sağlayacak ve üzerinde maksimum uzlaşma olacak bir yasa modeli 
olma özelliklerini üzerinde taşıyacak. Bu uzlaşmanın sağlanması ne kadar zor olsa da, önümüze 
getirilen tasanda bu hususun maksimum olarak sağlandığını görmekteyiz. 

Bu uzlaşmaya dayalı olarak, toplumun haber alma özgürlüğü merkezinde, düşünen kanun 
koyucular, iletişim araçlannın en önemlisi olan basınla ilgili basın özgürlüğünü ayn bir özgürlük 
türü olarak düzenlemeyi uygun görmüşler ve Anayasanın 28 inci maddesinde bulunan "basın hür
dür, sansür edilemez" ifadesiyle bu anlayışı perçinlemişlerdir. 

Basın özgürlüğü önündeki ciddî bir tehlike de, basının iktidarlar tarafından kullanılmasıdır. Bu 
bağlamda "basın hürdür, sansür edilemez" düzenlemesindeki amaçlardan birisi de, iktidarlar tarafın
dan basının etkilenmesi ve baskı altında tutulmasını engellemek, basının özgür kalmasını sağlamaktır. 

Yüce Meclisimizin sayın üyeleri, Türkiye, son dönemde ciddî bir demokratikleşme sürecine 
girmiştir. Bu anlayış, toplumsal yaşamın her alanını olumlu etkilemektedir. Muhalefet ve iktidar, el
birliğiyle, Avrupa Birliğine uyum için gerekli düzenlemelerin Meclisimiz tarafından kabul edil
mesini sağlamış, böylece, demokratikleşmenin gelişmesi sağlanmış ve Avrupa Birliğine ülkemiz bir 
adım daha yaklaştınlmıştır. Avrupa ve dünyayla pek çok alanda entegrasyona önem veren 
hükümetimiz, pek çok uluslararası sözleşmeye de taraf olmuştur. Ülkemizde demokrasi kültürüne 
katkıda bulunacağını umduğum bu sözleşmeler nedeniyle, yeni bir basın kanununun yapılması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

İşte bütün bu gerekçelerden dolayı, toplumsal yaşam ve iletişim hayatımız için oldukça önem 
arz eden Basın Kanunu Tasansını Genel Kurulun gündemine getirmiş bulunmaktayız; yasanın çık
ması halinde, şimdiden, hayırlı olsun diyorum. 

Değerli arkadaşlar, basın özgürlüğü, yukanda da ifade ettiğim gibi, gelinen nokta itibariyle, artık, 
salt basını ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış ve toplumun her kesimini alakadar eden bir hal al
mıştır. Bunu sağlayan ise, birey ve toplumun haber alma özgürlüğüyle ilgili hassasiyetlerin gerekli ol
duğu şekilde artması ve önem kazanmasıdır. Yasa koyuculann, vatandaşın bilgiye ulaşması yönündeki 
engellerin kaldınlmasından sorumlu olduğu hiç şüphesiz bir gerçektir. Nitekim, bilgi edinme hakkıy
la ilgili Meclisimizden geçtiğimiz günlerde çıkan yasanın da, Basın Kanunuyla direkt ilişkisi olduğu 
düşüncesindeyim. Vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıran pek çok çalışma birbirini izlemektedir. 

Aynca, yıllardır her hükümetin temel hedefi olan, ancak ilk defa bu kadar yaklaşmayı başar
dığımız Avrupa Birliğiyle ilgili de, gerek Meclis olarak gerekse hükümet olarak, muhalefetle birlik
te ortaya koyduğumuz efor ortadadır. Pek çok yasal düzenlemede bu bakış açısına maksimum dik
kati gözettiğimiz açıktır. Basın Kanununda da, Avrupa Birliği ülkelerinin basın kanunlan, Avrupa 
İnsan Haklan Mahkemesinin kararlan, Avrupa Komisyonunun basın uzmanlan grubunun görüşleri, 
bizim çalışmalanmızda da gözönüne alınması gereken hususlann başında geliyordu; ki, bu hazır
lanan tasanda bu hassasiyeti görebilmekteyiz. Yapılan çalışmaya Avrupa Birliği uyum sürecinin de 
ışık tuttuğu da görülebilmektedir. 

Yasada, yine dikkat edilen bir nokta, toplumsal mutabakatın sağlanması noktasıdır ki, gerek 
Sayın Bakanın tasan komisyonda görüşülürken ifade ettikleri gerekse pek çok meslek örgütünün 
yasa hakkındaki olumlu görüşleri, bu hususun dikkate alındığını göstermektedir. 
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Yine, Sayın Bakanın ifadelerinden, önümüze gelen metnin hazırlanma sürecinin uzunca bir 
zaman aldığını ve yasaya taraf olan tüm kesimlerin dinlenildiğini ve yasa hakkında görüşlerine baş
vurulduğunu; bu çerçevede, toplumsal mutabakatın sağlanmasına azamî derecede hassasiyet gös
terildiğini de anlayabiliyoruz. 

Kıymetli arkadaşlar, konuşmamın başında, neden yeni bir basın kanununa ihtiyacımız ol
duğuna dair birkaç temel meseleye değinmeye çalıştım. Bu noktaya şunu da eklemek isterim: Şu an 
yürürlükte olan Basın Kanunu, 1950 yılında çokpartili hayata geçişin hemen ardından yapılarak 
çıkarılmış bir kanundur. Elbette, günün şartlan açısından oldukça sağduyulu olduğuna ve yine, top
lumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olduğuna dair hiç şüphe taşımıyorum; fakat, ilerleyen 
dönemlerde, kanuna yapılan birtakım eklemeler ve demokrasinin kesintiye uğraması sonucu 
yapılan düzenlemeler bu kanunun bütünlüğünü bozmuş, sonuçta ortaya çıkan kanunun son şekli, 
basm özgürlüğünü kısıtlayan garip bir hal alarak bugüne kadar gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, medya konusu oldukça geniş bir kapsam ifade etmektedir. Nitekim, Tür
kiye'de, medya hukuku, basın hukuku, oldukça dağınık bir görüntü içerisindedir. 

Bunun yanında, basın çalışanlarıyla ilgili birtakım düzenlemelerin gerekliliği de ortadadır. 
Nitekim, hükümetimizin bu konudaki çalışmayı da yakın zamanda önümüze getireceği konusunda 
hiç şüphem yoktur. 

Bu yasanın hazırlanma aşamasında ve komisyon çalışmaları sırasında sık sık dile getirilen bir
kaç konu var ki, izin verirseniz, onlara da kısaca değinmek istiyorum. 

Basın Yasasının yanında, Türkiye, acilen, bir RTÜK yasasına da ihtiyaç duymaktadır; temen
nim, bu konudaki düzenlemelerin bir an evvel yapılması doğrultusundadır. 

Basında tekelleşmeyle ilgili endişeleri sık sık dile getiren halkımızın, bu yasa da, beklentisi 
haline gelmiştir. Ayrıca, hükümetimizin bu konuyla ilgili hazırlıkları olduğunu da bilmekteyim. 

Bu çalışmalardan sonra ise, TRT kanununun gündeme geleceği, yine, Sayın Bakanın bize 
komisyonda aktardığı bilgiler arasında yer almaktadır. 

Basın özgürlüğünü ele alan ve toplumun bilgi alma ihtiyacını ve haklarını gözeten bu yasaların ar
dından yapılacak diğer düzenlemelerle, medya ve iletişim alanında özgürlüklerin pekişmesi ve top
lumun haber alma haklarının güvence altına alınmasıyla ilgili tüm çalışmalar nihayete ermiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Basın Kanunu Tasarısıyla ilgili bazı görüşlerimi aktardıktan sonra, kanunun 
neler getireceğine ve bunların sonuçlarıyla ilgili birtakım konulara da değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, yasanın en başında, basın özgürlüğünün tanımı değiştirilmektedir. Bu değişim, 
basın özgürlüğü konusundaki tartışmalara nokta koyacak şekilde yapılmıştır. Basın özgürlüğü, ob
jektif bir şekilde tanımlanarak netleştirilmiştir. Bu çerçevede, bu özgürlüğün, bilgi edinme, yayma, 
eleştirme ve eser yaratma haklarını içerdiği vurgulanmaktadır. 

Yine, basın özgürlüğüyle ilgili hususlar düzenlenirken, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 
uncu maddesi esas alınmıştır. Özet olarak, basın özgürlüğüne, bu maddedeki düzenlemelerle, ulus
lararası bir standart getirilmektedir. 

Komisyonda tartışılan ve üzerinde durulan konulardan bir tanesi de, sorumlu müdürlük konusudur. 
Eski yasada, sorumlu müdür olunabilmenin kriterleri oldukça karmaşıktı; fakat, yapılan çalışmayla, 
sorumlu müdür olunabilirlik şartı, Avrupa Birliği normlan gözetilerek yeniden ele alınmış ve öncelikle 
sorumlu müdürlük için önkoşul olan 21 yaş kısıtlaması 18 olarak değiştirilmiştir. Bunun dışında, bir 
kişinin sorumlu müdür olabilmesi için, kamu hizmetlerinden yasaklı olmama ve en az ortaöğretim veya 
dengi bir eğitim kurumundan mezun olması dışındaki bütün engeller ortadan kaldınlmıştır. 

Basın Kanunu Tasansında ele alınan ve önemli olduğunu düşündüğüm bir başka husus ise, 
cezalar konusudur. Yasa tasarısında, cezaî sorumluluklar da yeniden ele alınmış ve eser sahibi 
sorumlu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, basılmış eserler yoluyla işlenen suçun yayım anında 
oluşacağı, süreli ya da süresiz yayın yoluyla işlenen suçlarda ise eser sahibinin sorumlu tutulması 
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öngörülmüştür. Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 
sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 
verilecek cezanın, eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya et
ki etmemesi hallerinde ise, sorumlu müdürün sorumlu olacağı; ancak, bu eserin sorumlu müdürün 
karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde ise, bundan doğan sorumluluğun yayımlatana ait 
olacağı belirtilmiştir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; basın kuruluşlarımızın sık sık şikâyetçi oldukları ve 
bürokrasi nedeniyle güçlük yaşadıkları bir başka alan ise, beyannameler konusudur. Şu anda yürür
lükte olan yasada beyannameyle ilgili birtakım karışıklıklar bulunmaktadır. Yasayı okuduğumuzda, 
mülkî amirlere teslimi açıkça yazılmasına rağmen, aynntılarla ve yapılan değişikliklerle beyanname 
verilmesi ve sonrasıyla ilgili işlemler karışık bir hal almıştır. Bu durum gözönünde bulundurularak, 
yeni yasada beyanname verilmesine de bir kolaylık getirilmiş, beyannamenin ve basılmış eserlerin 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi yeterli görülmüştür. Bu düzenlemeyle, beyanname veril
mesi bir işleme indirilerek süreçte kolaylıklar sağlanmıştır. 

Yeni yasanın getirdiği önemli düzenlemelerden bir tanesi de, gazetecilerin, haber kaynaklarını 
açıklama ve mahkemede tanıklık yapmaya zorlanmaması konusudur. Getirilen düzenlemeyle, süreli 
yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açık
lamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamayacağı kesin olarak belirtilerek, gazeteciler bu 
konuda rahatlatılmıştır. Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlar
dan dolayı süreli yayınlarda eser sahibi ile yayın sahibi; süresiz yayınlarda ise, eser sahibi ile yayın
cının sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu yeniliklerin basınımıza açılımlar kazandıracağını, hiç kuşkusuz, 
hepiniz takdir edeceksiniz; fakat, en çok üzerinde durulması gereken konulardan bir iki hususun 
üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, düzeltme ve cevap hakkı konusudur. Hepimiz 
biliyoruz, belki, aramızda da bu konuda mağdur edilen sayın arkadaşlarımız bile vardır. Manşetten 
verilen ve arkası iyi araştırılmadan ortaya atılan kimi iddialar, haberin muhatabını mağdur pozis
yona düşürdüğüne pek çok defa şahit olduk. Ortaya atılan iddiaların tekzip edilmesine rağmen, 
gazetenin en ücra noktasında, hiç dikkat edilmeyecek sayfalarında yayımlandığını defalarca gördük. 
Bu yasada, bu konunun kesinlikle düzeltilmesi gerekliliği ortak kanaat olsa gerek. Nitekim, yasada, 
bu hassasiyetin gözönünde bulundurulması bizi hayli sevindirmiştir. 

Bu çerçevede, yasada da getirilen "süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici 
veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım 
tarihinden itibaren iki ay içerisinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken 
korunan menfaatlanna aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür, varsa yardım
cısı hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda, yazıyı aldığı tarihten itibaren 
en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda, yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk 
nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak 
zorundadır" düzenlemesi, bu tür haber mağdurlarını ciddî şekilde rahatlatmış ve temel hakları da 
garanti altına almıştır. 

Değerli arkadaşlar, alınan tüm önlemlere ve hukukî sürecin sonucuna rağmen düzeltme ve 
cevabın yayımlanmaması halinde ise, kesinleşmiş hâkim kararma uymayan sorumlu müdürün ağır 
para cezasına çarptırılacağı hükmü de getirilmiştir. Yasada bulunan bu maddenin pek çok mağ
duriyeti ortadan kaldıracağı açıktır; zira, gazete, düzeltmeyi bu maddelere aykırı şekilde yayımlar
sa, masrafları yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, tirajı 100 000'in üzerinde olan iki gazetede, 
ilan şeklinde yayımlanmasına da hâkimin karar verebileceği hükmü getirilmiştir. 

Tabiî, bu noktada bazı itirazlar da olmuştur. İtirazların odak noktasında, hâkimin, ilan olarak 
yayımlanmasına karar verdikten sonra, yayımlanacak gazetenin tirajının daha aşağıda, mümkünse, 
bu rakamın da 50 000 olarak değiştirilmesi noktasında olmuştur. Belki, düşük tirajlı gazetelerin 
maddî olarak desteklenmesi yönünde yapılan itiraz mantıklıdır; fakat, ortada bir mağduriyet varsa, 
bunun geniş kitlelere duyurulması açısından "100 000 tirajlı gazete" olarak kalmasının daha adalet
li bir düzenleme olacağı kesindir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka konu 
ise, basında tekelleşme sorunudur. Basında tekelleşme denildiğinde, akla, hiç kuşkusuz, birkaç 
basın organının tek bir şahsın elinde toplanması gelecektir. Bu durumun kötü niyetle kullanıldığın
da ne denli ciddî tehlikeler içereceği ortadadır. 

Benzeri bir durum, basın dağıtım şirketlerinin sahibi olunmasında da yaşanabilmektedir. 
Dağıtım şirketlerinin tekelleşmesi ve bu alandaki kanunî boşluklar, zaman zaman, kimi gazeteleri 
yok olma noktasına bile getirmiştir. Şu an Genel Kurulumuzda görüştüğümüz Basın Kanunu 
Tasarısının bu konuyu yeniden düzenleyerek, dağıtım alanındaki hukuksuzlukların önüne geçmek 
adına birtakım önlemler alınması benim de beklentilerim arasında idi. Nitekim, beklentilerimizin 
karşılandığını görebilmekteyim. Yasa kapsamında, basında dağıtım konusunda getirilen düzen
lemeyle, süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınlan, 
dağıtımını yaptıklan diğer yayınlar için aldıklan satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen 
dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında dağıtmakla yükümlü olacaklardır. Bu yüküm
lülüğe aykın davrananlar, dağıtımından kaçındıklan yayının toplam bedelinin yansı oranında ağır 
para cezasıyla cezalandıracaklardır. 

Süreli yayınlan perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzelkişiler, aynı anda, diledikleri 
kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp, diledikleri yayınlan satabilecekler; hiç kimse, bu kişilere rakip 
yayınlan satmama yükümlülüğü getiremeyecek ve bu yayınlan satmama koşullanna bağlı olan 
veya bu sonucu doğuracak şartlarda bulunamayacaktır. 

23 üncü maddedeki bu düzenlemenin, artık, dağıtım noktasında tekelleşmenin tehlikeli bir 
boyut olmaktan çıkmasını sağlayacağı açıktır. 

Değerli arkadaşlar, yine, 25 inci maddede yapılan yeniliklerle, süreli yayınlann dağıtımının 
durdurulması, makinelere el konulması, yayınlann kapatılması gibi uygulamalara da son verilerek, 
bu konu yeniden ele alınmıştır. Soruşturma için, her türlü basılmış eserin en fazla 3 adedine cum
huriyet savcısı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk kuvvetlerinin el koyabileceği, 
Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin, yukanda belirtilen suçlan içerdik
lerine ilişkin kuvvetli delil bulunması halinde, bunlann, Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunul
ması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, sulh ceza hâkiminin karanyla yasaklanabileceği 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkul, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
KERİM ÖZKUL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elbette, görüşmekte olduğumuz Basın Kanunu 

Tasansıyla, sadece bu konularda yenilikler getirilmemektedir; basılmış eserleri tahrip ve bozma, 
yeniden yayım, dava süreleri gibi pek çok konuda yenilikler yapılmış ve basınımızı rahatlatacak öz
gürlük alanlan genişletilirken, halkımızın doğru bilgiyi alması noktasında da önlemler alınmıştır. 

Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; gerek yasanın muhatabı basın kuruluşlannın gerek 
basınla ilgili meslek örgütlerinin yaptığı yorumlar da gösteriyor ki, görüşmüş olduğumuz yasa 
tasansının, toplumsal uzlaşmayı maksimum derecede sağlayabildiğini, basın kanunlan açısından 
dünyadaki örnekler arasında başanlı bir yasa olarak yerini alacağını söylemek hiç de zor ol
mayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, görüşmekte olduğumuz Basın Kanunu Tasansına Grup olarak des
tek vereceğimizi belirtir, Genel Kurulumuzu saygıyla selamlanm. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkul. 
Birleşime, saat 20.45'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.41 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER :Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

456 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/781) 

(S.Sayısı: 456) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, söz sırası, şahsı adına, Tokat Milletvekili Resul Tosun'a aittir. 
Buyurun Sayın Tosun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
RESUL TOSUN (Tokat) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 456 sıra 

sayılı Basın Kanunu Tasarısı üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
AK Parti, Türkiye'deki hem Anayasanın hem de ona bağlı olarak çok sayıdaki yasanın, tüm 

yasaların, yönetmeliklerin gözden geçirileceğini programına dere etmiş ve söylemişti. 22 nci 
Dönemde Büyük Millet Meclisi, hakikaten, belki son yılların en önemli değişikliklerini yapmış, 
demokratikleşme istikametinde çok ciddî adımlar atmış, içeride ve dışarıda her kesimden takdir top
layan fevkalade değişiklikler yapmıştır. Bu itibarla, muhalefetiyle İktidar Partisiyle bu dönem Mec
lisini en içten duygularımla bir kez daha kutlamak istiyorum. 

Bu yeni düzenleme 456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasarısı ki, bu tasan kanunlaştığı takdirde, 
basılı eserlerle, basınla ilgili temel sayılabilecek yasalardan en önemlisi olacaktır. Bu yeni düzen
leme de, yine, AK Partinin programında yapacağını vaat ettiği düzenlemelerin en önemlilerinden 
birisidir. Bunu, elbirliğiyle Meclise getirildikten sonra, iktidarıyla muhalefetiyle tartışarak bugüne 
kadar getirdik. 

Halen yürürlükte olan 5680 sayılı Yasa, hepinizin bildiği gibi, ellidört yıllık bir yasa. Bugüne 
kadar birçok değişiklik yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş, hatta, bazen bu değişikliklerin dozajı art
mış ve basın mensuplarının, artık, yakasından düşmesi gereken bir yasa haline dönüşmüştür, es
kimiştir. Aksak topal giden bu yasa, nihayet bugün değiştirilmek üzere önümüze getirilmiştir. 

Basın için Anayasamızda da, mevcut yasalarda da "hürdür" denilmesine rağmen şunu da 
üzülerek belirtmemizde fayda vardır ki, Meclis her ne kadar son derece demokratik yasalar çıkarsa 
da, yasaları uygulayanların kafalarında demokratikleşme gerçekleşmediği zaman, yasaya rağmen 
birtakım insanların, yazarların, düşünürlerin, fikir adamlarının -ki, hâlâ bugün bir arkadaşımızın 
mahkeme kapısında olduğunu biliyorum, duruşmaya çıkmıştır- mahkûm olduğunu ve şu anda da 
kimi yazarların, fikir adamlarının, maalesef, cezaevlerinde bulunduğunu hep birlikte biliyoruz, 
görüyoruz, üzülerek okuyoruz. Bu münasebetle, biz, bu değişen yasaların ruhuna uygun şekilde uy
gulanmasının da en samimî takipçileri ve talipleri olmak durumundayız. 
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Bu arada şunu da ilave etmekte fayda var: Bazı internet sitelerinde "şu anda hapishanededir" 
diye, biryığın, yüzlerce isim listesi yayımlanmaktadır ki, bunlar da aldatıcı olmasın; çünkü, şu an
da hapiste bulunan gerçek gazetecilerin sayısının kaç olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Bunların 
çok fazla olmadıklarını biliyoruz; ama, takip eden davalar var; maalesef, sayısını bilemiyoruz, tes
pit edemiyoruz. Sivil toplum örgütlerimizden, cemiyetlerimizden, konseyimizden talep ettik, 
sayısını tam olarak bilemiyoruz; ama, bazı sitelerde "bunlar gazetecidir, şu anda hapishanededir" 
diye yayımlanan ve ülkemize, özellikle dış dünyada, âdeta, tüm gazetecileri kodese tıkıyormuş iz
lenimini verdiren bu isimlerin aldıkları cezalara baktığınız zaman da, çoğunun, Terörle Mücadele 
Yasasından yargılandığını ve gazetecilik yaptığı için değil de, gazeteci sıfatıyla başka bir suç iş
lediği için hapishaneye düştüğünü görüyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, 456 sıra sayılı yasa tasarısı hazırlandı. Yeni yasa tasarısı hazırlanır
ken, biz, Değerli Bakanımızın ve deneyimli bürokratlarının, bu konuda, hakikaten, çok ciddî 
mesailer sarf ettiklerini biliyoruz. Bu yasa tasarısı üzerinde -Mecliste san basın kartı taşıyan belki 
birkaç gazeteciden biriyim- her maddesinde uzun uzun çalışmış bir arkadaşınızım. 

Bu noktada, ben, Bakanlığımızı ve Bakanlığın bürokratlarını, uzmanlarını, yaptıkları çalış
malardan dolayı da, unutmadan, her şeyden önce kutlamak istiyorum, kendilerine teşekkür etmek 
istiyorum. 

Ayrıca, bu yasa tasarısı hazırlanırken, basınla ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin 
alındığını ve onların da bu yasa tasarısına katkıda bulunduklarını, katılımcı bir yasa tasarısı ol
duğunu da bütün arkadaşlarımız, komisyonların üyeleri biliyorlar. 

Ben, burada bir de itirafta bulunmak istiyorum: Adalet Komisyonuna bu tasan geldiğinde, 
görüşmeye başladık ve bir müddet sonra denildi ki: "bu tasanyı alt Komisyona sevk edelim." Ben 
fevren, hemen, geçmiş dönemlerde altkomisyonun ne anlama geldiğini bildiğim için, altkomisyona 
sevk edilen yasa nasıl olsa çıkanlmıyor diye bildiğim için itiraz ettim; şimdi bitirelim bunu, alt
komisyona giderse bu tasan kalacak dedim. Adalet Komisyonunun AK Partili, CHP'li bütün üyeleri 
ayağa kalktılar "hayır, sana katılmıyoruz, bizim komisyonumuz öyle bir komisyon değildir" dediler. 
Ben görmeden inanmam dedim ve altkomisyona sevk edildi ve altkomisyonda ben de bulundum. 
Adalet Komisyonuna bütün sivil toplum örgütleri de geldiler, bu tasanyla ilgili görüşlerini belirt
tiler, tekliflerini getirdiler, eleştirilerini getirdiler. Onlann da katılımı kayıtlarda vardır; tutanaklan 
aldığınızda göreceksiniz. Bu tasarı, sadece hükümet tarafından, sadece vekiller tarafından dayatılan, 
getirilen bir tasarı olmayıp, aynı zamanda, Türkiye'deki ilgili taraflann, resmî-sivil tamamının 
görüşlerine başvurularak hazırlanmış bir tasan olması hasebiyle de bugüne kadar getirilen tasanlar 
içerisinde son derece katılımcı bir şekilde hazırlanmış taşandır. 

Altkomisyonun çalışmalanna da katıldım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu bir itiraf, değil mi? 
RESUL TOSUN (Devamla) - İtiraf ediyorum dedim ya Sayın Anadol, baştan. Dinlemiyorsun 

ama, bak; dinliyorum dedin, orada şimdi... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Dinliyorum... Dinliyorum... 
RESUL TOSUN (Devamla) - Altkomisyonda değerli arkadaşlanmızla oturduk. Ben de bir millet

vekili olarak çalışmalara katıldım ve altkomisyonda -ben tespit ettim- irili ufaklı tam 19 tane değişiklik 
yaptık. Şimdi itiraf ediyorum ve kutluyorum; Adalet Komisyonunun altkomisyonlan hakikaten yasalan 
çıkarmama değil, yasayı daha güzel bir şekilde çıkarma komisyonuna dönüşmüştür. Bu, hem Adalet 
Komisyonumuz için hem de 22 nci Dönem Millet Meclisimiz için bir kıvanç vesilesidir. 

Bu münasebetle, bu itibarla, yeni yasa, daha çağdaş, daha özgürlükçü, daha insaflı ve hem 
basın kuruluşlannı hem de toplumu daha fazla düşünen, yarannı koruyan, çıkarını koruyan bir yasa 
olmuştur, öncekiyle mukayese edilemeyecek kadar faydalı bir yasadır. 
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Burada ben İktidar Partisi mensubu bir milletvekili olarak bu yasanın güzelliklerinden, getir
diği artılardan, kendi tespitlerimi söylemek istemiyorum; bir sivil toplum örgütümüzün Adalet 
Komisyonunda yaptığı tespitleri madde madde, müsaadenizle okuyorum. Diyor ki bu sivil toplum 
örgütümüz: "Katılımcı tasan kesinlikle yeni açılımlar getiriyor. 

Örneğin: 
1-12 Eylül askerî rejiminden kalan ek ve geçici maddeleri kaldınyor. 
2- Süreli yayınların kapatılması, dağıtımının durdurulması, baskı makinelerine el konulması 

dönemi son buluyor. 
3- Sorumlu müdürün eser sahibiyle birlikte yargılanması yolu kapatılıyor. 
4- Bildirimler güvenlik birimlerine değil Cumhuriyet Başsavcılığına veriliyor. 
5- Soruşturma için en çok üç gazete ya da dergiye el konulabiliyor. 
6- Haber kaynağını açıklamama ve tanıklığa zorlamama hakkı yasal bir güvenceye bağ

lanıyor." 
Bence, bu tasannın en güzel maddesi, en mükemmel maddesi de 12 nci maddesidir. Bu sivil 

toplum örgütümüz de bunu buraya açıkça dere etmiş. 
Basın suçlannda hapis cezası yerine -bu da çok önemli, değerli arkadaşlar- para cezası uy

gulaması getiriliyor. Hapis cezası kalkıyor; sadece iki maddede var, yeri gelince onunla ilgili de 
konuşacağım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Tosun, toparlar mısınız. 
RESUL TOSUN (Devamla) - Aynca, düzeltme ve cevabı yayımlamama, basılmış eserleri tah

rip eylemleri dışında para cezalan hapis cezasına çevrilemiyor. Kişilik haklannın korunması, 
düzeltme ve cevap hakkına işlerlik kazandınlması amaçlanıyor. Sorumlu müdürlük için kısıtlılık ve 
kamu hizmetinden yasaklılık dışında hapis cezasına çarptınlmamış olmak koşulu terk ediliyor, 
sorumlu müdürlerde yurttaşlık koşulu da kaldınlıyor, Türkiye'de ikamet koşulu yeterli sayılıyor. 
Beyanname vermemeyle ilgili yine bir son madde var ki... Değerli arkadaşlar, şu okuduğum tespit
lerin tamamı benim tespitim değil bir milletvekili olarak; basınla ilgilenen, hepinizin bildiği bir sivil 
toplum örgütünün, yasa tasansıyla ilgili tespit ettiği olumlu hususlardır. 

Bu yasa tasansı, hakikaten, çok daha çağdaş, çok daha modern, hem basın kuruluşlannı hem 
toplumu düşünen, adalete, eşitlik ilkesine riayet eden, öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar 
güzel bir yasa tasansıdır. 

Ben, Sayın Eraslan'ın, burada getirdiği eleştirilerden bir kısmına katılıyorum; onu da söy
leyeyim. Bu yasayı yaptık; ama "tamamıyla mükemmeldir" diye iddia edersek orada yanılınz; çün
kü, arada, bazı, basını ilgilendirdiği halde, buraya koyma imkânını bulamadığımız maddeler de ol
du; ki, bir kısmına Sayın Eraslan temas etti. 

Ben, süremi tamamladım; ilerleyen maddelerde, yine, lüzum ettikçe söz alacağım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Tasannın tümü üzerinde şahsı adına Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. (CHP 

sıralanndan alkışlar) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sözlerimin başında, Grup adına konuşan Sayın Eraslan gibi, bizim de, Cumhuriyet Halk Par

tisi olarak bu yasa tasansını desteklediğimizi açıklamakta fayda görüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, yaklaşık ellidört yıldır yürürlükte olan 5680 sayılı Yasa, 1950'den bugüne 
kadar 17 kez değişikliğe uğramış. Tabiî, Türkiye Cumhuriyetinin zor dönemlerinde yapılan değişik
liklerle, Basın Yasası, basın özgürlüğünü kısıtlayan ve insanların haber alma özgürlüğünü de bu 
bağlamda kısıtlayan bir yasa haline dönmüş; o nedenle, ciddî bir değişiklik yapılması gereği ortaya 
çıkmış. Bu değişiklik, İktidar ve Anamuhalefet Partisinin ortak çalışmasıyla, desteğiyle Genel 
Kurula gelmiş bulunuyor. 

Yasa tasarısının temelinde, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin ifade özgürlüğü bölümünü 
düzenleyen 10 uncu maddesi vardır. Yani, bu yasa tasarısının Meclise gelişinde, Mecliste Komis
yondaki değerlendirmelerde, bu 10 uncu madde esas alınmıştır. Bu, bütün dünyada, basınla ilgili 
yapılan düzenlemelerde de esas alındığından, bu şekilde yapılan düzenlemenin daha özgürlükçü, 
daha demokratik ve çağdaş dünyayla daha entegre olacak bir düzenleme olduğunu da söylemekte 
fayda görüyorum. 

Biraz önce konuşan Değerli Milletvekilimiz Sayın Resul Tosun'un söylediği ayrıntılara teker 
teker girmeyeceğim; bu tasarıyla yapılan düzenlemeleri çok güzel saydı. 

Temelde, demokratikleşme yönündeki bu düzenlemelerin içerisinde, Sayın Tosun'un dediği 
gibi, ben, bir konuyu da çok önemli sayıyorum; 7 ve 8 inci maddeler, basın alanını idarenin muhatap 
veya denetiminden çıkarıp direkt yargının denetimine sokmaktadır. Böylelikle, herkesin muhatap 
olmasının, herkesin hak ve adaletinin korunmasının gerektiği... Bunu sağlayan yargıya böyle bir 
görevin verilmesiyle basın özgürlüğü de daha kolay sağlanmış olacaktır. 

Ancak, bazı konularda, karşı olduğum demeyeyim de, değerlendirilmesi gereken, kısmen kar
şı olduğum konular var; bunlar para cezalarıyla ilgili. Tasarının 15 ve 21 inci maddeleri arasındaki 
toplam 7 maddede para cezalan öneriliyor. Bu cezalarla ilgili, kural olarak, yerel süreli yayın, böl
gesel süreli yayın ve yaygın süreli yayın ayınım yapılmış ve bütün maddelerde, bölgesel ve yaygın 
süreli yayınlarla ilgili alt sınırlar konulmuştur; ancak, bu yayınlara konulan alt sınır ile yerel süreli 
yayınlara konulan alt sınır arasındaki oran, bugün, Türkiye'deki gazetelerin gücü, malî olanaklan, 
tirajlan dikkate alındığında, çok da adaletli değildir. Neden değildir; örneğin, 18 inci maddeye göre, 
cevap ve düzeltme hakkının yasaların gösterdiği şekilde yerine getirilmemesi durumu karşısında 10 
milyar liradan 150 milyar liraya kadar ceza veriyoruz; bölgesel süreli yayınlarda en az 20 milyar 
liradan, yaygın süreli yayınlarda da 50 milyar liradan aşağı olmamasını düzenliyoruz. Şimdi, sonuç 
olarak, yaygın süreli yayın 50 milyar lira, yerel yayın 10 milyar lira... Yani, düşünüyorum, işte, 
ulusal yayınlardan, yaygın süreli yayınlardan bir Milliyet Gazetesinin, 300 000 - 500 000 tiraj yapan 
bir gazetenin 50 milyar lira cezaya muhatap olduğu bir yerde, Artvin'in Livaneli Gazetesinin, yani 
1 000 veya 2 000 tiraj yapan ve basacak parayı bile bulmakta zorlanan bir yerel gazetenin 10 mil
yar lira gibi bir rakamla cezalandınlmasının, hak ve nasfet ölçülerine uymadığı kanaatindeyim. Bu 
nedenle, bu 7 maddede -teker teker söyleyeyim; alt sınır 15 inci maddede 500 000 000 lira, 16 ncı 
maddede 1 milyar lira, 18 inci maddede 10 milyar lira, 19 uncu maddede 2 milyar lira, 20 ve 21 in
ci maddelerde l'er milyar liradır- bu alt sınınn, bu koşullar dikkate alınarak, 500 000 000 lirayla 
sınırlandınlmasını öneriyorum. 

Tasan, tabiî, komisyona geldiği halinden farklı çıktı; ancak, sanıyorum 5 inci maddeyle ilgili 
bir hata yaptık. 5 inci maddenin (b) bendinde, gazetelerin, yayın organlanmn sorumlu müdürüyle 
ilgili olan koşullardan biri "Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve devamlı oturmak" şeklindeydi. 
Bu, Türk vatandaşlan için konulan bir koşuldu. Biz, bu değişikliği yaparken, yabancılarla ilgili 
düzenleme yapalım derken, Türk vatandaşlanyla ilgili bu koşulu kaldırmış olduk. Yani, bugün, Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de oturmayan, ikametgâhı olmayan veya devamlı otur
mayan bir kişi sorumlu müdür olur; ancak, bunun sakıncalan var. O nedenle, sanıyorum bir hata 
yaptık; (b) bendinin tekrar gündeme alınarak, Türk vatandaşlan için aranan koşullann içerisinde, 
ikametgâh ve devamlı oturmak... 
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RESUL TOSUN (Tokat) - O şekilde bir önerge verdik. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla)- Yani, verildiyse ben de memnun olurum; bunun, bu 

şekilde düzeltilmesinde fayda var. 
Diğer taraftan, bu, milletvekilliğiyle ilgili, sorumlu müdür olma konusunda da, komisyondaki 

değerlendirmede bazı problemler yaşandı. Komisyona gelen halinde, sorumlu müdür milletvekili 
ise, dokunulmazlığı söz konusu olduğu için, dokunmamızı gerektiren durumda birine dokunabilmek 
için, ona bir sorumlu müdür yardımcısı atanması önerilmişti. Bu paragraf tamamen çıkarıldı; yani, 
artık, milletvekili sorumlu müdür olabilir; ancak, dokunulmazlık nedeniyle, sorumlu müdüre uy
gulanacak cezaî müeyyidenin muhatabı da olmayacak. Efendim, bu, basın özgürlüğüne uygun 
değil... Tabiî, basın özgürlüğü deyince; bir, basın-yayın sahibi veya çalışanı veya eser sahibi olarak 
bir özgürlük var; bir de, kullanılan bu özgürlüğün zarar verdiği kişilerin haklarını koruyan özgürlük 
var; yani, bu ikisinin arasındaki denge... Bu anlamda, bir milletvekili, böyle bir sorumlu müdür 
olarak üçüncü kişilerin haklarına zarar verirse ona dokunmamak, üçüncü kişiler açısından basın öz
gürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır; ama, benim görüşüm, bu paragrafın burada 
düzenlenmemesi yönünde; çünkü, bu kadarını göze almamız lazım. Eğer bir yabancıya, yani, Türk 
vatandaşı bile olmayan yabancı birine sorumlu müdür olma hak ve yetkisini veriyorsak, millet
vekilinden bunu sakınmamamız lazım. Her ne kadar, yeni düzenlemede, aslında, milletvekiline 
sorumlu müdürlüğün önünü kapatmıyoruz deniliyorsa da, benim görüşüm kapatıldığı yönünde; 
ama, sanıyorum, bu konuda da bir önerge var; zaten, bu önerge de verilmek zorunda; çünkü, kanun 
tasarısının gerekçeleri ile maddeleri arasında çelişki var. Biz, bu paragrafın varlığına göre gerek
çelerimizi yazmışız. Çünkü, gerekçelerimize bakarsanız, sorumlu müdürler var; oysaki, madde 
metinlerinde sorumlu müdür yok; zaten o çelişkinin de giderilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, son olarak -fazla da vaktim kalmadı- bu yasanın adı Basın Yasası. Eğer bu 
yasanın adı basın özgürlüğü yasası olsaydı, şimdi söyleyeceklerimi talep etmeyecektim; ama, eğer 
bu, Basın Yasası ise, sadece basının devletle olan ilişkisini ve basınla haklan zayi olan üçüncü 
kişilerin ilişkilerini düzenlemek yeterli olurdu. Bu yasanın adı Basın Yasası ise, bence bu yasanın 
içerisinde -bunları da tartıştık; her ne kadar özel yasalarda düzenlenmesi önerilmiş ise de- bana 
göre, editöryal bağımsızlığın sağlanmasının da, basında tekelleşmenin önlenmesinin de ve 5953 
sayılı Yasada düzenlenen basın çalışanlarının haklarının da -basının anayasası içerisinde- düzenlen
mesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Benim diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yasayı 
destekliyoruz. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

görüşülmekte olan Basın Kanunu Tasarısı üzerinde Hükümetimizin görüşlerini ifade etmek için 
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten, toplumsal hayat için çok temel yasalardan birini bu akşam görüşmekteyiz. Aynı 
zamanda, demokratikleşme sürecinde de çok önemli bir adım atacağız, bu yasayı geçirerek. 

Ben, komisyonda değerlendirmeler yapan, katkıda bulunan, burada konuşmalarıyla katkı sağ
layan değerli arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. 

Hükümet olarak biz, hükümet programımızda ve hatta Partimizin seçim beyannamesinde hep 
şunu ifade ettik: Daha açık bir toplum oluşturmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz; daha 
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açık, daha şeffaf, daha demokratik bir toplum... işte, Yüce Meclisimizin büyük katkılarıyla, des
teğiyle, bu yönde çok önemli adımlar atılmıştır, önemli yasalar çıkarılmıştır ve bunların birçoğunun 
uygulamalarının sonuçlarını da şu anda görüyoruz. 

İşte, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bilindiği gibi, bu önemli kanunlardan biridir. Vatandaşın, 
devlette, kamuda, yerel yönetimlerde ne olup bittiğini öğrenmesinin yolunu açmıştır ve kamu 
kurumlarımız ve yöneticileri de, vatandaşa her tür bilgi ve belgeyi verme zorunluluğundadır. 

Şimdi, bunu niçin ifade ediyorum; Basın Kanunu, aslında, buna paralel, birbirini tamamlayan, 
önemli kanunlardan biri; yani, esas olarak, basını daha özgür kılma, basına daha fazla faaliyet alanı 
açma ve vatandaşın daha fazla bilgi edinmesini sağlama, vatandaşın olup bitenleri öğrenme, doğru 
haberleri, doğru bilgileri alma hakkının, yine, başka bir boyutu. 

Esasen, bilindiği gibi, artık, basın özgürlüğü, sadece basına verilen bir özgürlük veya sadece basına 
verilen bir hak değil, yeni yaklaşımlarda, vatandaşın temel bir insan hakkı olarak algılanmaktadır; yani, 
vatandaşın bilgi edinme hakkı, vatandaşın doğru haber alma hakkı... Bugün, bu, insan haklan çer
çevesinde değerlendirilmektedir; yani, vatandaş olup bitenleri öğrenecek. Bu, temel bir insan hakkı. 
Basına verdiğimiz özgürlük, aslında, vatandaşa bu imkânı daha fazla sağlamak anlamına geliyor. 

Görüşmekte olduğumuz bu Basın Kanunu Tasarısı üzerinde konuşan değerli konuşmacılar, ger
çekten -çok teşekkür ederim- önemli özelliklerini ifade ettiler. Ben, konuşmamı çok uzun da tut
mayacağım; sadece, süreci biraz ifade etmek istiyorum. 

Bu tasan hazırlanırken mümkün olabildiğince paylaşmacı, her kesimin görüşünü alan ve o 
şekilde olgunlaştırarak bu safhaya getiren bir yöntem izledik. Bildiğiniz gibi, 2003 yılında, 20-21 
Şubat tarihleri arasında bir "İletişim Şûrası" toplanmıştır. Bu şûraya, hemen hemen, basınla ilgili 
bütün kesimler, basın mensuplan, basın meslek kuruluşlan, iletişim hukukçulan, akademisyenler ve 
kamu kurumlannda bu işle ilgilenenler davet edilmiştir ve bu çalışmalann temeli orada atılmıştır; yani, 
iletişim hukukumuzu, iletişim hayatımızı ilgilendiren bütün konular bu şûrada tartışılmıştır ve bu şûrada 
ortaya çıkan görüşler, hem doküman olarak, iki büyük cilt kitap olarak yayımlanmış -şu anda çok önem
li bir referans kaynağıdır- hem de bu taşanlara temel görüşler bu şûradan çıkmıştır. Daha sonra, önce 
Basın Kanunu Tasansı hazırlanmış ve kamuoyuna açıklanmış, gelebilecek bütün görüşlere açık ol
duğumuz ifade edilmiş ve gelen bütün görüşler de, yine değerlendirilmiştir. Yani, kısaca şunu ifade et
mek istiyorum: Bu kanun tasansının hazırlanmasında olanca çaba gösterilmiş, demokratik süreç işletil
miş ve bütün katkılar alınmaya çalışılmıştır. Onun için, bugün, gerçekten, genelde paylaşılan, hem ül
kemizden hem de ülke dışından olumlu tepkiler aldığımız bir tasan ortaya çıkmıştır. 

Tabiî, bu, iletişim hukukumuzun temel yasasıdır; yani, yazılı basınla ilgili, basılı malzemeyle 
ilgili temel yasadır. RTÜK Kanunu, TRT Kanunu gibi diğer kanunlanmız vardır; onlar da 
huzurunuza, Meclisimize getirilecektir; onlar üzerindeki çalışmalanmız devam ediyor. 

Burada ifade edildiği gibi, şu anda yürürlükte olan 5680 sayılı Basın Kanunu, çok partili hayata 
geçildiği 1950 yılında yasalaşmıştır. Gerçekten, o günün şartlarında çok ileri bir adımdır, büyük bir 
boşluğu doldurmuştur, basına çok geniş bir alan tanımıştır; fakat, bu geçen süre içerisinde, özellik
le demokrasinin kesintiye uğradığı devrelerde Basın Kanununa müdahalede bulunulmuştur ve bu 
müdahaleler de genelde olumsuz şekildedir; yani, özgürlükleri biraz daha kısıtlayan şekildedir. 
Zaten, bütünlüğü de bozulmuştur. Onun için, bu kanunun bir an önce yeniden hazırlanması 
gerekiyordu. Biz, burada, bu tasanyla eski Basın Kanununu değiştirmiyoruz, yepyeni bir Basın 
Kanunu Tasarısı huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Peki, Basın Kanunu Tasarısında önplana çıkarabileceğimiz temel yenilikler nelerdir diye şöy
le kısaca değinecek olursak -bir kısmını arkadaşlanmız ifade ettiler- şunları söyleyebiliriz: Mevcut 
Basın Kanununda, 2002 yılında yapılan değişiklikle, cezalar çok ağırlaştınlmıştı, gerçekten, basın 
özgürlüğünün özünü zedeleyecek derecede ağırlaştırılmıştı; burada, bu cezalar önemli oranda hafif
letiliyor ve düşürülüyor. 
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Burada, özellikle yerel medyanın korunmasıyla ilgili önemli adım atılıyor. Değerli konuş
macılarımız Sayın Eraslan ve Sayın Çorbacıoğlu, yerel medyayla ilgili konulan gündeme getirdiler. 
Yani, bakın, Hükümet olarak bizim ve Meclis olarak sizin hep beraber katkınızla, yerel basına getir
diğimiz iki önemli kolaylık vardır; birincisi, biliyorsunuz, Devlet İhale Kanunu, yerel basının ihale 
limitlerini çok düşürmüştü. Hep beraber, çabayla, bu kanunu değiştirerek yerel basının ihale limit
lerini yükselttik -bu, yerel basının en önemli gelir kaynağıdır- yerel basın o imkâna kavuştu ve yerel 
basın, o sayede rahatlamıştır. 

Şimdi, biz, burada ikincisini getiriyoruz; yerel basın, bölgesel basın ve yaygın basın -ulusal 
basın diye de niteleniyor- diye bir ayınmı getiriyoruz ve bunu netleştiriyoruz, bunun tanımını 
getiriyoruz. Bu tanımı niye getiriyoruz; daha sonra uygulanacak müeyyideleri de, ona göre, hem 
kanunda belirleyelim hem de yargı önüne geldiğinde bu ayınmı gözönüne alsın diye. Onun için, 
burada, para cezalannı düşürürken, özellikle alt tabanlar, daima, yerel basın içindir. 

Şimdi, bu cezalar, halen, biraz yüksek görülüyor olabilir. Aslında, ben, mevcut kanun ile bizim 
getirdiğimiz tasan arasında, uygulanan veya öngörülen ceza miktarlanyla ilgili şöyle örnekler vereyim: 

Basılmış eserde zorunlu bilgileri göstermeme... Yani, formalitelerden birisi aslında. Mevcut 
kanunda bunun cezası 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasıdır, bizim getir
diğimiz tasanda 500 000 000 liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezasıdır. Bu kadar büyük 
düşüşler var. 

Yine, beyanname vermeme 10 milyar liradan 30 milyar liraya kadar para cezasıyken; bizim 
tasanmızda 1 milyar liradan 10 milyar liraya kadar düşürülmüştür. Böyle ciddî bir düşürme vardır 
ve maddelerde de bu görülecektir. Bu tabanlar, yani, en düşük olanlar yerel basını gözeterek düşük 
alınmıştır; onu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Bu tasanda ikinci önemli özellik şu: Mevcut kanunda bu saydığıma benzer cezalar, eğer, öden
mediği takdirde hürriyeti bağlayıcı cezaya çevriliyordu, hapis cezasına; bu tasanda bunlann hepsi 
kaldınlıyor. Bir istisnası var; cevap ve düzeltme hakkını yayımlamama... Yargı karan olduğu halde 
cevap ve düzeltme hakkını yayımlamama durumunda yüksek para cezası getiriliyor ve aynı zaman
da, ödenmezse de, bu, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilebiliyor. Yani, böyle çok önemli bir değişik
lik getiriyoruz. Para cezasıyla yeriniliyor ki, bunlarda uygulama oranı da oldukça yüksektir, bizim 
tespitlerimize göre. 

Değerli milletvekilleri, burada üçüncü olarak özellikle üzerinde durmak istediğim konu şu: 
Tabiî, basın özgür olmalı, basına mümkün olabildiğince özgürlük verilmeli. Biz de, bu tasanda, 
çalışan bütün arkadaşlann katkısıyla, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin ikin
ci paragrafında öngörüleni sınır olarak aldık. Zaten, bütün Avrupa hukukunda da, basın hukukunda 
da, genelde, o madde ya aynen yer alıyor veya atıfta bulunuluyor. Onun dışında bir sınır yok özgür
lüğe; fakat, bir konu çok önemli, takdir edersiniz; özgürlüğün sorumsuz kullanılması halinde, özel
likle kişilerin ve toplumun zarar görmesini engelleyecek tedbirleri de almak gerekiyor. İşte, 
buradaki tek tedbir, cevap ve düzeltme hakkının, bu hakkın kullanılmasının güçlendirilmesi şeklin
dedir. Bu, çok önemlidir. Basın özgürlüğü kadar, toplumda yaşayan bireylerin, toplumun, insanların 
haysiyet ve şerefinin korunması da önemlidir. Bir defa, basında, bir insanla ilgili, haksız yere, yan
lış bir haber çıkarsa, o insanın hayatı, ondan sonra değişebilmektedir, etkilenebilmektedir. Onun için 
de, cevap ve düzeltme hakkı çok insanî bir haktır. Yanlış bir haber, yalan bir haber çıktıysa, insan
lar bunu düzeltme imkânına sahip olmalıdır ve basın-yayın kuruluşları da bunu yayımlamalıdır. 

Bugün uygulamada şöyle örnekler var: Bazen, basın etik ilkelerine bağlı basın kuruluşlan veya 
kişiler, zaten, yargıya intikal etmeden, gelen düzeltme taleplerini yayımlıyorlar; bu, güzel bir şey. 
Yani, etik içinde değerlendirilebilecek güzel bir uygulama. Fakat, bazen de, yargı kararıyla gelmiş 
cevap düzeltme metni bile şartlara uygun şekilde yayımlanmıyor; ya yeri değiştiriliyor ya puntosu 
değiştiriliyor veya zamanında yayımlanmıyor. Onun için, bu tasanda bunlar garantiye alınıyor ve 
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basın özgürlüğü ile insan ve toplumun korunması arasındaki o hassas denge böylece sağlanmaya 
çalışılıyor ve tek cezası düşürülmeyen, bir miktar yüksek tutulan cevap ve düzeltme hakkını yayım
lamama cezasıdır. O yüksek tutulmuştur gerçekten ve ayrıca, hatta bir ek müeyyide getirilmiştir; 
cevap ve düzeltme hakkı yayımlanmazsa, şartlara uygun şekilde yayımlanmazsa, başka iki gazetede 
yayımlanmakta bu cevap ve düzeltme hakkı ve bunun da bedeli, yayımlamayan basın-yayın 
kuruluşundan alınmaktadır. 

Ayrıca, hatırlayacaksınız, daha yeni yapılan anayasa değişikliğinde, matbaa araçlanna el koy
ma, müsadere gibi müeyyideler zaten Anayasadan da çıkarılmıştı. İşte, artık, ilkel sayabileceğimiz, 
gazete kapatma, matbaa araçlanna el koyma gibi müeyyideler burada da kaldınlıyor, öngörülmüyor 
ve tabiî, basın mesleğinde çalışanlar için, özellikle, haber kaynağını saklı tutma hakkı özenle burada 
korunuyor; hatta, mahkemede tanıklıktan bile kaçınabilir, tanıklık yapmayabilir, haber kaynağını 
saklı tutabilir; bu, gazetecilik mesleğinin uluslararası standartlan içinde özenle korunan bir ilkesidir. 

Dağıtım tekelini engelleyecek tedbirler alınmıştır, güçlendirilmiştir. 
Burada, tabiî -dile getirildi- eser sahibinin sorumluluğu bu tasanda esas alınıyor; yani, basılı mal

zemelerde eser sahibi sorumlu. Aslında, mevcut kanunda da esas olarak eser sahibi sorumlu; fakat, 
orada, aynı zamanda, sorumlu müdür de dahil oluyor. Burada ise, özellikle Avrupa hukukunda yeni, 
yaygınca benimsenen ve yerleşen, bir yazıyı yazan, bir haberi yazan esas olarak sorumlu tutuluyor. 

Burada şöyle bir yanlış anlama var... Tabiî, muhabirler esas basın emekçileridir, onlar hepimiz 
için çok değerlidir, bu işin en meşakkatli yükünü taşıyanlardır "muhabirlerin haberleri editörlerce 
değiştirilirse" diye muhabirlerimizden bu tür düşünceler geldi; bu, değerlendirildi, üzerinde çalışıl
dı, fakat, buna, kolay da çözüm bulamıyorsunuz. Yani, neticede, haberi yazan, haberinin kaynağına, 
haberinin unsurlanna ve haberinin doğruluğuna dikkat etmek durumundadır. Eğer haberi değiştiril-
diyse editörlerce, zaten, o sorumlu değildir o zaman, onun cezaî bir sorumluluğu da yoktur. "Sorum
lu müdür sorumludur" deseniz bile, orada, eser sahibinin sorumluluğu zaten kalkmıyor; ama, her iki 
durumda da eser sahibi, özellikle muhabirler için, kendi haberinin değiştirildiğini ispatlamanın bir 
yolunun bulunması gerekiyor. Yani, yeni tasanyla getirilen fazla bir şey yok; her zaman eser sahibi 
sorumlu, ama, bir ortak sorumluluk. 

Şimdi, biz, Avrupa hukukuna uyum açısından, eser sahibini özellikle sorumlu tutuyoruz; yani, 
her satınnı yazan, onun farkında olsun ve sorumluluğunu da taşısın anlamında. 

Genel olarak, tabiî, başka özellikler sayılabilir; burada, arkadaşlanmız da belirttiler. Tabiî, 
özellikle iki husus üzerinde Sayın Eraslan, Sayın Çorbacıoğlu durdular; bunlardan biri, tekelleş
meyle ilgili konudur. Basında yoğunlaşma sorunu, önemli bir konudur, doğrudur; fakat, biz, bunu, 
özellikle, tabiî, bu tasanyı hazırlarken gözönünde tutmak zorunda olduğumuz Avrupa iletişim 
hukuku içerisinde de çok değerlendirdik, örnekleri inceledik, incelettik. Esasen, Basın Kanunu, 
bizim, şu anda, Avrupa Birliği uyum sürecimizin de önemli kanunlanndan biridir. Bu konu, genel
de, ticarî bir olay ve ticarî bir hak ve genelde de, rekabet hukuku içerisinde değerlendiriliyor. 

Radyo ve televizyonlarla ilgili konu, radyo ve televizyonlann yayınını düzenleyen kanunlarda 
düzenleniyor; onun için, Basın Kanunu içerisinde bunun bir örneği yok. Onun için, bu konu burada 
değerlendirilmemiştir. 

ikinci konu ise, basın çalışanlannın haklanyla ilgili editöryal bağımsızlık konusu. Bunu, aslın
da, Sayın Milletvekilimiz de ifade ettiler; bu, ayn bir kanun, 5953 sayılı Kanun. Bu kanun, aslında, 
çok olumsuz bir kanun değil; şu anda aksaklıklar varsa, uygulamadan geliyor. Bu kanun iyi bir 
kanun; fakat, biz, yine de, bu kanun üzerinde, şu anda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
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DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
... çalışmalarımızı başlattık, onu da yakında huzurunuza getireceğiz. 
Yine, aynı, paylaşımcı, demokratik süreç içerisinde, basın çalışanlarıyla ilgili, basın çalışan

larının haklarıyla ilgili tasan üzerinde de çalışıyoruz. 
Ben, tekrar, bu önemli toplumsal kanun tasarısıyla ilgili destekleriniz için, emekleriniz için 

teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

BASIN KANUNU TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzen

lemektir. 
Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Haluk 

Koç söz istemişlerdir. 
Sayın Koç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Basın Kanunu Tasarısının -ki, oldukça önemli bir kanun tasarısı- 1 inci mad
desiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, madde, amaç ve kapsamı belirtiyor; çok kısa, anlamlı, vurucu bir tümce: 
"Bu kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir." Anlamı ol
dukça vurgulayıcı. 

Şimdi, demokratikleşme yolunda gerçekten önemli adımlar atılıyor Türkiye'de, sancılı da 
oluyor bazıları; fakat, atılması gereken adımlar atılıyor. Bu konulan, mutlaka bir yerlerden talimat 
alarak, emir alarak, onlara uyum sağlamak amacıyla değil, kendi toplumumuzu demokratikleştir
mek, kendi insanımızın hak ettiği değerler içerisinde yaşamasını sağlamak için yaptığımızı biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri söylüyoruz, zaman zaman bunu sizler de dile 
getiriyorsunuz, hepimiz kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, bakın, bu demokratikleşme iddialanyla çelişen bazı durumlan 
-Basın Kanunu Tasansı nedeniyle, bu konuyla ilgili olarak, 1 inci madde kapsam ve amacı belirt
tiği için- dikkatinize getirmek istiyorum. 

Şimdi, hiçbir demokratik ülkede rastlanmayan bazı hususlar gelecek. Bu özgürlük kapsamı 
içerisinde çizilen sınırlann dışındaki birtakım uygulamalan, birtakım gelişmeleri paylaşmak is
tiyorum sizlerle. 

Bunlardan bir tanesi, yasanın sonlanna doğru gelecek, bir değişiklik önergesi biz hazırladık 
"yürürlükten kaldınlan maddeler" kısmında, son bölümde; sayın grup başkanvekili arkadaşımla 
konuştuk, "o, bununla ilgili değil, başka bir kanunla ilgili" dedi; ama, bunu, özellikle basın özgür
lüğü bakımından sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Bu, şu: Bakın, 1961 yılı, kabul edilen 195 numaralı Kanun ve bunun 49 uncu maddesi, başlığı 
"Müeyyide" ve burada Basın İlan Kurumu -ki, siyasî iradeye bağlı olarak çalışan bir kamusal yapı-
yayın yapan kuruluşlann yayın içeriğini inceleyerek, eğer, kendisine verilen çizgiler içerisinde bir 
aykırılık saptarsa, o basın kuruluşunu iki ay resmî ilan almamakla cezalandırabiliyor; müeyyide 
dediği bu. 

Şimdi, bu "Basın İlan Kurumu" olarak adlandırdığımız, bir siyasî iradeye bağlı olan bir kamu 
kuruluşu tarafından... Sayın Oktay Ekşi'nin dün ifade ettiği ya da bugün telefon konuşmamızda 
belirttiği bir benzetmeyle -patenti ona ait- söyleyeceğim: Şimdi, bir lokantanın, bir belediye zabıta 
ekibi tarafından kirliliği tespit edilerek faaliyetten men edilmesi söz konusu olabilir yasal çerçeve 
içerisinde; ama, bir kamu kuruluşunun, siyasî iradeye bağlı olarak çalışan bir kamu idaresinin, öz
gürlüğü sağlandığı iddia edilen bir basın organının yayın içeriğini inceleyerek onu gelirinden mah
rum etmek gibi bir eylem içine girmesi, basın özgürlüğüyle bağdaşan bir hüküm değildir. Bunun, 
195 sayılı Basın İlan Kurumu Kanununun bu müeyyide olarak adlandırılan 49 uncu maddesinin, 
mutlaka değiştirilmesi gerekiyor, iptal edilmesi gerekiyor, yürürlükten kaldırılması gerekiyor. Bunu 
sizlerle paylaşmak istiyorum; bir. 

Şimdi, bir diğeri, amaç ve kapsam... Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 28 inci maddesinin amir 
emri de bu; yani "basın hürdür, sansür edilemez." 

Değerli arkadaşlarım, bakın, ortak paylaştığımız birçok noktayı söyledik. Şimdi, kısa, yakın 
zamana dönelim. Sayın Başbakanın Basın Müşaviri Sayın Ahmet Tezcan, iki önemli olayda bu 
getirilmek istenen ya da yaratılmak istenen ortama çok ters düşen bazı açıklamalarda bulundu; bun
lardan bir tanesi, Sayın Başbakanın Atina ziyareti sırasında Sayın Eşinin çekilen fotoğraflarıyla il
gili basına verdiği, bir talimat çizgisinde, bir sansür şeklinde yorumlanabilecek bir açıklamaydı. 
Tabiî ki, bir başbakanın kendi yaşamı da, bir bakanın kendi yaşamı da, sayın eşlerinin yaşamlan da 
kamusal alandır; siyaset bu çünkü. Ben, o şekilde bir manzarada, yani, o konuda hiçbir yorum yap
mıyorum; sadece, Başbakanlık Basın Müşavirinin basına bu şekilde bir sansür telkin edişinin uygun 
olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Bir diğeri: Bakın, Cumhuriyet Gazetesinin Başyazan ve imtiyaz sahibi Sayın İlhan Selçuk'a, 
yine, aynı kişinin, yakın bir zaman içerisinde yazdığı, Cumhuriyet Gazetesinin siyasî çizgisini eleş
tiren, çok ağır cümleler içeren bir yazı. Yani, bir Başbakanlık Basın Müşavirinin görev kapsamı 
içinde midir bu teklinler?! Getirmek istediğimiz özgürlük ortamından bahsediyoruz; uygulamadaki 
çelişkileri de burada ortaya koymak zorundayız. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, RTÜK uygulamalan ayn, onunla ilgili olarak Sayın Bakan değin
diler, daha farklı yasal çerçeveler hazırlanacağını ifade ettiler. 

Tabiî, yaşadığımız çok örnek var; mesela, Ulusal Kanalla ilgili yaşadığımız bir olay var. Ulusal 
Kanal da, biliyorsunuz, bir şirketten kiralanan bir televizyon kanalı. Yargının verdiği karara rağmen, 
sırf, bu RTÜK'ün -basın deyince, ben, görsel ve yazılı medyayı birden alıyorum- Türk Telekomun 
kelime oyunlanna sığınarak, bunun yayın hakkını savsaklaması olayı. Bunu, Türkiye daha yeni 
yaşadı. Yani, hoşumuza giden yayın organını, yasal bütün ek desteklerle, belirli çerçeveler içerisin
de desteklerken, diğerleriyle ilgili de -basın özgürdür, sansür edilemez veya 1 inci maddede söy
lediğimiz gibi, bu özgürlüğün kullanımını düzenleyen bu yasa tasansı gündemdeyken- yakın 
zamanımızda bu şekildeki yanlış uygulamalan dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bir diğer önemli konu -Sayın Bakan değindiler- madde 28'deki "18 inci 
ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezalan, 
hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez" ifadesi; yani, o para cezası ödenmezse -18 ve 22'de- dolaylı 
olarak üç sene hapis geliyor. 

Şunu ilke olarak kabul etmek zorundayız: Basın suçu, hapis cezasıyla, hürriyeti kısıtlayıcı bir 
cezayla karşılanmaz, karşılanmamalı. Burada bir haksızlık söz konusuysa, karşılıksız mı kalmalı? 
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Burada verilen para cezası ödenmiyorsa, savsaklanıyorsa, kamu alacaklannı tahsille ilgili birçok 
yasa çıktı, önemli uygulamalar, yaptırımlar var; bunun benzeri, o kişinin mal varlığından bunun tah
siline dönük bir ek maddî yaptırımla da karşılanabilir düşüncesindeyim. Yani, buradaki hapis cezası 
bize yakışmıyor değerli arkadaşlanm. Hoşunuza gitsin gitmesin, benim hoşuma gitsin gitmesin, bu 
ülkede, eğer, bir gazeteci, bir basın suçu nedeniyle hapis cezasıyla cezalandınlıyorsa, o zaman, han
gi müktesebattan, hangi uyumdan, hangi standartlardan, nelerden bahsettiğimizi çok iyi tartışmamız 
lazım. 

BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Koç, biliyorsunuz, düzeltmeyle ilgili. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bakın, bu, fikir suçu değil, idarî uygulama suçu. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Kuzu, kısaca 18 ve 22; detayına inmedim. 
Değerli arkadaşlanm, bence çok önemli iki konuya değineceğim. Demokratik bir toplum ve 

Türkiye'de, maalesef, hâlâ yaşadığımız, tam demokratikleşme tartışmalannın içindeyken, tüm ağır
lığıyla yaşadığımız, geçmişte çok daha ağır yaşadığımız, medya-ticaret-siyaset üçgeni ve ilişkiler. 
Türkiye bunu düzene koyamadıktan sonra, Türkiye bu şeytan üçgenini bozamadıktan sonra, inanın 
ne siyaseti şeffaflaşır ne medya sahipliği şeffaflaşır ne yayın ilkesi şeffaflaşır ne orada çalışan basın 
emekçisi özgür olabilir ne de bizim çıkardığımız yasalar, güzel tümceler ve tanımlamalar dışında, 
bir anlam ifade edebilir. 

Medya-ticaret-siyaset... Şimdi, düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de, bir medya kuruluşu, neden 
ille banka kurmak istiyor? Bir medya kuruluşu niçin banka kurmak istiyor? Değerli arkadaşlanm, 
niçin siyasete el atıyor? Niye siyaseti oluşturmaya, kendi ticarî çıkarlanna göre siyaseti etkilemeye 
çalışıyor? Şimdi, bu medya kuruluşunun -görsel ya da yazılı- elindeki tüm yayın imkânlannı, ken
di ticari çıkarlarına göre oluşturmayacağını ve toplumu bilgilendirme görevinin çok ötesinde, top
lumu yönlendirme ve kendi çıkarlanna göre oluşturma şeklinde bir yayın politikası izlemediğini 
bana söyleyebilir misiniz?! Bu, Türkiye'nin ayıbı olarak burada duruyor. Bunu, Rahmetli Uğur 
Mumcu çok söyledi, çok çizdi, bedelini yaşamıyla ödedi. Bu üçgeni kıramadıktan sonra, inanın, 
süslü cümlelerle avunmak zorunda kalırız. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, bunu, çok boyutlu olarak değerlendirmek mümkün. Şimdi, düşün
ce ve ifade özgürlüğünün, basın yoluyla kullanılmasını, çeşitli hükümlerle, burada yasal güvence al
tına almaya çalışıyoruz. Şimdi, Basın Yasasının sadece basın ile devlet arasındaki ilişkileri belir-
lememesi gerekiyor. Şimdi bu özgürlüğün kullanılması bakımından mutlaka tek başına basın ile 
devlet arasındaki ilişkilerin özgürleştirilmesi çabası, halkın, demin söylediğim üçgen devam ettiği 
sürece, doğru, yansız, şeffaf ve tam demokratik bir bilgilenme sürecine kavuşmasını maalesef sağ
layamıyor. 

Değerli arkadaşlanm, konuşmacı arkadaşlanm Sayın Eraslan, Sayın Çorbacıoğlu, Sayın Bakan 
da bu konuya değindiler. Bu konuda adım atmak zorundayız. "Avrupa'daki örneklerini inceledik" 
dedi Sayın Bakan. Şimdi Basın Yasasında yapılacak değişiklik, şimdi söyleyeceğimiz tekelleşmey
le ilgili birtakım sakıncaları belki bu yasa kapsamında değerlendirmeyi olanaklı kılmıyor; ama, en 
kısa sürede mutlaka bu basında tekelleşmeyle ilgili, siyaseti zora sokan, siyasetin saygınlığını azal
tan bu ilişkileri en aza indirecek yasal düzenlemeleri de bu Meclis mutlaka yapmak zorundadır. 
Değerli arkadaşlanm, bunu eşzamanlı yapsak çok daha iyi olur. 

Bakın, şimdi basın yayın işletmesinin hisse sahipliğini belli oranlarla sınırlayan, birden fazla 
basın yayın organına sahipliğe sınırlama getiren, basındaki sermayenin saydamlığının sağlanmasını 
olanaklı kılan -bakın, bu son derece önemli- basındaki sermayenin şeffaflığını açıklayan, bunu 
olanaklı kılan; bir diğeri, gizli ortaklıklan, muvazaalı ortaklıklan ortaya koyan... Türkiye'de bunlan 
yaşamıyor muyuz değerli arkadaşlar? Çeşitli medya kuruluşlannın muvazaalı ortaklan yok mu, giz
li ortaklan yok mu? Bunlar isim olarak söylenmiyor mu?! Bütün bunlan; devlet ihaleleriyle iliş
kileri bakımından mutlaka tahdit getiren, sınır getiren düzenlemeleri yapmak zorundayız. 
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Şimdi medya-ticaret-siyaset dedim, bir şeytan üçgeni çizdim. Demokratikleşme önündeki en 
büyük engeli söyledim, şeffaflık, saydamlık önündeki en büyük engeli söyledim. 

Şimdi, bakın, medya-ticaret-siyaset; çok tekrar ettim. Bunun ticaret ayağı... Eğer, devlet 
ihalelerine giriyorsa, elinde medya organı varsa, siyasetle iç içeyse, bu, saygın bir demokratik 
yaşam tarzı değil değerli arkadaşlar. 

Bunu, eşzamanlı olarak halletmek zorundayız. Şu anda iktidar sizsiniz ve bu görev de sizin 
omuzlarınızda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yönde atılacak her adımı, her adımı destek
lemeye hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli konu, basın çalışanları. 
Şimdi, basın çalışanları, bu alanda, belki de Türkiye'de en az hakka sahip olan, belki de hiç 

hakkı olmayan bir emekçi kesim. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, medya sahipleri ile sahip oldukları medya kuruluşlarında çalışan 

basın emekçilerinin arasındaki ilişkinin, mutlaka, çalışanlar lehine düzenlenmesi lazım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Toparlıyorum, toparlıyorum... 
Basın çalışanlarının, medya sahiplerinin elinde rehine olarak kalmamaları lazım, özgür insan

lar olmalan lazım, özgür haber üretebilmeleri lazım, demin söylediğim ticaret ilişkisinde, onlar 
emeklerini harcamamaları lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar iyi niyetli uyanlar. Bu konulann, tekelleşmeyle ilgili yasal 
girişimde, basın çalışanlannın haklannın teslim edilmesi konusunda getirilecek olan düzenlemede, 
RTÜK Kanununda yapılacak düzenlemelerde, mutlaka, net bir şekilde ele alınması lazım; ancak o 
zaman, 1 inci maddedeki, yani, üzerinde söz aldığım maddedeki bu kanunun amacı gerçekleşebilir. 
Yani, bu kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını sağlamaktır. Bu özgür
lüğü, ancak bu şekilde sağlayabilir ve bu şekilde kullanabiliriz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Söz hakkımı kullanmıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçlan ile basılan veya diğer araçlarla 

çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlannı, 
b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmasını, 
c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajans-

lan yayınlannı, 
d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğ

rafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile 
haber ajanslannın yayınlannı, 
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e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu il
de veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını, 

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya 
daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınlan, 

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kap
samında olduğunu, 

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri, 
ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, 

çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı, 
j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 
k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel 

kişiyi, 
1) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin 

yetkili organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve 
kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi, 

ifade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına Yozgat Mil

letvekili Sayın Emin Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA EMİN KOÇ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Bu akşam Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi, basını görüşüyoruz, basın özgürlüğünü 

tartışıyoruz ve bununla ilgili bir yasayı bu akşam çıkaracağız; ancak, bu konuyu görüşürken Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak Türk basınının gerçek sorunlarına eğilmiyoruz. AKP sözcüleri, 
Sayın Bakan çıktı burada güzel konuşmalar yaptı ve basın özgürlüğünü sağlıyoruz anlamında 
kelimeler etti. 

Şimdi, Türk toplumu da bizi izliyor. Bu akşam bu yasayı çıkaracağız, daha sonra Cumhurbaş
kanı onaylayacak ve yürürlüğe girecek. Buradaki milletvekili arkadaşlarımız inanıyor mu, gerçek
ten Batılı anlamda bir basın özgürlüğü Türkiye'de sağlanacak mı? Bence hiç alakası yok. Ben yir
mi küsur yıl basında çalışmış, muhabirlik yapmış, siyasî partiler ve Parlamento muhabirliği yapmış 
bir insanım ve ben sizlere basındaki, Türkiye'deki gerçek durumu bazı örnekler vererek hatırlatmak 
ve konuya değinmek istiyorum ve sorun nasıl çözülmelidir konularında belli ışık tutmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçek anlamda günümüzde basın özgürlüğü, bir toplumun, halkın, bilgi 
edinme hakkını tam anlamıyla sağlamak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Bizlerin, hükümet
lerin en önemli görevleri budur; ancak, son yıllarda, özellikle yirmi otuz yıldır medyamızda bu 
durum söz konusu değildir. Batılı anlamda halkı bilgilendiren, aydınlatan bir medya maalesef yok. 
Medya-ticaret-siyaset ilişkisi nedeniyle, medya kuruluşları, özellikle seçimlerde ve çeşitli dönem
lerde, iktidara gelecek partileri veya iktidarlan destekleyerek, halkı yönlendirme yönünde yayınlar 
yapmaktadır. Geçmiş iktidar dönemlerinde de bunu yaşadık. Türkiye'de çok büyük sıkıntılar ortaya 
çıktığında, bankalar hortumlanmaya başlanıldığında, hiçbir gazetede "bankalar hortumlanıyor, 
soyuluyor, Türk Milleti çok büyük yüklerin altına sokulacak" diye manşet veya haber gördünüz 
mü?! Maalesef görülmedi; çünkü, bazı medya patronlan da bu işin içindeydi. Arkasından gelen, 
Türkiye'yi büyük borçlara sokan, Türkiye'yi ekonomik krizlere sokan iktidarlan, medyanın nasıl 
desteklediğini hep beraber izledik. Türkiye büyük bir süratle krize sürüklenirken, o dönem bazı 
medya ve gazeteler "75'lik devrimciler" diye manşetler atıyordu ve arkasından medya alacağını al
dı, arkasından da aynı başbakanlar için "şöyle kirli; tırnağı kirle doldu, böyle oldu, şöyle oldu" diye 
haberler yapılmaya başlanıldı. Şimdi, siz iktidardasınız, tüm medya kuruluşlan sizi destekliyor. Hiç 
merak etmeyin, sizle de işleri bittiğinde, aynı haberleri sizler için de yapacaklardır. 
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Burada, hep beraber el ele vermeliyiz ve gerçekten, Batılı anlamda, bir medyanın çalışmasını 
hep beraber sağlamalıyız. Sadece bu yasayı çıkararak medyanın özgürleşmesi, medyanın bağımsız 
olması sağlanamaz. Medya deyince, acaba, Sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz, medya patron
larını mı anlıyor? Tüm dünyada örnekleri var. Medya deyince, eğer, özgür, bağımsız, tarafsız bir 
medya olacaksa, önce, basın çalışanlarıyla işe başlamalıyız. Basın çalışanlarının, köşeyazarlannın 
özgür olmadığı bir medya özgür olabilir mi, tarafsız olabilir mi?! Peki, bunu yapmak için ne gerek
li; önce, basın çalışanlarını güvence altına almamız gerekir. Ben, beklerdim ki, AKP Hükümeti, 
Sayın Bakan, bu yasadan önce, basın çalışanlarını güvenceye alacak yasalar getirmeliydi. O zaman, 
sevinerek, sizleri, avuçlarımız patlayıncaya kadar burada alkışlardık. 

Yine, siz, daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun tüm uyarılarına rağmen, buradan bir 
İş Yasası çıkardınız. O dönemde uyanlarda bulunduk; ancak, hiç kimse dinlemedi. Arkasından ne 
oldu; bazı örnekler vereceğim. 

Yine, Türkiye'de, büyük bir medya kuruluşu, bir gazetemiz, televizyonumuz, bu yasaya 
dayanarak gazetecileri sürgüne gönderdiler. Bir sabah, ilgili gazetenin temsilcisi, gazeteci arkadaş
ları çağırdı; o gazetede yirmi yıl, onbeş yıl, on yıl görev yapmış gazeteci arkadaşları çağırdı, ön
lerine yeni sözleşmeler uzatıldı; denildi ki: "Bu sözleşmeyle geçmiş haklarınızdan vazgeçin, onbeş 
yirmi yıllık emeklerinizden vazgeçin, alacaklarınızdan vazgeçin, bu sözleşmeyi imzalayın, işinize 
devam edin." Bunu kabul etmeyen 13 arkadaş Diyarbakır'a sürüldü. Bir bayan arkadaşımızın, görev 
yeri, on gün aralıklarla -Silopi'den tutun güneydoğunun çeşitli illerine- durmadan değiştirildi. 

Şimdi, durum bu iken, gazeteci arkadaşların emekleri korunmadan, iş güvenceleri sağlan
madan basın özgürlüğü sağlanabilir mi?! Çalışanların iş güvencesinin olmadığı tek ülke bu bölgede 
Türkiye'dir. Gazetecilerin sendikasının olmadığı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, bundan on onbeş yıl 
önce, basında daha iyi durumdaydı. Gazete patronları, tüm gazetelerdeki sendikalı arkadaşlara "ya 
işi tercih edeceksin ya sendikayı" dedi. Bugün, Fransa'da durum nedir, Hollanda'da durum nedir? 
Sayın Bakanımız, onlara baksın, inceleme yapsın. Oralarda, önce gazeteciler sendikasına üye ol
mayan gazeteciler, gazetelerde çalışamıyor. Önce gazetecinin işgüvenliğini sağlayacağız ki, ar
kasından tarafsız haberleri, gerçek haberleri bu toplumda göreceğiz. Türkiye krizlere sürüklenirken, 
Türkiye soyulurken, yolsuzluklar her tarafı sararken, maalesef, gazetelerimizde Türk toplumunu 
uyaran haberleri göremedik. Ben de o gazetelerde çalıştım; her gün işten atılma korkusuyla yatıp 
kalktık. Ya patronun ya gazetenin genel yayın müdürünün ya da temsilcinin istediği haberleri yap
mak zorundasınız; yoksa, yaptığınız haberi ya çöpe atarlar ya da ertesi gün işinizi kaybedersiniz, 

Değerli arkadaşlar, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
cesareti göstermeli, önce basın çalışanlarını güvence altına almalıdır; bunu yapmadan, gerçekten 
basında hiçbir şeyi düzeltemeyiz; iş bununla başlamalıdır diyorum ve Sayın Bakandan da bu yön
de çalışmalar yapmasını rica ediyorum. 

Yine son günlerde bir gerçeği daha yaşadık; şimdi, burada, basın özgürlüğünü savunuyoruz. 
Bildiğiniz gibi, banka hortumlamalan ve başka nedenlerle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bazı 
yayın organlarına el koydu. Bu yayın organlarından birisi de Star Gazetesidir, Star Televizyonudur. 
Hepiniz biliyorsunuz, bu gazete, el konulmadan önce, AKP'ye muhalif bir gazeteydi; el konulduk
tan sonra, devletin kontrolüne geçtikten sonra, bu gazete, bugün, tamamen AKP'nin yayın organı 
haline gelmiş bir gazete oldu. Bunu, başta AKP kabul etmemelidir. Bir gazete, dünyanın neresinde, 
onbeş günde, yirmi günde, yayın politikasını, bu kadar, 180 derece değiştirebiliyor?! Bu gerçeklere 
bakıp, bu gerçekleri değerlendirerek kabul etmememiz gerekir. 

Yine, bu gazetede -kısa sürede gördük- çeşitli köşeyazarlarımız vardı. İbret verici bir duruma 
bakın; eğer, hükümete muhalifse, AKP'ye muhalifse, o köşeyazarlannın, o gazetecilerin haberleri 
konulmadı. Bir Taşkın Şenol vardı; hükümete muhalif görüşleri vardı; her gün köşeyazısını yazıyor, 
gazete yönetimine teslim ediyor, ertesi gün bekliyor ki, gazetede yazım çıkacak, yazı çıkmıyor. 
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Böyle bir şey kabul edilebilir mi?! Belli bir süre sonra da, yirmi küsur yıl bu kuruluşa hizmet ermiş ar
kadaşın iş akti feshediliyor, tazminatlan ödenmiyor; devlet bunu kabul edebilir mi?! Devlet bunu 
kabul ederse, ilgililer, yetkililer bunu kabul ederse, Türkiye'de basın özgürlüğünü nasıl sağlayacağız?! 
Yine, aynı gazetede, çok sayıda arkadaşımız, devletin elinde bulunan bir gazetede, tazminatsız olarak 
kapı önüne bırakıldı; yine, aynı gazeteye, başka köşeyazarlan, başka muhabirler alındı. 

Artık, Avrupa Birliğine girme iddiasında olan bir Türkiye, bu Türkiye'nin hükümetleri, bakan
ları, milletvekilleri, bu tür şeyleri kabul etmemelidir. Her şeye objektif gözle bakacağız ki, Tür
kiye'yi düzelteceğiz. Türkiye'nin bugüne nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Eğer gerçekten tarafsız 
medya olsaydı, gerçekten halkı bilgilendiren medyalar olsaydı, Türkiye'de yanlış hükümetler iş
başına gelemezdi, yanlışlıklar bu ölçüde alıp başını gitmezdi. 

Hükümetler geldiklerinde, gazeteler, medya, patronlar, gizli ilişkiler "bizi destekliyor, işlerine 
göz yumalım..." Sonuç, olan Türkiye'ye oluyor. Eğer medya, Türkiye'de, Batılı anlamda bir medya 
olsaydı, yolsuzluklar bu ölçüde Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar yayılabilir miydi? Bir uyan 
göreviyle bunun önüne geçilemez miydi? Ama, maalesef, Türkiye'de bunlar olmadı. Bu noktaya 
geldikten sonra, AKP yöneticileri ve Hükümetinin, artık buna bir son verme zamanının geldiği duy
gusuyla, Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber bu çalışmalan yapmasının zamanı gelmiştir değerli ar-
kadaşlanm, yoksa, burada basın özgürlüğünü sağlayan kanunu çıkanyoruz, bu kanunla sadece ken
di kendimizi avuturuz. Basın özgürdür, hürdür, sansür edilemez; öyle mi acaba; bu çıkınca bu işler 
tamamen olup bitecek mi, buna inanan arkadaşımız var mı içimizde? O zaman bu kanunu çıkaralım, 
biz de destekliyoruz, daha önceki kanuna göre bir adım ileride ve o nedenle ben de olumlu oy 
vereceğim; ancak, basın çalışanlarıyla ilgili, diğer konularla ilgili kanunu da en kısa sürede buraya 
getirip, tartışıp, çıkarmamız lazım. 

Bir RTÜK Yasası vardı. O RTÜK Yasasında "medya patronlan devlet ihalesine giremez" hük
mü vardı. Türkiye'de kıyamet koptu, kanun olmasına rağmen medya patronları enerji ihalelerine 
girip ihale aldı, açık kanun hükmü olmasına rağmen... Arkasından da, RTÜK'teki o hüküm, yine on
ların istekleriyle değiştirildi. Buna bir son vermek gerekiyor. Bu ilişkiler bitirilmeden, özgür med
yaya, bağımsız medyaya ulaşamayız arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
EMİN KOÇ (Devamla) - Sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygı ve sevgilerle selamlanın. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Madde üzerinde, şahsı adına Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Konuşmuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Basın özgürlüğü 
MADDE 3. - Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser 

yaratma haklannı içerir. 
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; 

başkalannın şöhret ve haklannın, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, 
kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlannın açıklanmasının veya suç iş
lenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İstanbul Millet
vekili Algan Hacaloğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOGLU (istanbul) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan Basın Yasası Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Grubum ve şahsım 
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Basınla ilgili konular ve Basın Yasası üzerindeki tartışmalar, kamuoyunda ve Mecliste, daima 
yoğun ilgi görmüştür. Bugün sakin bir akşamda, oldukça uyumlu bir ortamda, mevcut Basın Yasası 
üzerinde değişiklikler yapmaktayız. Atılmış olan adımlar, getirilmiş olan düzenlemeler, benden ev
vel Partim adına söz alan arkadaşlanmın da ifade ettiği gibi, bir ihtiyacı karşılamaktadır.. Belirli 
iyileştirmelerle atılan adımın, özellikle basın özgürlüğü, basının devletle olan ilişkileri çerçevesin
de mevcut bazı sorunlann aşılmasında katkı ve çözüm getireceğini görmekteyiz; ancak, konuya 
daha geniş bir açıdan, daha geniş bir perspektifle bakmanın yararlı olacağını benden evvel söz alan 
arkadaşlanm da ifade ettiler. 

Bilindiği gibi, demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının yanında basın, genelde, dördüncü 
güç olarak tanımlanır. Dördüncü güç olarak altyapısı, iç örgütlenmesi belki şekillenmemiş, belki 
tam tanımlanmamıştır; ancak, fiilen sistemin işleyişinde, demokrasinin işleyişinde basının ne kadar 
önemli bir işlevi olduğunu, hem ülkemizin geçmiş deneyimlerinden hem de dış dünya örneklerin
den bilmekteyiz. Bu, hem bizim ülkemizde önemli bir sürecin hem de dış dünyadaki demokratik
leşme süreçlerinin parçasını oluşturmuştur. 

Basın, birkaç yönüyle çok önemlidir. Birisi, kamuoyunun oluşturulmasıdır. Kamuoyu, demok
rasilerde vazgeçilmez bir olgudur. Ülkemizde yeterince güçlü olmayan kamuoyu sürecinin, Batılı 
demokrasilerde, sistemin doğru işleyişinde nasıl yönlendirici bir işlev üstlendiğini bilmekteyiz. 

Basının ikinci temel katkısı, toplumun doğru bilgilenme hakkına yönelik sorumluluklandır. 
Özellikle günümüzde, bilgi çağında, bilginin çok yoğun olduğu ortamlarda, ilişkilerin çok girift ol
duğu ortamlarda basının toplumu doğru bilgilendirmesi çok temel bir sorumluluk alanıdır. 

Diğer üçüncü işlevi ise, basının, doğrudan doğruya yasalarla bir sorumluluk üstlenmemiş ol
masına rağmen, bir nevi bir denetim aracı işlevi üstlenmiş olmasıdır. Eğer, basın, bu üçünde yeterin
ce teşhis edilmiş, doğru kurallar içinde işliyorsa, ülkede demokrasi çıtasının yükselmesine, sistemin 
performansının gelişmesine, artmasına ve açıkçası, bugün çok ihtiyacını duyduğumuz temiz siyaset, 
dürüst yönetim, açık toplum konusunda önemli katkılarda bulunabilme olanağını bize verebilir. 

Bu tam böyle olabiliyor mu; tartışmalı, olmadığını biliyoruz; ancak, bizim siyasetçiler olarak 
görevimiz, basına, demokrasimizin bu kadar önemli olan ayağına, gerekli, daha rahat çalışabileceği 
ortamı yaratabilmektir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlanm ifade ettiler. Bu maddenin kendisi de, esasında doğrudan 
doğruya düşünce, basın özgürlüğüyle ilişkili. Burada çok konuşuldu; yani, düşünceyi ifade özgür
lüğü, temel, kaynak özgürlük ve basın özgürlüğü de onun çok doğrudan uzantısı olan bir özgürlük 
alanı. O nedenle, bu konudaki tıkanıklıklann, eksikliklerin -ki, kendi yakın siyasî tarihimizde bunu 
çok yaşadık- Türkiye'de, demokrasimizin karnesindeki kınklıklann önemli bölümünde, basına 
yönelik yapılan baskılar ve o ortamda basın özgürlüğünün yeterince işlevsel bir alana dönüştürül
memiş olması yatar. Bu bakımdan, basın özgürlüğü, bir anlamda demokrasilerin barometresidir. 
Eğer baskıcı, diktacı rejimler hâkimse, ilk baskı altına, kontrol altına almak istedikleri kurumun 
basın olduğuna yönelik birçok örnekleri, hem kendi yakın tarihimizde hem dış ülkelerde yaşadık. 

Değerli arkadaşlanm, Anayasamız bunu böyle koyuyor -ifade edildi- Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesinin müteaddit maddeleri basın özgürlüğüne ilişkin tanımlamalan getirmiştir. Biz de bu 
uluslararası sözleşmelere tarafız. Dolayısıyla, işin gereğini yapmak zorundayız. 

Bu yasa tasansıyla, bu çerçeve içerisinde, yayın organlannın kapatılması, yayının durdurul
ması, basım aletlerine el konulması, basılmış eserlerin toplatılması konusu yürürlükte olan yasada 
mevcut olup, bu tasanyla gündemden çıkanlan düzenlemelerin yapılmasını da olumlu bul
duğumuzu ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, basının, bu genel çerçeve içerisinde, özgürlüğünü kullanabilmesi, 
yeterince etkin olabilmesi için, dört farklı alanda engellerle karşılaştığını söyleyebiliriz. Bu engel
lerden biri, kamu otoritesinin baskısıdır. Esasında, bu tasarının temel amacı, kamu ile basın arasın
daki ilişkiler alanında daha geniş bir hareket ve özgürlük alanı yaratabilmek. Yani, sansürcü bir an
layışın, bir güdümlü basın yaratmak, sanbasın yaratmak anlayışının gelişmemiş demokrasilerde çok 
yaygın olduğunu, bunu, yakın tarihimizde bizim de yaşadığımızı biliyoruz. Burada, bu yasayla, bu 
konuda, gerek cezalar boyutunda gerekse doğrudan doğruya basın özgürlüğü alanıyla ilgili yapılan 
diğer düzenlemelerin olumlu olduğunu düşünmekteyiz. 

Tabiî, burada, bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Devlet otoritesi ile yahut da devlet ile basın 
arasındaki ilişkide, devlet sırrı konusunun basın özgürlüğü alanındaki konumunun irdelenmesi 
gerekir. Bizde devlet sırrı, Batı ülkelerine göre daha tabu bir konu halinde bulunmakta. Sübjektif bir 
kavram devlet sırrı. Eğer, belge, kozmik belge değilse, çok net bir şekilde devlet sırrı olduğuna iliş
kin karineler yoksa, bir nevi basını baskı altına almak için, türlü, dolaylı şekillerde, belirli kaynak
lan veya kullanılan bilgileri, haberleri devlet sim olarak tanımlamak daima mümkündür, mümkün 
olabilmiştir ve bizim devlet geleneğimizde bu vardır. Bizde devlet sim, âdeta ilanihaye devam eder, 
bitmek bilmez, saydamlaşma gelmez. Dolayısıyla, burada, bu tasarıyla, basın özgürlüğüne yönelik, 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde mevcut olan diğer o kısıtlama alanlan içinde yer alan devlet 
sırn kavramına daha bir açıklık getirilmesi ve bunun, devletin elinde bir baskı, bir denetim aracı 
olarak kullanılmasının yollannın tıkanması gerekir diye düşünüyorum. Yani, devlet sırn neyin sır-
ndır; derin devletin sim mı, gerçekten ülkenin çıkarlanna yönelik belirli süre korunması gereken 
sır mı; netleşmesi gerekir. 

ikinci engel alanı -arkadaşlanm ifade ettiler- tekelleşme. Basında tekelleşme bazı ülkelerde 
var. Bunun en bariz örneklerinden biri İtalya; ama, İtalya, demokratik bir ülke olmakla beraber, 
değerli arkadaşlanmdan Berlusconi'yi veyahut da İtalya'yı, bir kötü örneği örnek olarak al-
mamalannı tavsiye ediyoruz. İtalya, mafyaya da önderlik yapmıştır, Rönesansa da önderlik yapmış
tır; ama, Batı ülkelerinin çok büyük bölümünde, basın içindeki tekelleşmeyi, basın camiasındaki 
tekelleşmeyi önlemeye yönelik belirli sistemiçi yanşma ortamı ve denetleme mekanizmalannın, 
Türkiye'de de, bir süreç içinde, tabiatıyla serbest piyasa ekonomisinin işleyiş kurallannı aksat
madan, diğer mevzuat içinde, yani, hâkim durumun kötüye kullanılmaması anlayışı içinde, diğer 
yasalarda da ele alınması gereklidir diye düşünüyorum. 

Arkadaşlanm ifade ettiler, üçüncü temel alan; yasama, yargı ve yürütme arasında kuvvetler ay-
nmının bir benzerinin medya, siyaset ve ticaret ilişkileri içinde de oluşturulması gerekir. Bu, 
demokrasimizin en temel sorunlanndan biri. Özellikle, bunu, son on yılda yoğun bir şekilde 
yaşamaktayız. Yozlaşma, derin karanlık ilişkiler ve bu sürecin çerçevesi içinde, sermayenin med
yayı, medyanın da siyaseti yönlendirme arayışlan ve ona o sonucu yaratan etkileşimler göğüslen-
melidir, engellenmelidir, buna yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, benden evvel konuşan çok değerli arkadaşım ifade etti; biz, siyasetin hep 
beraber yönlendirilmesini geçmişte çok yaşadık; 28 Mart seçimlerinden evvel, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, çok net olarak yaşadık. Bir bölüm sermaye, bir bölüm medya, siyaseti yönlendirdiler 
ve açıkça ifade ediyorum -zamanım olmadığı için girmiyorum- bildiğiniz gibi, seçim sonuçlannı et
kilediler. 

Bu çerçeve içinde, medya-ticaret ilişkileri kapsamında, basının bir toplumsal sorumluluk alanı 
olduğunu dikkate alarak, yine, bir toplumsal alanda faaliyet gösteren, öyle bir sorumluluğu üstlenen 
bankacılık sistemiyle olan ilişkilerinde yeni bir düzenleme yapmak kaçınılmazdır. Medyanın ban-
kalann sahibi olma sürecine son verilmelidir; medya patronlan, aynı zamanda bankalann patronu 
olmamalıdır. 
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Bunun dışında, arkadaşlarımın ifade ettiği, diğer, dördüncü bir basın özgürlüğünü dolaylı 
olarak etkileyen konu, basın kuruluşu içindeki içdemokrasi mekanizmalarının ve örgütlenme süreç
lerindeki işleyişin yetersizliği; yani, basın çalışanlarının konumuyla ilgili durum ve yine, köşeyazar-
larının bağımsızlıkları, editöryal bağımsızlıklarına yönelik, yine, benden evvel dile getirilen husus
lar düzenleme bekleyen konulardır. 

Değerli arkadaşlanm, bir iki gündür televizyonlarda farklı anadilde yayın yapılmakta; devlet 
televizyonundan yapılmakta. Aynı yayın, tercüme olarak aynı eski haber -galiba bugün ikincisi 
yapıldı- tekrarlanıyor. Bu, bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 1989 yılından beri öngördüğümüz 
kültürel çoğulculuğun devamı gibi gözükmekle beraber, bunu, bir devletin yayını yerine, özel alan
da, özel televizyonlarda ve özel basında yer alması gereken bir etkinlik olarak görmekteyiz. Bu bağ
lamda, bu yasa çerçevesi içinde, başka yasayla yapılmış olan düzenlemeye rağmen, oraya, kültürel 
çoğulculuğun basın için önemini vurgulayan bir ilişkinin, düzenlemenin, bir maddenin konul
masının çok yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, sözlerimi toparlarken şunu ifade 

etmek istiyorum: Medya, hiçbir zaman, bir iktidara, bugün olduğu kadar yakın olmamıştı; hiçbir 
zaman, Türkiye'de, medya, Adalet ve Kalkınma Partisinin İktidarına verdiği desteği vermemişti. 
Biz, sizlere, bu desteğin cazibesine kapılmamanızı tavsiye ederiz; çünkü -belirtmek istiyorum bir 
muhalefet milletvekili olarak- kralın çıplak olduğu yakında görülecek, basın yazsa da yazmasa da 
görülecek. Bunu, Türkiye'nin istikrarının bozulması, Türkiye'nin içbanşında yeni sıkıntılar doğ
ması, ekonomik krizlerin beklentisi içinde değil, demokrasimizin sorunlarını aşmasında yeni engel
ler doğması beklentisi içinde söylemiyorum. Birbuçuk yıllık muhalefet dönemimizde veya sizin ik
tidar döneminizde, tüm demokratikleşme girişimlerinizi destekledik. Ekonomide kriz doğmaması 
için, kendimizi eleştirinin uzağında tuttuk; ama, lütfen, basının abartılı, makyajlı yorumlarına ken
dinizi kaptırmayın ve Türkiye'nin sizden beklediği hizmeti topluma verin. 

Değerli arkadaşlanm, bu çerçeve içerisinde, ben, diğer arkadaşlanmın da ifade ettiği gibi, bu 
eksikliklerine rağmen, bir aşama olarak gördüğümüz Basın Kanunu Tasansına kabul oyu 
vereceğimizi ifade ediyor, hepinize en derin teşekkürlerimi ve saygılanmı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Şahsı adına söz isteyen Resul Tosun, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
RESUL TOSUN (Tokat) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bazı CHP'li arkadaşlann konuşmalanna bayılıyorum; madde 

dışında her şeye temas ediyorlar, üzerinde konuştuklan maddeyle alakalı herhangi bir konuya temas 
etmiyorlar; ama, muhalefet, yapacak, hiçbir itirazım yok. Böyle muhalefet dostlar başına. Ben, 
muhalefetten son derece memnunum. Burada, sadece, Sayın Hacaloğlu, bu maddeyle ilgili, bir dev
let sırn konusuna parmak bastı, o da madde dışında bir konu.O da önemli değil. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasansı, Meclisteki bütün arkadaşlann da ittifak ettiği gibi, şu an
da yürürlükte bulunan yasadan çok daha iyi bir yasa tasansı; bunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Bu 
yasa tasansının mükemmel bir yasa tasansı olmadığını, ben, başta yaptığım konuşmada da söy
ledim; ama, daha çağdaş, daha modern, daha katılımcı, daha çoğulcu. Aslında, güzel bir yasa 
çıkanyoruz; fakat, bizim, işte, Anayasamızdan kaynaklanan, hatta, Avrupa İnsan Haklan Sözleş
mesinden de kaynaklanan ve bu yasa tasansına da gölge düşürecek, bu maddede, ikinci bir fıkra var. 
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Şimdi, maddeyi birlikte okuyalım. Maddede deniliyor ki: "Basın özgürdür." Tamam. "Bu öz
gürlük, bilgi edinme-yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir." Gayet güzel; 
ama, bir de bundan sonraki bölümüne bakın. Buraya kadar basının özgürlüğünü veriyoruz. Bundan 
sonraki bölümde de, birtakım sübjektif değerlerle, sübjektif kriterlerle basının sınırlanabileceğini 
kanunumuza dere ediyoruz. Mesela, bakınız "basın özgürlüğünün kullanılması ancak..." Tıpkı 
bizim Anayasamızda olduğu gibi; özgürlükleri sayar sayar sayar, sonra "ancak"la başlar, o özgür
lüklerin yüzde 90'ını elinizden alır. Bu maddede de aynı şeye şahit oluyoruz. Devam ediyorum 
"...demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağ
lığının... "Dikkat buyurun, nedir toplum sağlığı, belli değil.- "... ve ahlakının..." Nedir toplum ah
lakı, belli değil. On sene önce, gazetelerde, bayan resimleri yayımlanırdı, birtakım bantlar çekilir
di; şimdi, o resimlere hiçbir bant çekilmiyor. Hangisi toplum ahlakı; on sene önceki mi, şimdiki mi? 
Gayet sübjektif bir şey. Yine, devam ediyorum. Orada "millî güvenlik, kamu düzeni, devlet sır
larının açıklanmaması -işte, bilmem ne- bunlarla sınırlanabilir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, üç gündür, Türkiye'de, geleneksel lehçelerle ilgili yayınlar yapılıyor. 
Ülkemizde, bu geleneksel lehçelerle, Arapça, Kürtçe, Boşnakça, Lazca gibi başka lisanlarda, leh
çelerde konuşanlar konuşuyordu; fakat, bunlarla ilgili yayın yasaktı, kaset yayınlamak yasaktı. Bu 
ülkede, hep, kamu güvenliği, kamu düzeni, devletin bölünmez bütünlüğü vesaire gibi gerekçelerle 
bunlar yasaklanıyordu; üç gündür kamu düzenine hiçbir şey olmuyor, insanlar zaten konuşuyordu. 
yayınlansa ne olacak yani. Ben, Sayın Hacaloğlu'na katılıyorum; bunun devlet eliyle değil, nasıl 
yabancı dilde yayın hakkı varsa, bırakın, yabancı dilde yayın yapılsın. Devlet, RTÜK, adam gibi 
yasa getirsin; orada, devlete millete, topluma zararlı bir yayın varsa, bunun gereğini yapalım; ama 
biz, bu maddede, bu ikinci fıkrayı getirerek basın özgürlüğünü sınırlandırıyoruz. Muhalefetten bunu 
beklerdim aslında; şu anda ben muhalefet yapar duruma geldim. 

HALUK KOÇ - (Samsun) - Söyledik, duymadınız. 
RESUL TOSUN (Devamla) - Sadece devlet sırları Sayın Koç, sadece devlet sırlan; onun dışın

da güzel bir tebliğ dinledik. İtirazım yok; sizden de memnunum yani. 
ORHAN ERASLAN (Niğde)- Önündeki sıra sayısına bak, yazılı orada, yazılı. 
RESUL TOSUN (Devamla) -Şimdi, arkadaşlar, demokratik haklardan korkmamamız lazım, 

özgürlükleri insanlara vermekten çekinmememiz lazım. Özgürlükleri tanımak devleti güçlendirir, 
zayıflatmaz; ama, tabiî, hepimizin eli kolu bağlı. Neden; çünkü, bu madde ve bu fıkra hazırlanırken, 
Anayasanın 26,27, 28 inci maddeleri, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu maddesi esas 
alınmış. Ee, bu Anayasa yürürlükte olduğuna göre, ki, bu Anayasanın kökten değişmesi gerektiğini 
yargının en üst düzeyindeki insanlar senelerdir bangır bangır bağmyorlar. Şimdi, bu, 26, 27, 28'e 
göre düzenlenmiş. Dolayısıyla, yasanın oraya uyumlu olması gerektiğinden dolayı bu fıkra gerekli 
görülüyor. Aynca, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine tarafız, imza atmışız; o yüzden, o gerekçey
le de onu buraya koymak durumundayız. 

Benim bu noktada Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine de itirazım var. Yani "Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi" dediğiniz sözleşme, o da, dörtbaşı mamur, mükemmel, muazzam, eksiksiz bir 
sözleşme değil ki! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tosun, toparlar mısınız. 
RESUL TOSUN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Ama, söylediğim gibi, bu Anayasa yürürlükte, o sözleşmelere imza atmışız, bu yasayı da ona 

göre çıkarmak mecburiyetinde olduğumuz için bu fıkra buraya eklenmiş. Ben, aslında, bu fıkra 
çıkanlsın diye bir önerge hazırladım; ama, Salih Kapusuz gözlerini ağartınca, geri çektim. 

Saygılarımla. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Zorunlu bilgiler 
MADDE 4. - Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının ad

lan, varsa ticarî unvanlan ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında 
bu hüküm uygulanmaz. 

Haber ajansı yayınlan hariç her türlü süreli yayında, aynca yönetim yeri, sahibinin, varsa tem
silcisinin, sorumlu müdürün adlan ve yayının türü gösterilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN- Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sorumlu müdür 
MADDE 5. - Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise 

her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir. 
Sorumlu müdür olabilmek için; 
a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, 
b) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aranmak kaydıyla Türkiye'de yerleşim 

yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak, 
c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak, 
d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak, 
Gerekir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Söz hakkımı kullanmayacağım. 
BAŞKAN- Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutup, 

sonra aykınlık derecelerine göre işleme alacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasansının 5 inci maddesinin sonuna "sorumlu müdürün Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı 
tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için 
de geçerlidir" fıkrasının eklenmesini teklif ediyoruz. 

Salih Kapusuz Yılmaz Ateş Emin Koç 
Ankara Ankara Yozgat 

K. Kemal Anadol Abdullah Torun 
İzmir Adana 

BAŞKAN - İkinci ve en aykın önergeyi okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin "Tür

kiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak" olarak değiştirilmesini ve aynı maddenin 
ikinci fıkrasına "TC vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak" şeklinde (f) bendinin ek
lenmesini teklif ediyoruz. 

Salih Kapusuz Resul Tosun 
Ankara Tokat 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
"Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak" niteliği, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan sorumlu müdürler için de gereklidir. Zira, sorumlu müdür, yazı işlerindeki görev
lerini fiilen de yapmak zorundadır. Aksi halde, Türkiye dışındaki TC vatandaşlarının süreli yayının 
sorumlu müdürü olabilmesinin yolu açılacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinin sonuna "sorumlu müdürün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı 
tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için 
de geçerlidir" fıkrasının eklenmesini teklif ediyoruz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde, milletvekili dokunul

mazlığı gözetilerek, sorumluluğu üstlenen bir sorumlu müdür yardımcısı tayin edilmesi öngörül
mektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 

Süreli yayın sahibi 

MADDE 6. - Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler. 

Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, 
tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen şartlar aranır. 

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

BAŞKAN - 7 nci maddeyi okutuyorum: 

Beyanname verilmesi 

MADDE 7. - Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu 
yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan düzenlenen kayıtlar alenidir. 

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile 
sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla 
yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile 
yayının türü gösterilir. 

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın 
sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alın
dı belgesi verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

Beyannamenin incelenmesi 

MADDE 8. - Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın 
sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara sahip 
olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren bir hafta içinde 
eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu is
temin tebliği tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Baş
savcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç bir haf
ta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, bir hafta içinde, gerekli belgelerle birlik
te yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir. 

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır. 

Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk 
yayın sahibine veya temsilcisine aittir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasansmın 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki "bir 
hafta" ibarelerinin "iki hafta" olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

Salih Kapusuz Resul Tosun Mehmet San 
Ankara Tokat Osmaniye 

Recep Yıldınm Fatih Ankan Zülfü Demirbağ 
Sakarya Kahramanmaraş Elazığ 

Cemal Uysal 
Ordu 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kınkkale)- Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Maddede belirtilen bir haftalık süre, kurulma veya taşınma aşamasındaki bir yayın or

ganı için kısa bir süredir. Sürenin kısalığı hem savcılığı hem de yayın organını gereksiz bürokratik 
işlemlere sevk edebilir. Bu nedenle, sürenin iki haftaya çıkanlması daha uygundur. 

BAŞKAN- Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 22.37 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 22.52 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

456 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/781) 

(S. Sayısı : 456) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 9 uncu maddesini okutuyorum: 
Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi 
MADDE 9. - Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli 

yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname 
hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. 
Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neşredenler, 556 
sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute 
neşretmekten alıkonulamazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Vazgeçti. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Teslim yükümlülüğü 
MADDE 10. - Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın 

yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha 

sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir. 
Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Vazgeçti. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum: 
Cezai sorumluluk 
MADDE 11.- Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur. 
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. 
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip 

bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek 
cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi 
hallerinde, sorumlu müdür sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün karşı çıkmasına rağmen 
yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir. 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip 
bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek 
cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi 
hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip 
bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise 
basımcı sorumlu olur. 

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara 
uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul 
Tosun,buyurun. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çok kısa bir konuşma yapacağım, 
zamanınızı almayacağım. 

Bizim meslekte, gazetecilikte sorumlu müdürler vardır, bir de gazetelerin jeneriklerini 
okursanız, orada yukandan aşağı, genel yayın yönetmeni, editör, yazı işleri müdürü, sorumlu müdür 
gibi birtakım isimler görürsünüz. Bu gazeteleri, dergileri yöneten, asıl, en üstteki o genel yayın 
yönetmeni yahut adı editör olan yahut yayın danışmanı olan insandır. "Sorumlu müdür" diye 
jenerikte adı geçen, sadece mahkemelerde bu cezalann muhatabı olan bir kişi durumundadır. 
Gazetenin manşetini, yayın yönetmeni ve toplantıda birlikte oturduğu arkadaşlar belirler; bu 
sorumlu müdür, genellikle bu toplantılara bile katılmaz ya editör ya basın danışmanı, bir adı vardır 
onun; ama, sıra cezaya gelince, ceza orada bir sorumlu müdüre yüklenir. Bu şunu getiriyor 
arkadaşlar: Genel yayın yönetmeni herhangi biri hakkında bir yayın yapacak, nasıl olsa cezayı 
aşağıda bir kişi çekiyor ya sürekli, bu konuda gayet cesur bir şekilde davranılıp kişilik haklanna 
tecavüzden de çoğu kez kaçınılmıyor, çekinilmiyor. Dolayısıyla, biz bir önerge verdik; burada ben, 
önergede konuşmamak için şimdi konuşuyorum. Bu sorumlu müdür, aslında basın toplantılannda 
filan... Hangi haberler girecek, nasıl girecek, nasıl yayımlanacak diye günlük toplantılar yapılır 
gazetelerde sabahleyin, bu toplantılara bile çoğu kez katılmayan, katılsa bile asıl yetkili olan baştaki 
insan sorumsuzca hareket ettiğinden dolayı, insan haklan ihlali konusunda ortam açık oluyor ve 
burada toplumun aslında hukukuna tecavüz edilmiş oluyor. Biz getirdiğimiz, biraz sonra okunacak 
önergede, sorumlu müdürden sonra "ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın 
danışmanı gibi sorumlu müdürün kendisine bağlı olduğu yetkili de sorumludur" diye bir ibare 
ekliyoruz; böylece, basın kendisini kontrol edecek, otokontrol yapacak, yukandaki insan da. 
kendisinin sorumlu olduğunu, cezaî müeyyidenin kendisine de uygulanacağını bileceği için. bu 
yayımlanan haberlerde, yorumlarda daha dikkatli davranacaktır. Önergemiz biraz sonra okunacak. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "sorumlu müdür" 

ibaresinden sonra "ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi 
sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresinin; yine, aynı fıkçanın son cümlesindeki "sorumlu 
müdürün" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin" ibaresinin eklenmesini 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Resul Tosun 
Ankara Tokat 

BAŞKAN - Şimdi, en aykırı olan ikinci önergeyi okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Basın Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "Süreli yayınlarda..." 
ifadesinden sonra gelmek üzere "...eser sahibinin eserinin değiştirilerek yayımlanması" ibaresi 
eklenmiş "belli olmaması" ibaresinden sonra gelen "veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Haluk Koç Emin Koç Şevket Gürsoy Yüksel Çorbacıoğlu 
Samsun Yozgat Adıyaman Artvin 

Oya Araslı N. Gaye Erbatur Hakkı Ülkü 
Ankara Adana İzmir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Gerekçeyi mi okutayım Sayın Koç? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Hayır; söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu mesleğin çeşitli kademelerinde çalışan arkadaşlarımız var; siz de 

muhatap oluyorsunuz; bunlar, çok sık haber hazırlıyorlar alt kademede ve bu haberi, bağlı 
bulundukları medya organlarının haber oluşturma mutfağına gönderiyorlar. Bu mutfakta, 
gönderilen bu haber -bir malzeme olarak değerlendirecek olursak- içeriğinin çok daha dışında bir 
başlıkla, çok daha farklı bir kapsamla yayımlanabiliyor. Yani, alt kademede bu haberi sunan kişi, bu 
haberi verenden aldığı içeriği doğru olarak yansıtsa bile, mutfakta, farklı bir şekilde karşımıza 
çıkabiliyor ertesi gün gazetede. Buna sık sık tanık oluyorsunuz. Benim de başıma geldi bu birbuçuk 
yıllık dönem içerisinde; yani, orada da, söylediklerimden çok daha farklı bir başlıkla bu olayın 
yansıtıldığına tanık oldum; davalık herhangi bir şey söz konusu değildi; geçti. 

Bu başlık, bazen, o yayın organının mutfağında, o haberi veren kişinin tamamen inisiyatifi 
dışında, haber olan kişinin, kişilik haklarına saldın boyutunda yer alabiliyor. Şimdi, burada 
muhatap, o haberi veren kişi oluyor. Şimdi, burada, o mutfakta bu sorumluluğu üstlenen kişinin, 
yani, daha üst kademedeki kişinin hiçbir cezaî sorumluluğu olmuyor; o, sadece, oradaki 
manipülasyonu yapıyor ve bunun çarpıtmasını yapıyor; kişilik haklarına saldırıyı, belki, o andaki 
siyasî beklentisine göre, demin söylediğim o üçgendeki çıkarına göre, o haberi, o şekilde topluma 
sunmuş oluyor. Muhatap, burada, en alt kademedeki muhabir arkadaş oluyor. Bunun düzeltilmesi 
için bu söylendi. 
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Gerekçe olarak da, özellikle süreli yayınlarda, eserin gerçek sahibi, eserin yayımına kadar olan 
süreçte etkin olamamakta ve haber, yayım sürecinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Eserin 
değiştirilmesi halinde, cezaî sorumluluğun, değiştiren sorumlu müdüre ait olduğu belirtilmektedir. 
Bu düzenlemeyle, haberin içeriğinin değiştirilmesinin önüne geçilmesi ve kamunun sağlıklı haber 
alabilmesinin yolunun açılması amaçlanmaktadır;burada hiçbir art niyet yoktur. 

Sayın Resul Tosun, Cumhuriyet Halk Partisinden memnun olduğunu söyledi. Değerli 
arkadaşım, memnun olabilmeniz için, Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı haklı uyarılara da biraz 
kulak vermeniz gerekmekte, biraz dikkatli olmanız gerekmekte; o zaman, Cumhuriyet Halk 
Partisinin çok daha yararlı olduğunu göreceksiniz. 

Teşekkür ediyorum.(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "sorumlu müdür" 

ibaresinden sonra "ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi 
sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresinin; yine, aynı fıkranın son cümlesindeki "sorumlu 
müdürün" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin" ibaresinin eklenmesini 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaştan 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Süreli yayınların gerçek yöneticileri, yayın yönetmeni ya da genel yayın yönetmeni olarak 

görev yapan yetkililerdir. Sorumlu müdür, genelde, sadece hukuk karşısında sorumlu tutulsun diye 
ismen görevlendirilen, yayınlar üzerinde fiilen etkisi olmayan şahıslardır. Yayın kararını genel 
yayın yönetmeni verir, cezayı ise sorumlu müdür çeker. Genel yayın yönetmenlerinin sorumlu 
olmamaları, hukuk ihlal edici yayınlara cesaret vermektedir. Bu değişiklik, basının otokontrolü için 
gereklidir. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Haber kaynağı 
MADDE 12. - Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü 

haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen Tokat Milletvekili Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Hukukî sorumluluk 
MADDE 13. - Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan 

dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi 
ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, 
kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel 
kişiler hakkında da uygulanır. Tüzelkişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer 
şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, 
başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette 
değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket 
eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst 
yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. (Alkışlar) 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Alkışa hiç gerek yok; gecenin bu saatinde, zamanınızı çok 

almayacağım; hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Bu yıl, basın meslek ilkelerinin onbeşinci yılı. Basın Konseyi tarafından 1989 yılında 

yayımlanan basın meslek ilkeleri şunlar: 
"İletişim özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve 

demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler: 
Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına, her 

zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek, 
İletişim özgürlüğünü, halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak, 
Gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup, bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak 

olduğunu gözönünde tutarak, 
Basın Konseyinin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme kararlılığını 

vurgulayarak, 
Yukarıdaki bölümü de içeren basın meslek ilkelerine uymayı, sözünü ettiğimiz temel 

inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız. 
1- Yayınlarda, hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dinî 

inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. 
2- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din duygularını, 

aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. 
3 - Kamusal bir görev olan gazetecilik -bu çok önemli- ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara 

alet edilemez. 
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4 - Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira 
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. 

5 - Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu 
olamaz. 

6 - Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz. 

7 - Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler kamu yaran ciddî bir biçimde gerektirmedikçe 
yayımlanamaz. 

8 - Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan, o basın organının özel çabalarla 
gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından, kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna 
sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir. 

9 - Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe, hiç kimse, suçlu ilan edilemez. 
10 - Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça 

kimseye atfedilemez. 
11 - Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur; kaynağın, kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik 

ve başka nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. 
12 - Gazeteci, görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla 

yapmaktan sakınır. 
13 - Şiddet ve zorbalığı özendirici, insanî değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. 
14 - İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüte yer bırakmayacak şekilde 

belirtilir. 
15 - Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. 
16- Basın organları, yanlış yayımlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar." 
Bu yasanın, bu ilkeler doğrultusunda katkı yapmasını ve hayırlı olmasını diliyorum; teşekkür 

ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Düzeltme ve cevap 
MADDE 14. - Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili 

gerçeğe aykın yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay 
içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı 
olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, 
günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda 
yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve 
sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. 

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun 
olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür 
olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satın geçemez. 

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve 
cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır. 

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım 
için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykın şekilde yayımlanması 
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halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu 
yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak 
yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma 
yapmaksızın, karara bağlar. 

Sulh ceza hâkiminin karanna karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde 
itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın karan kesindir. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci 
fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin karanna itiraz edilmemişse karann kesinleştiği tarihten, itiraz 
edilmişse yetkili makamın karannın tebliği tarihinden itibaren başlar. 

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri 
tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine 
bir ay ilave edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen Tokat Milletvekili Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Vazgeçmiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Zorunlu bilgileri göstermeme 

MADDE 1 5 . - 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususlann 
gösterilmemesi veya gerçeğe aykın olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür, 
süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüz 
milyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınhr. Bu ceza, bölgesel süreli 
yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen Tokat Milletvekili Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Vazgeçmiştir. 
Maddeyle ilgili 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı kanun tasansının 15 inci maddesinde geçen "sorumlu müdür" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresi eklenmiştir. 
Salih Kapusuz Resul Tosun 

Ankara Tokat 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kınkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
RESUL TOSUN (Tokat) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
11 inci maddede yapılan değişikliğe uyum amacıyla getirilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Durdurulan yayının yayımına devam etme 
MADDE 1 6 . - 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun 

beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi ve 
sorumlu müdür birmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlır. Bu 
ceza, bölgesel süreli yayınlarda beşmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az 
olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesindeki "yayın sahibi ve sorumlu müdür" ibaresi 

"yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" şeklinde değiştirilmiştir. 
Salih Kapusuz Resul Tosun 

Ankara Tokat 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe 
11 inci maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla getirilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Teslim yükümlülüğüne uymama 
MADDE 17. - 10 uncu maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, 

üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun... 
RESUL TOSUN (Tokat) - Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması 
MADDE 18. - Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına 

uymayan sorumlu müdür, onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli 
yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz. 
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Sorumlu müdür hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu 
müdür ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yaym sahibi 
tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde 
yayımlanmasına da karar verir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun; 
buyurun. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Arkadaşlar çok kısa konuşacağım, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması konusunda önemli bir müeyyide getiriliyor. Bu, 
tasarının en önemli maddelerinden birisidir. Herhangi bir yayın organı, herhangi birinin şeref ve 
haysiyetini zedeleyen, kişilik haklanna tecavüz eden bir yazı yayımlamış ve toplum nazannda onu 
töhmet altında bırakmışsa; o şahıs, bir tekzip -düzeltme yazısı- gönderiyor. Bu düzeltme yazısını 
yayımlamayan gazeteye yahut da yayın organına 10 milyardan 150 milyar liraya kadar ağır para 
cezası veriliyor. Hakkınızda bir yazı yayımlandı; düzeltme yazısı yayımlanmadı; ayrıca, bu 
maddeye göre, bunu, tirajı 100 000'in üzerinde olan iki gazetede yayımlatmak suretiyle de, 
hakkınızda yayımlanan gerçeğe aykın haberi, yorumu düzeltmiş oluyorsunuz. 

Dolayısıyla, buradaki para cezasını ve bu müeyyideyi ağır bulmak, bence, yersiz; adam, 
yayımlarsa, bu müeyyide zaten uygulanmayacak; yayımlarsa zaten kurtulacak; yayımlamamakta 
ısrar ediyor, sizi, haksız olarak töhmet altında bırakıyor; dolayısıyla, 10 milyardan 150 milyar liraya 
kadar olan ceza caydırıcı bir cezadır, yerindedir; caydıncı olması gerekir; aynca, tirajı 100 000'in 
üzerinde olan iki gazetede de yayımlanması gerçeğin ortaya çıkması açısından gereklidir. 

Osmanlı döneminde, Erzincan'ın Cimin İlçesinde "Pala" diye meşhur birisi varmış, birisine 
küfretmiş, sülale boyu "rahmet!" okumuş. Mahkemeye vermişler, dava açmışlar; gel, git!.. 
Sonunda, mahkeme, 1 altın, 1 lira ceza ödemesine karar vermiş. Pala şaşırmış; hâkime, dönmüş 
"yani, ben, şimdi, bu adama bu kadar küfrettim, bunun cezası 1 altın mıydı" demiş; hâkim de "evet, 
1 altın" demiş. Pala, yeleğinin cebinden 1 altın çıkarmış, fırlatmış hâkime "senin de" demiş; 1 tane 
daha çıkarmış, savcıya "senin de"demiş; 1 tane daha çıkarmış, zabıt kâtibine "senin de" demiş; 
cebinde 1 çeyrek kalmış, mübaşire dönmüş "veresiye kalırsan senin de" demiş. 

Şimdi, biz, burada, caydıncı bir müeyyide getirerek, kişilik haklannı zedeleyici bu tür 
teşebbüslerin önüne geçmiş oluyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Madde üzerinde verilmiş 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı kanun tasansının 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "sorumlu müdür" 

ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının 
ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte 
müteselsilen sorumludur." 

Salih Kapusuz Resul Tosun 
Ankara Tokat 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
11 inci maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla getirilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yargıyı etkileme 
MADDE 19. - Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik karan verilmesine veya 

kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 
işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan 
ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda 
onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya 
mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan 
cezalar uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın 
Feridun Fikret Baloğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; gecenin bu fazla ilerlememiş saatinde size hitap etmenin mutluluğunu duyuyorum. 
Bu büyük topluluğunuzu bulduğum için rahat bir konuşma yapmayı umuyorum. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - İlerlememiş mi! Saat 23.00! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Herkes "ilerlemiş saat" diye başlıyor ve kısa 

konuşacağını söylüyor; ben, onbeş sayfadan ibaret bir konuşma sunacağım için "ilerlememiş saat" 
diye başladım. 

Şimdi, tasarının genel gerekçesinde "evrensel demokrasi anlayışının ortaya çıkardığı bir 
önemli kavram da bilgi edinme hakkı" deniliyor ve devam ediyor "bu yeni bakış açısı karşısında 
düşünceyi açıklama özgürlüğü ve basın özgürlüğü, onu kullananlar açısından bir özgürlük olduğu 
kadar, gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip birey ve kitleler açısından da temel bir hak 
niteliğindedir" deniliyor. Acaba, öyle midir; özellikle, Türkiye'de basın ve halk ilişkileri bu ihtiyacı 
karşılamaya yeterli midir; ona bir bakmak gerekiyor. 

Basın özgürlüğünü düzenlediği iddia edilen bu tasan, gazete sahiplerinin özgürlüğünü mü, 
basın emekçilerinin özgürlüğünü mü, okurlann haber alma özgürlüğünü mü, haberin objesi olan 
insanlann özgürlüğünü mü savunuyor; önce, bunu bir saptamak gerekiyor. 

Türkiye'de, basın patronlan dışındaki büyük çoğunluk, basının bugünkü durumundan 
yakınıyor; okuyucular yakınıyor, siyasetçiler yakınıyor, haberlere obje olan insanlar yakınıyor; ama, 
tabiî, gazete patronlannın mutlu olmaması için bir neden yok; onlann, halkı etkilemekte etkili bir 
araç olarak kullandıklan gazeteleri dışında bankalan, ekonomiyi kontrol eden holdingleri, zaman 

- 2 6 7 -



T.B.M.M. B : 99 9 . 6 . 2004 O : 5 

zaman iktidarları baskı altına alan güçleri var. Tabiî, her dönemde, medya patronlarının 
destekledikleri partiler değişiyor; ama, onların anlayışları hiç değişmiyor. Çünkü, Türkiye, artık, 
fikir gazetelerinin, düşünce gazetelerinin, inanç gazetelerinin dönemini kapatmıştır. Türkiye'de, 
gazete, artık, bir meta haline gelmiştir, alınıp satılan bir parça haline gelmiştir. 

Bu çerçeve içinde, bu yasanın, sadece, şeklî bir rahatlama getireceğini, basın özgürlüğünü 
sağlamada bir katkısının olmayacağını düşünüyorum. 

Basın emekçilerine baktığımız zaman, onların büyükçe bir bölümü, binbir emekle 
hazırladıkları haberlerin nasıl kırpılıp atıldığını görüyorlar; ısmarlama haber anlayışından 
yakınıyorlar konuştuğunuz zaman. Gazetelerin, özellikle ikinci sayfalarından diğer sayfalarına 
doğru bir kanserli hücre gibi yayılan, içi boş magazin haberlerinin gazeteciliği nasıl yok ettiğini, 
gerçek gazetecileri nasıl kahrettiğini görüyorlar. Ayrıca, özgür bir gazeteci olmak, özgür haber 
üretmek ihtiyacını gidermek için o doğrultuda davrandıklarında, kapının önüne konulmanın 
acılarını yaşıyorlar. 

Arkadaşlar, bugün, Türkiye'de en yoğun işsizliğin bulunduğu alanlardan birisi basın işkoludur. 
Bunun nedenlerinden birisi de, özgürlüğünü kullanmak isteyen basın emekçilerine medya 
patronlarının uyguladığı baskıdır. 

Demin, bir gazeteci arkadaşımız çok güzel söyledi; bunları söylemek lazım, bunları 
söylemenin bir bedeli de olabilir; ama, bunları mutlaka söylemeliyiz ve önlemini de almalıyız. 

Bu işkolunda sendika kurmak fiilen engellenmektedir. Bir Türkiye Gazeteciler Sendikası vardır 
-bilmiyorum kaç gazetede örgütlü, belki bir gazetede, belki iki gazetede- basın özgürlüğünden söz 
eden medya patronları, işyerlerinde sendikalaşmayı önlemektedirler. Örgütlenmek isteyen sendika 
da, geçmişte gördüğümüz militan sendikacılık anlayışının unsurlarından olan sendikalar değil; çok 
doğal, ücret sendikacılığı yapan, zaman zaman daha radikal tavırları olan sendikalar; bunlara bile 
tahammül edemiyorlar. Bu çerçeve içinde basın emekçilerinin özgürlüğünden bahsetmek mümkün 
değildir. Burada, basın özgürlüğünü tartışıyoruz; ama, böyle bir şey yok. 

Okurlara gelince, onların durumu çok daha kötü; çünkü, okurların tercih hakkı yok, Türkiye'de 
gazete okurlarının seçeceği gazete yok. Satış sayısı, tirajı 50 000 - 100 000 arasında gezinen birkaç 
gazeteyi bunun dışına çıkararak söylüyorum; Türkiye'de bir tek gazete vardır, bir tek gazete patronu 
vardır. İsimleri değişik de olsa, anlayışları tektir; anlayışları, gazeteler aracılığıyla Türkiye'ye 
hükmetmektir. Bunu da başarıyorlar. 

Peki, okurlar doğru bilgiye nasıl ulaşacaklar; okurların doğru bilgiye ulaşması için, doğru 
gazetecilik lazım, sağlıklı bir basın lazım. Bu, yasayla düzenlenecek bir şey değil, bu bir anlayış, bu 
bir toplum tercihi, bu bizim tercihimiz; ama, ne ki, insanlar, bir kısırdöngü içine mahkûm edilmiş 
gibi o çerçevenin içinde kalıyorlar. 

Dün, bir ulusal gazete, son mini yerel seçim yenilemesiyle ilgili bir haber verdi. Hepimizi 
ilgilendirdiği için söylüyorum, çünkü, siyasetçiyiz. Bir ilçede, bir partinin kazandığı seçimi Türkiye 
geneline uyguladı ve o partiyi birinci parti ilan etti. Bunun hangi kurala uygun olduğunu düşünelim. 
Bu, gazetecilik kurallarına mı uygun, matematik kurallarına mı uygun?! Türkiye'nin herhangi bir 
ilçesini alabilirsiniz, orada çok küçük bir parti seçim kazanabilir; bunu, bütün Türkiye'ye yayıp 
manşetten veriyor; şu parti mahvoldu, bu parti birinci parti oldu diyor, Sonra, onun üzerine, 
başyazarı da bir yorum yapıyor Türkiye'nin siyasal dengelerine ilişkin. Sonra, o haberi ve o yorumu 
okuyan bazı siyasetçiler de, o haberlerin üzerine, siyasal hareket oluşturuyorlar Türkiye'de; böyle 
bir çerçeve... Okuyucu, nasıl doğru haberi görecek, nasıl doğru haberden yararlanacak, nasıl 
bilgilenecek; mümkün değil. İşte, Türkiye'de, gerçeği öğrenme hakkı böyle, gerçeği böyle 
öğreniyorsun. 
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Bir de, yayının konusunu oluşturan bireyler var. Haber konusu insanlar gözaltına alınıyorlar, 
tutuklanıyorlar; bunları vitrine kocaman koyuyorlar. Tabiî, yaşlan büyük olduğu için, gözlerine 
böyle bant falan da çekmiyorlar. Suçlulukları falan belli değil; ilk günden suçlu ilan ediliyorlar. Kim 
olursa olsun, herkesin başına gelebilir, gelmiştir Türkiye'de; bu, siyasal alanda da olur, diğer 
alanlarda da olur. Ama, bunlar, bir süre sonra aklanıyorlar, bir süre sonra tahliye ediliyorlar. Ne 
tahliyeleri ne de aklanmaları haber oluyor; bir köşede küçücük bir haber; ama, ilk haber, kitlelerin 
kafasında kalıyor, ilk haberle insanlar etkileniyor, o kişiye ilişkin yargıları pekişiyor. Şimdi, 
manzara bu. 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) - Yeter... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Senin başına böyle bir şey gelirse, bana "yeter" 

demezsin. 
Bu durumda, elimizdeki yasa tasarısı, özgürlük alanlarını, yani, basın emekçisine ilişkin alanı, 

okura ilişkin alanı, haberi oluşturan kişilerle ilgili alanı genişletiyor mu; hiçbir şey genişletmiyor. 
Güzel bir yasa tasarısı, şunları düzenliyor, bunları koyuyor; hayırlı olsun; ama, bu kadar arkadaşlar. 
Bu söylediklerimi bu yasa tasarısıyla ilgili görmeyebilirler arkadaşlar; ama, basın özgürlüğü 
deyince, çok geniş bir alan. 

19 uncu maddeye gelince, çok kısa söyleyeyim, bir hukukçu olarak söylüyorum: Bu 19 uncu 
madde, tam bir sansür maddesidir. Bakınız, 19 uncu maddede şöyle bir bölüm yer alıyor: "Hazırlık 
soruşturmasının başlamasından takipsizlik karan verilmesine veya kamu davasının açılmasına 
kadar geçen süre içerisinde -yani, şikâyet dilekçesi veriliyor; dava açılıncaya kadar geçecek bir süre 
var- cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin 
içeriğini yayımlayan kimse..." Nedir bu; adlî tabip raporu da var bunun içerisinde. Yani, bir adam 
bir adamı dövmüş, hakkında soruşturma açılmış. Gazetede bununla ilgili şöyle bir haber 
çıkamayacak artık: "Bir mahalle kavgası, yaralılardan birisinin 5 gün raporu var." Yazsa ne olur 
yani, Türkiye mi yıkılacak?! 

İkincisi, bu maddenin birinci fıkrası bu şekliyle kalırsa, Türkiye'de hiçbir çete haberi 
verilemez. Ne zamana kadar verilemez; davanın sonuna kadar verilemez. Gazeteler haberi nasıl 
verecek? Gayet açık; raporu veremiyorsunuz, iddianameyi veremiyorsunuz; nasıl verilecek? 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Dava açılmasına kadar. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Evet, dava açılmasına kadar. Dava açıldıktan 

sonra da bir engelleme var, ikinci fıkrayı okuyorum... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sonuçlanmasına kadar değil. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Hayır, birinci fıkra şöyle: "Kamu davası 

açılıncaya kadar ya da takipsizlik karan verilinceye kadar." 
İkinci fıkrayı okuyun lütfen: "Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar." 

O bölümde de, mütalaa verilemez deniliyor. Mütalaa kavramı çok yaygın bir kavramdır, çok esnek 
bir kavramdır. Yani, siz bir davayı haber olarak verirken bir başlık atarsınız "çete yargılaması" 
dersiniz, bu bir görüştür, mütalaa dediğim işte, görüştür. Onu da bu çerçeve içine koyarlarsa, bu 
madde çok büyük sorun yaratır. O nedenle, bu maddenin değiştirilmesine ilişkin -Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun da desteğini bekliyorum, deminden beri itiraz ediyor- yeniden düzenlenmesine 
ilişkin bir önerge veriyoruz arkadaşlar. Bu önergeyi, lütfen, Sayın Bakan ve Sayın Komisyon da 
incelesinler, şu anda önlerinde. Eğer, madde, bizim dediğimiz doğrultuda düzeltilirse, sanıyorum, 
uygulama imkânı olur ve daha sağlıklı bir hale gelir. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu kanun tasansının içinde yer alan cezalar yerel basın 
için bir azaptır. Evet, engellenmelidir, kişiliklere yönelik saldınlar engellenmelidir, tekzibi 
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yayımlamayan ceza görmelidir; ama, yerel basına, koskoca gazetelere, medya patronlanna 
uyguladığınız cezaya yakın bir ceza uygularsanız, kimse gazete çıkaramaz hale gelir. Suç 
işlemesinler diyebilirsiniz; ama, demin bahsettim 19 uncu maddede, suçun ne olduğu bile belli 
değil. Bu madde bu haliyle geçerse ve bu cezalar uygulanırsa, Türkiye'de yerel gazete çıkarmak 
mümkün olmaz. O zaman bu yasa tasarısında yer alan şu çok güzel sınıflama, yaygın süreli yayın, 
bölgesel süreli yayın, yerel süreli yayın ne anlama gelir? Yerel süreli yayın; onlara bir statü 
veriyoruz, onlara bir anlam veriyoruz; ama, bu uygulanamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, 5 dakikam daha var. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baloğlu. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu ceza uygulaması dışında 

yerel basına ilişkin söylenecek çok söz var; ama, uzatmak istemiyorum. 
19 uncu maddedeki yasaklamanın mutlaka kaldırılmasını, basın özgürlüğüyle ilgili bir yasada 

sansürün yer almamasını önemle bilgilerinize sunuyorum. Eğer, bunu gerçekleştirebilirsek, bu yasa, 
diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi, daha olumlu özelliklere kavuşacaktır. 

Son olarak söylemek istediğim şudur: Basın Yasasının, bugünkü tartışmaları dışında, sadece 
basın patronlanna değil, medya emekçilerine özgür çalışma ortamını getirmesini, işgüvenliği 
imkânlan getirmesini sağlayacak bir tartışmanın da başlangıcı olmasını diliyorum, bu yolun 
açılmasını diliyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu. 
Maddeyle ilgili 1 adet önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 456 sıra sayılı Basın Kanunu Tasansının 19 uncu maddesinin ekli biçimde 

değiştirilmesini öneriyoruz. 
Feridun Baloğlu Sezai Önder Mehmet Semerci 

Antalya Samsun Aydın 
Yılmaz Kaya Türkân Miçooğullan 

İzmir İzmir 
Madde 19- Hazırlık soruşturmasının başlamasından dava kesin kararla sonuçlanana kadar 

geçen sürede, cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında görüş yayımlayan kişi, 
iki milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlır. Bu ceza, bölgesel süreli 
yayınlarda on milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmi milyar liradan az olmaz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - İzin verirseniz Sayın Başkan, bu önergeye 

niçin katılmadığımızı bir iki cümleyle açıklamak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, yargı sonucunun beklenmesi, yargıdaki bir davayla ilgili peşinen 

açıklama yapılmaması, belge yayımlanmaması, yorum yayımlanmaması bugün evrensel bir kuraldır 
ve çok hassasiyet gösterilen bir kuraldır. Burada gözetilen husus, adaletin etkilenmeden 
gerçekleşmesidir ve insanlann peşinen suçlu ilan edilmemesini sağlamak, ona hizmet etmektir. 
Yani, burada, haber verilebilir, buna bir engel yok... 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, katılıp katılmadığınızı belirtirseniz... 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY(Ankara) -...İddianame yayımlanabilir; fakat, belgeler 

yayımlanamaz, yorum yapılamaz. Onun için, biz, buna katılamıyoruz. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Baloğlu, gerekçeyi mi okutayım?.. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baloğlu. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, 

gerekçeyi kısa yazmak zorunda kaldığım için düşüncelerimi Sayın Bakana tam olarak 
anlatamadığımı düşünüyorum. Benim burada söylemek istediğim şey şudur: Belge kavramı, çok 
yaygın bir kavramdır; yani, demin söyledim, adlî tabip raporunun yayımlanmasında ne sakınca var? 
Adamın gözü şişmiş, 5 gün işinden kalıyor, adlî tabip rapor vermiş; yani, bu yayımlansa ne olacak?! 

Üstelik yargının baskı altında kalmamasından bu kadar endişeyle bahsediyorsak, son günlerde 
basına yansıyan bir olaya da aynı duyarlılıkla yaklaşmalıyız. Türkiye'de görevli iki yargıç, bir 
holdingin uçağıyla yurtdışına -kendisini hiç ilgilendirmeyen bir alana- gidiyor ve orada açılışa 
katılıyor. Buna ilişkin hiçbir şey yapılmıyor, şimdi, yargıyı basından korumaya çalışıyoruz... 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Cinsel saldın, cinayet ve intihara özendirme 
MADDE 20. - Cinsel saldın, cinayet ve intihar olaylan hakkında, haber vermenin sınırlannı 

aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar 
birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlır. Bu ceza bölgesel süreli 
yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Kimliğin açıklanmaması 
MADDE 21. - Süreli yayınlarda; 
a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan 

kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, 
b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 . 

ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurlann, 
c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlannın, 
Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalanna yol açacak şekilde yayın yapanlar birmilyar 

liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlır. Bu ceza bölgesel süreli 
yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum: 
Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma 
MADDE 22. - Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunlann yayımını veya dağıtımım veya 

satışını önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği 
takdirde, bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandınlır. 

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınlann basılmasını, yayımını, 
dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği 
takdirde, iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandınlır. 

Yukandaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış 
yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek ceza 
yanya kadar artınlır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Süreli yayınlann dağıtımı 
MADDE 23. - Süreli yayınlann dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen 

yayınlan, dağıtımını yaptıklan diğer yayınlar için aldıklan satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre 
belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu 
yükümlülüğe aykın davrananlar, dağıtımından kaçındıklan yayının toplam bedelinin on misli ağır 
para cezasıyla cezalandınlırlar. 

Süreli yayınlan perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri 
kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınlan satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip 
yayınlan satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınlan satmama koşuluna bağlı olan veya bu 
sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yeniden yayım 
MADDE 24. - Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin 

yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınlırlar. 
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni 

olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandınlırlar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
El koyma, dağıtım ve satış yasağı 
MADDE 25. - Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç 

adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir. 
Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan 
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inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü 
maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 
12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci 
fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir. 

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci 
fıkrada belirtilen suçlan içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de 
dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin 
karan ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının karan 
yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde 
hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının karan hükümsüz kalır. 

Yukandaki fıkra uyannca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa 
sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Dava süreleri 
MADDE 26. - Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili 

ceza davalannın günlük süreli yayınlar yönünden üç ay, diğer basılmış eserler yönünden altı ay 
içinde açılması zorunludur. 

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış 
eserlerin Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukandaki sürelerin başlama tarihi, 
suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk 
Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz. 

Sorumlu müdürün karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı 
yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür hakkında verilecek beraat 
karannın kesinleşmesinden itibaren başlar. 

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine 
açılacak davada süre, bildirim tarihinden itibaren başlar. 

Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava 
zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için 
gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra, 

aykınlık derecesine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı kanun tasansının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "sorumlu 

müdürün" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin" ibaresi, "sorumlu 
müdür" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresi eklenmiştir. 

Salih Kapusuz Resul Tosun 
Ankara Tokat 

BAŞKAN - En aykın olan ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasanın 26 ncı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Maddenin birinci fıkrasında yer alan "üç ay" ifadesi "iki ay" olarak, "altı ay" ifadesi" dört ay" 

olarak değiştirilmiştir. 
Salih Kapusuz Sabri Varan Recep Koral 

Ankara Gümüşhane İstanbul 
Fahri Keskin Nusret Bayraktar 

Eskişehir İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
TRT Kanunu, dava açma süresini altmış günle sınırlı tutmaktadır. Önerilen değişiklikle TRT 

Kanunu ile Basın Kanunu arasında uyum sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
456 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "sorumlu 

müdürün" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin" ibaresi, "sorumlu 
müdür" ibaresinden sonra "ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili" ibaresi eklenmiştir. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
11 inci maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevli mahkemeler ve yargılama usulü 
MADDE 27. - Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan 

dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye 
ceza mahkemelerinde görülür. 
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Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu 
davalar iki numaralı mahkemede görülür. 

Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele 
işlerden sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı 
MADDE 28. - 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için 

hükmedilen para cezalan, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tebligat 
MADDE 29. - Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve 

temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 30. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
781 sıra sayılı Basın Kanunu Tasarısının "Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlığını taşıyan 

30 uncu maddesine "... Basın Kanunu" ifadesinden sonra "ve 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın 
İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri" 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Emin Koç Mehmet Parlakyiğit 
Samsun Yozgat Kahramanmaraş 

Mehmet Işık Oya Araslı N.Gaye Erbatur 
Giresun Ankara Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİRATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; bu konuyla ilgili 1 inci madde 

üzerinde konuşurken bir noktaya dikkat çekmiştim, onunla ilgili bir önerge vereceğimizi 
söylemiştim. 
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Burada, Basın ilan Kurumu Kanununun -ki, 195 sayılı Yasa 1961 yılında çıkarılmıştır- 49 uncu 
maddesinin bir müeyyide getirdiğini, Basın İlan Kurumunun bir kamu idaresi olduğunu ve siyasî 
irade doğrultusunda yayın yapan medya kuruluşlarının içeriğini inceleyerek, iki ay süreyle resmî 
ilan vermeme gibi bir cezaya çarptırabildiğini ifade etmiştim, bunun basın özgürlüğüyle 
bağdaşmadığını söylemiştim. Bunu düzeltmek amacıyla bunu ilave ediyoruz, söylüyoruz. Bakın, bu 
düzenleme, gerçekten, Anayasayla getirilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, haberleşme 
hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyetiyle ilgili genel temaya aykırıdır. 
Basın Konseyinin görüşü de bu şekildedir; önemli bir sivil toplum kuruluşu. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının son maddesine geliyoruz. Yürürlük ve yürütmeyle 
ilgili maddeler oylanacak. Ben, şimdiden yararlı olmasını diliyorum ve 1924 yılında Atatürk'ün 
verdiği bir demeçte basınla ilgili şu sözlerini ifade ederek, belki de son konuşmalardan birini 
yapmış olacağım. 

Değerli arkadaşlanm, bakın, Atatürk, 1924 yılında, 2004 yılında, bugün konuştuğumuz ve 
özgürlük sınırlarını çizmeye çalıştığımız basınla ilgili şu açıklamayı yapıyor; 1924-2004: "Basının 
tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derece nazik bir vaziyet olduğunu da beyana lüzum 
görmem. Hür türlü kanunî kayıtlardan ziyade, bir kalem sahibi, ilme, ihtiyaca ve kendi siyasî 
telakkilerine olduğu kadar, vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususî telakkilerin 
üstünde olan yüksek menfaatlanna da dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyetindedir. Asıl bu 
mecburiyettir ki, umumî düzeni temin edebilir. Ancak, bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu 
kusuru düzeltecek tesirli vasıta, asla, mazide sanıldığı gibi basını kayıtlar altına alan rabıtalar 
değildir. Bilakis, basın hürriyetinden doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine, bizzat, basın 
hürriyetidir." Görüldüğü gibi, Yüce Atatürk'e göre de basın hürriyetinden doğacak sakıncaların 
giderilmesi, yine, basın özgürlüğünün kendisine aittir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 

Kanunun hayırlı olmasını diliyorum; saygılar sunuyorum.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli 

yayınların sahibi, sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
yayınlarının türünü yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek 
zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu 
müdür, beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandmlır. Bu ceza 
bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını bu Kanunda 
öngörülen hükümlere uygun hale getirirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 31.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 

MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın Bakan teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi, 

tekrar, saygıyla selamlıyorum. Gecenin tam yansındayız. Katkılannız için, hepinize çok teşekkür 
ediyorum. Şuna inanıyorum; toplumumuz için, ülkemiz için gerçekten çok temel yasalardan birini 
ve bugünün çağdaş şartlannda, çağdaş dünya şartlannda olgun bir basın yasasını, bugün, Meclisten 
çıkarmış olduk; ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

İzninizle, burada, sadece iki noktaya değineceğim; arkadaşlanmız bize görev olarak veriyor, 
bekliyorlar. Birincisi, basın çalışanlanyla ilgili yasa üzerindeki düzenlemeler. Şimdi, biraz önce de 
sözünü ettim, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun adında bir kanunumuz var. Bu kanun, gerçekten, günümüz şartlannda iyi 
kanunlardan birisi; yani, bazı boşluklan var, sorunlan var; fakat, basın çalışanlanyla ilgili 
problemler daha çok uygulamadan doğuyor; ama, bu şu demek değil, biz bunun üzerinde 
çalışmıyoruz demek değil. Şu anda, yine, ilgili kurumlara, basın meslek kuruluşlanna yazı yazdık, 
görüş istedik; bu kanun üzerinde çalışıyoruz; yakın zamanda, huzurunuza basın çalışanlannın 
şartlannı, editöryel bağımsızlığı daha iyi düzenleyen bir tasanyla geleceğiz. 

Aynca, tabiî, hukuk davalan, tazminatlar gibi hususlar konusunda arkadaşlanmızm talepleri 
oldu. O konular, farklı bir kanunun, özel hukukun konusu, Borçlar Kanununda düzenleniyor. Basın 
Kanununda, tazminatlara ve benzeri hukuk davalanyla ilgili konulara yer verilmiyor; yani, bunlar 
Basın Kanununda yoksa, yer almıyorsa, başka kanunlarda, özel kanunlarda düzenlendiği içindir. 
Basın Kanunu, şu anda mevcut, uyguladığımız Basın Kanununa göre, gerçekten çok gelişmiş, çok 
daha özgürlükçü, çok daha organize bir kanundur; ben, onu ifade etmiş olayım. 

Bu cezalarla ilgili, arkadaşlanmızm tereddütü oldu. Yani, buradaki alt tabanlar yerel basın 
içindir. Maddelerde, dikkat edilirse, bölgesel ve yaygın süreli yayınlar belirtiliyor; ama, yereller 
belirtilmiyor; çünkü, o tasnif içinde, zaten, en taban yerel basın içindir, onda bir tereddütümüz 
yoktur; onu da ben, tekrar, açıklamış olayım. 

Bir de son olarak -konuşmalar sırasında değinildiği için- şunu açıklamak istiyorum: Bakın, 
sadece iki konuda hürriyeti bağlayıcı cezaya yer veriliyor; birisi zaten basılı malzemeleri tahriptir; 
yani, o bir cezaî suçtur, bir basın suçu bile değildir; diğeri ise, cevap ve düzeltme hakkının 
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yayımlanmamasıdır. Orada da, bakın, bu ceza, üçüncü safhadır. Bir defa, cevap ve düzeltme hakkını 
yayımlamayacak, para cezasını da ödemeyecek; ondan sonra hürriyeti bağlayıcı ceza söz 
konusudur. Biz, tabiî -başta da belirttiğim gibi- basın karşısında, toplumda yaşayan bireyi, onun 
haklarını, onur ve şerefini de korumak durumundayız. 

Bu açıklamalarla, ben, tekrar, emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum; hayırlı olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum: 

VI. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Haziran 2004 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmasının 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Salih Kapusuz Kemal Anadol 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Usul hatası yaptınız Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova 

Milletvekili Şükrü Onder'in, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması, Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 

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

7. - Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Onder'in, Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 10 Haziran 2004 Perşembe günü, alınan 

karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.03 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, seçim yasakları sırasında propaganda yaptığı id

diasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/2391) 

TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK 
tarafından^a«iı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Halil TİRYAKİ 
Kırıkkale Milletvekili 

? 

1)28 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerden iki gün önce 
Kırıkkale 'ye gelip, AKP İl Merkezini ziyaret ederek partili adaylar için oy 
istemek suretiyle propaganda çalışması yaptığınız doğru mudur? 

2) Seçim yasaklan dönemi içinde yapılan bu gezide Bakan' ı 
bulunduğunuz adalet ve yargı görevlilerinin tarafsız çalışmalarının 
etkilendiği izlenimi yaygındır. Seçim öncesi ve seçim nedeniyle vukua 
gelen Hacılar olayında sanık olan partilileriniz konusundaki 
açıklamalarınızın, siyasi basiretle nasıl bağdaştığını düşünüyorsunuz? 

3)Hacılar Belediye Başkanlığına seçilen ve şu anda içerde bulunan 
sanık, Sayın Memduh BODUR için hakimleri etkileyecek şekilde; sanığın 
içeriden çıkarılması yönünde imaj verdiğinize dair söylentiler iddia 
edilmektedir.Bunlar doğru mudur? 

4) Milletvekili genel seçimlerinde Anayasa gereği yerini tarafsız 
Bakan' a bırakması gereken Adalet Bakanının Yerel Seçimlerde de hiç 
değilse dikkatli olması ve tarafsız kalması gerekmez mi? 
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T . C . 
A D A L E T BAKANLIĞI ,/i£/<^/20©4 

Bakan 
^?£> 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/4/2004 tarihli ve 
A. 01.0. GNS. 0.10.OO. 02-5316 sayılı yazanız. 

b) 11/5/2004 tarihli ve 480 sayılı yazımız. 

Ögi (a) yazınız ekinde alınan, Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki tararından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2391 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan J 

Sayın Halil T İ R Y A K İ 
Kırıkkale Milletvekili 

T .B .M.M. 

Bakanl ığ ımıza yönelt i l ip yazıl ı olarak cevaplandırılması istenilen 7 / 2 3 9 1 
Esas N o . l u soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Öze l kanunlarına göre yapılacak milletvekili , il genel mec l i s i üyel iğ i , 
be led iye başkanlığı , be lediye mecl i s i üyel iği , muhtarlık, ihtiyar heyeti üye l iğ i 
seç imlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna 
sunulmasında uyulacak olan esasları bel irleyen 2 6 / 4 / 1 9 6 1 tarihli ve 2 9 8 sayıl ı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda ve diğer 
seç im kanunlarında yer alan seç im yasaklarının ihlâl ed i lmemesi kaydıy la 
bakanların seçimlerde propaganda yapmalarına engel olacak nitelikte herhangi 
bir düzen leme yer almamaktadır. 

Öte yandan, Türkiye Büyük Mil let Mecl i s i İçtüzüğünün 96. maddes in in 
birinci fıkrasında, "Soru; kısa, gerekçes iz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; 
kişil ik ve öze l yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü v e y a yazıl ı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan v e y a bir bakandan 
açık v e bel l i konular hakkında bi lgi istemekten ibarettir." hükmü yer almakta 
o lup, soru önerges inde bahsi geçen iz lenim ve imaj ifadeleriyle kastedi len tam 
olarak anlaşı lamadığından buna ilişkin sorulara cevap verilememiştir. Kaldı ki, 
Anayasanın 9. maddesi gereğince yargı yetkisi , Türk Milleti adına bağ ıms ız 
mahkemelerce kullanılmaktadır. Mahkemelerin bağımsız l ığ ı i le hâkimlik v e 
savcı l ık teminatı da Anayasanın 138. ve devamı maddelerinde anayasal 
güvenceye bağlandığından, yargının tarafsız bir şekilde çalışmasını e tk i leyecek 
herhangi bir duruma da sebebiyet verilmemiştir. 

Bi lg i ler inize arz olunur. 

C e m t l Ç İ Ç E K 
Bakan 
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2- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Bingöl depreminin zararlanna ve yapılan çalışmalara, 
- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Mamak Tapu Dairesinin yeni hizmet binasına, 
- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Bingöl Köylülerinin deprem sonrası konut sorununa, 
Bingöl Depremi sonrasında bir firmaya yapılan sözleşmeye, 
Bingöl Depremi sonrası yapılan imar çalışmalarına, 
Bazı kuruluşlarca yapılan konutlara, 
- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Mersin ve bazı ilçelerindeki yol çalışmalarına ne 

zaman başlanılacağına, 
- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Bingöl deprem konutlarının inşaat şartlarına ay

kırı yapılmasına, 
Bingöl'de yapılan deprem konutları bedellerinin ödenmesine, 
İlişkin somları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2576, 2577, 2578, 

2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdak i so ru la r ımın Bayındır l ık v e İskan Bakan ı Sayın Zeki E R G E Z E N taraf ından 
yaz ı l ı o larak aç ık lanmas ın ı a r z ede r im . 

Saygı lar ımla . O6.0S.2OO4 

1 -Bingöl D e p r e m i s o n u c u n d a yap ı lan tespit* e göre 

a) Kaç K o n u t u n yıkı l ıp — hasa r gördüğü 
b) Kaç İş yer in in yıkı l ıp — hasa r gördüğü 

2 - Bayındır l ık Bakan l ığ ımız ın hasarl ı v e y ık ı lan ev , iş yerleri için ne gibi ça l ı şma la r 
yapmış t ı r? 

3 - Top lu K o n u t İdares in in y a p m ı ş o lduğu bi r konu t tun maliyet i ne kadard ı r? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

Aşağ ıdak i so ru la r ımı Bayındı r l ık ve i skan bakanı S a y ı n Z e k i E R G E Z E N tara f ından 
yazı l ı cevap land ı r ı lmas ı için gereğ in i arz ede r im . ~ 

Sayg ı la r ım la 

E K İ L İ 

A n k a r a ili M a m a k i lçesi t a p u da i res i , Çankaya i lçesi Kızı lay S e m t i n d e n , M a m a k 
i lçesi hudut la r ına taş ınmış t ı r . İ lçeye taş ınması ha lka h izmet y ö n ü n d e n çok iyi 
o lmuş tu r . A n c a k ku l lan ı lan b inan ın tapu dairesin in mal ı o l m a y ı p fah iş f iyat la 
k i ra landığı iddia ed i lmekted i r . 

Konuy la ilgili o la rak ; 

1 - Bu idd ia lar d o ğ r u m u d u r ? 

2-Kızı lay semt i nde M a m a k T a p u Dairesin in h izmet verd iğ i b inanın kirası ne 
kadard ı? 

3- M a m a k İ lçesi hudu t la r ında k i ra lanan ve taş ınan tapu h i z m e t b inasının kirası 
ne kadar d ı r? 

4 - Bu b ina k ime a î ı t t ı r? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 06.05.2004 

' Mesut DBGER [Q 
Diyarbakır Mılletvekni 

Bingöl Depremi sonrasında; 

1- Bingöl ilinde yapılan 1500 konutta köylerden , köylümüz getirilerek bu konutlara 
yerleştirilmiştir ve bu köylümüzün, köyündeki hasarlı evi yıkılmakta 

a) Köylünün köydeki hasarlı evi ne kadar ücretle yıkılmaktadır? 
b) Bu yıkım işlerini hangi müteahhit firmalar üstlenmektedir? 

2- Köylünün; köyde yaşamı sırasında az da olsa tarlası bulunmakta ve hayvancılıkla 
geçimini sağlamaktadır. Köylü vatandaşımız, Bingöl iline gelince bu yaşam tarzı 
ortadan kalkmışur.Bir nevi zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 

a) Köylü vatandaşımızın köyünde ikamet etmesi için ve köye dönüş projesinde ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

b) Bu tür çalışma yapılmasını düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 06.05.2004 

Mesut D E G E R O 
Diyarbakır Milletvekili 

Bingöl Depremi sonrasında; 

1 - EKİT İnşaatla yapılan sözleşmede alt yapı kaplamasında yol asfaltı 
a) Ne idi? ( Sözleşmedeki Madde ) 
b) Ne oldu? ( yeni yapılan sözleşmede ) 

2- Sıcak asfalttan neden sati kaplamaya dönüştü? 
a) Fiyat artışı oldu mu? 
b) Fiyat düşüşü oldu mu ? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık v e İskan Bakanı Sayın Zeki E R G E Z E N tarafından 
yazıl ı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 0 6 .05 .2004 

/^ y?**y~)-7$v— 
Mesut D E Ğ E R 

Diyarbakır Milletvekili 

1 - Bingöl İl, İlçe ve Köylerinde Deprem sonrası yapılan 
a) Okul sayısı 
b) Okulların İhale bedeli 
c) Kaç okul bitmiştir? 

2 - 2004 yılının şiddetli v e yağışl ı geçen Şubat, Mart, N i san aylarında yapılan yolların 
asfaltlanmasında; 

a) Asfaltlama çalışmaları başarılı o lmuş mudur? 
b) Başarılı deği lse; yeniden asfalt uygulaması yapılacak mı? 
c) Bu asfaltlama çalışmaları için harcanan para ne kadardır? 

3 - Bingöl İlinde yapılan konut, i ş yeri, okul, asfalt v.s . 
a) İhaleleri alan Firmalar ( Tüzel Kişiler ) veya gerçek kişiler kimlerdir? 
b) Müteahhit Firmaların yapmış olduğu ve teslim edilen konutlar v e okulların tam 

Kapasiteli v e oturmaya elverişli o lduğu inancını taşıyor musunuz? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki E R G E Z E N tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 06.0S.20O4 

Mesut D E Ğ E R 
Diyarbakır Mil letvekil i 

1 - Odalar Borsalar Birliğinin yapmış olduğu 
a) Konut Sayıs ı? 
b) Ve her Konutun Maliyeti? 
c) Kaç Konut bitmiştir? 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış o lduğu 
a) Konut Sayısı? 
b) Konutun Maliyeti v e K D V ' si 
c) Kaç Konut bitmiştir? 

3 - Bayındırlık Bakanlığının thale sonucu ile Bingöl köylerinde hasarlı konutlar için 
a) Yapmış o lduğu konut .sayısı kaçtır? 
b) Ve her bir konutun maliyeti v e K D V * si ne kadardır? 
c) Kaç konut bitmiştir? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Bay ınd ı r l ı k v e İ skan B a k a n ı S a y ı n Z e k i E R G E Z E N 
t a r a f ı ndan yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n u sayg ı la r ımla a r z e d e r i m . 

-fe 
Ati l lâ B A Ş O Ğ L U 
A d a n a M i l l e t v e k i l i 

1. M e r s i n , K a r a t a ş , Y u m u r t a l ı k , İ skende run sahil y o l u ça l ı şma la r ı n e 
z a m a n b a ş l a y a c a k t ı r ? 

2 . T u f a n b e y l i , S a i m b e y l i , F e k e , K o z a n , İ m a m o ğ l u yo l l a r ın ın ı s lah ı v e 
g e n i ş l e t m e ç a l ı ş m a l a r ı n e z a m a n baş l ayacak t ı r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılanmla. 06.05.2004 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

1- Bingöl Konutlannda -20 C de bordur, sıva ve parke yapılmıştır. - 20 C de bunlann 
yapılması inşaat şartlarına uygun değildir. 

a) Bu nedenle; hangi gerekçelerle bunlar yapılmıştır? 
Bugün havaların ısınması nedeniyle Bordur ve parkelerin dökülmesi-
kalkmasma neden oldu. 

b) Yeniden Bordur, sıva ve parke yapılacak mı? 

c) Zarara sebebiyet veren kişiler hakkında 

ne gibi yasal işlemler yapılmakta? 
- veya yasal işlemler yapmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 06.05.2004 

Diyarbakır Milletvekili 

Bingöl İlimizde kişi başına düşen yıllık gelir 645 Dolardır. Bingöl İli köylerinde 
yapılan bir konutun bedeli KDV dahil 42 Milyar civarındadır. 

Vatandaş devlete 42 Milyar Amme alacaklarına göre borçlanmıştır ve bu borcunu 20 
yılda geri ödeme yapacaktır. 

Gelir düzeyi düşük ve hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşın bu 
borcunu geri olarak ödeme imkanına sahip gözükmemektedir. 

1- Deprem mağdurlarından , paranın iade edilmemesi için yapılan bir çalışma var mıdır? 

2- Var ise; Ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İSKAN B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ So3 
K O N U : Yazılı Soru Önergeleri g ) 9 HAZİRAN 2004 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : T.B.M.M. Başkanl ığ ı 'nm 18.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01 .0 .GNS.0 . 
10.00.02-5613 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER, Ankara 
Milletvekili İsmail DEĞERLİ ve Atilla B A Ş O G L U ' n u n ; çeşitli konularda 
Bakanlığıma yöneltmiş oldukları T.B.M.M. 7/2576, 7/2577^ 7/2578, 7/2579,. 7 /2580, 
J7/2581, 7/2582, .2/2583, ve 7/2584 Esas sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin 
cevaplanınız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2576 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Bingöl Depremi sonucunda yapılan tespit'e göre 
a) Kaç Konutun yıkılıp-hasar gördüğü 
b) Kaç İş yerinin yıkılıp-hasar gördüğü 

2- Bayındırlık Bakanlığımız hasarlı ve yıkılan ev, iş yerleri için ne gibi çalışmalar 
yapmıştır? 

3- Toplu Konut idaresinin yapmış olduğu bir konutun maliyeti ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızca yapılan ön hasar tespit çalışmaları sonucunda; 

1 - a) 7202 Konutun ağır hasarlı, 
b) 232 İşyerinin de ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. 

2- Bakanlığımız, depremin hemen sonrasında teknik ekipler oluşturarak, hasar tespit 
çalışmalarını başlatmış, buna göre depremin etkili olduğu yerleşim birimlerinde yapılan Kesin 
Hasar Tespiti Çalışmaları Sonucunda; 

7202 Konut ve 232 işyerinin Ağır-Yıkık, 3662 Konut ve 1147 İşyerinin ise Orta 
hasarlı olduğu tespit edilmiştir. 

Kesin Hasar Tesbitinden sonra yapılan, Hak Sahipliği Çalışmaları Sonucunda ise; 

5729 Konut ve 137 İşyerinin Ağır -Yıkık, 2502 Konut ve 324 İşyeri ise Orta hasarlı 
olarak tespit edilmiştir. 

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası KHK. gereği belediyelik olan yerleşim yerlerinde 
7269 sayılı Afet Kanununa göre afetzede ailelere konut kredisi verilemediğinden, 6 Haziran 
2003 tarihinde 4264 sayılı Kanun çıkartılarak DASK kapsamında olan afetzedelere Toplu 
Konut İdaresi tarafından kredi sağlanarak, ihale usulü ile belediyelik yerleşim yerlerinde 
bulunan ailelerinde konutlarının yapılması sağlanmıştır. 

Hasar tespit, hak sahipliği çalışmalarını müteakip hak sahibi afetzedelere yapılacak 
konutlar için yer seçimi, plan, proje ve aplikasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

3- Toplu Konut İdaresince Bingöl İlinde yapılan konutların maliyeti; 
Uydukent 43.520.215.083.-TL+ KDV, 

^Ekinyolu 39.333.600.427.-TL + KDV'dir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN İSMAİL DEĞERLİ'NİN 
T.B.M.M. 7/2577 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Ankara İli Mamak ilçesi tapu dairesi; Çankaya ilçesi Kızılay Semtinden, 
Mamak ilçesi hudutlarına taşınmıştır. İlçeye taşınması halka hizmet yönünden çok iyi 
olmuştur. Ancak kullanılan binanın tapu dairesinin malı olmayıp fahiş fiyatla 
kiralandığı iddia edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu iddialar doğrumudur? 
2- Kızılay semtinde Mamak Tapu Dairesinin hizmet verdiği binanın kirası ne 

kadardı? 
3- Mamak İlçesi hudutlarında kiralanan ve taşınan tapu hizmet binasının kirası 

ne kadardır? 
4- Bu bina kime aittir? 

CEVAPLAR: 

1- Doğru değildir. Belirtilen İlçe hudutları dahilinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne ait herhangi bir hizmet binası bulunmamaktadır. 

2- Kızılay Semtindeki SSK Genel Müdürlüğüne ait İş Hanı içinde bulunan 1. ve 
2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüklerinin kullanımında olan yerler için 2003 yılı sözleşmesine 
göre, toplam yıllık 50.744.400.000.- TL kira bedeli ödenmiştir. 

3-Mamak İlçesinde kiralanan taşınmazın yıllık kira bedeli 50.244.400.000.-TL. 
olup, bu bedelin içerisine aynı binaya nakledilen Mamak Kadastro Müdürlüğünün kira bedeli 
de dahildir. 

Ayrıca, 2003-2004 yılı kira bedellerinin yeniden tespitine yönelik olarak, SSK 
Genel Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro İdaresi aleyhine açılan davalar halen devam etmekte 
olup, bu davalar sonuçlandığmda kira ödeme rakamımn yıllık 65-70 Milyar TL. sına baliğ 
olabileceği tahmin edilmektedir. 

Sözü edilen kiralamalarla ilgili olarak, Başbakanlığın tasarruf tedbirleri 
uygulamalan dikkate alınmış ve ödenen kira bedelinden daha düşük bedelle, daha geniş 
kullanım alanlı ve başka yerde faaliyet gösteren Mamak Kadastro Müdürlüğünü de 
kapsayacak şekilde yer kiralanmıştır. Hizmetin özelliğine uygun tadilatlar da mal sahibi 
tarafından, karşılıksız olarak yaptırılmıştır. 

4- Nokta Pazarlama İnşaat A.Ş.'ne aittir. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2578 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bingöl Depremi sonrasında; 

1- Bingöl ilinde yapılan 1500 konutta köylerden, köylümüz getirilerek bu konutlara 
yerleştirilmiştir ve bu köylümüzün, köyündeki hasarlı evi yıkılmakta 

a) Köylünün köydeki hasarlı evi ne kadar ücretle yıkılmaktadır? 
b) Bu yıkım işlerini hangi müteahhit firmalar üstlenmektedir? 

2- Köylünün; köyde yaşamı sırasında az da olsa tarlası bulunmakta ve hayvancılıkla geçimini 
sağlamaktadır. Köylü vatandaşımız, Bingöl iline gelince bu yaşam tarzı ortadan kalkmıştır. Bir nevi 
zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 

a) Köylü vatandaşımızın köyünde ikamet etmesi için ve Köye Dönüş Projesinde ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

b) Bu tür çalışma yapılmasını düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- a) Valiliğince köylerde yapılan enkaz kaldırma işlemleri 2003 yılı birim fiyatlarına göre m2 
si KDV siz 7.950.000.-TL. olarak belirlenmiştir. 

b) Yıkım işini yapan müteahhit firma AF-Teknik Müh.Tic.Turizm Firmasıdır. 

2- Köye Dönüş Projesi ile ilgili çalışmalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. 

Ancak,Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan 1314 adet kalıcı konut 
için Bingöl Müstakil Kontrol Amirliğince; mahallinde yapılan yer teslimi safhasında, bu yörede 
bulunan 13 köyde; başta ulaşım yolu olmak üzere, köy içi yolları ile teraslama v.b iyileştirme 
çalışmalarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

- Ayrıca, deprem bölgesinde alt ve üst yapı hizmetlerinin kısmen bulunduğu ve bunların 
tamamlanmasının çok yüksek maliyet getireceği, köy yerleşim yerlerinin dağınık olması ve her konuta 
ayrı ayrı yol teşkil edilmesi gerektiği, mevcut konut yoliarmm iş makinesi, iş kamyonlan ve hazır 
çimento taşıyan mikser araçların ulaşımını mümkün kılmadığı, bazı yerlerde ihaleli konutların yapımı 
için yeterli büyüklükte alan olmadığı, mülkiyet konusunda sorunların yaşanabileceği, inşaatların süresi 
ve mevsim şartlan nedeniyle malzeme temininde aşın engeller oluştuğundan hazır beton, kum-çakıl, 
çimento, tuğla vb. malzemelerin taşınmasının mümkün olmayacağı ve konutların yapımının 
bitmeyeceği, ihale ve sözleşme hükümlerinin ihlal edileceği, ihalenin anahtar teslimi usulü ile verilen 
105 günlük sözleşme süresi içerisinde 15.08.2003 tarihinden başlayarak yer teslimlerinin yapıldığı, 
iş bitim tarihinin Bingöl İlinde inşaat mevsimi dışında kalan ve çalışılamayan süre içerisinde kaldığı, 
gerek mevsim koşullan gerekse ihale esasları nedeniyle; ilave imalat ve iş yaptın lamayacağı, sözleşme 
hükümleri dışına çıkılamayacağı gibi mücbir nedenlerle, kendi yerinde yapılması çok zor olan bazı 
köylere ait konutların. yeL.değişikliği zorunluluğu hasıl olmuştur. Söz konusu konutlar, köylere ait 
meralara veya Bjngb'l İl rh%ke£fqe yakın yerler de ıskana tabi tutularak yapılmıştır. 
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D İ Y A R B A K I R M İ L L E T V E K İ L İ 
S A Y I N M E S U T D E Ğ E R ' İ N 

T . B . M . M . 7 /2579 E S A S S A Y I L I 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E 
D A İ R S O R U L A R V E C E V A B I 

S O R U L A R : 

Bingöl D e p r e m i sonras ında; 

1- E K İ T İnşaat la yapı lan söz leşmede alt yapı kap l amas ında yol asfaltı 
a) N e idi? (Söz leşmedek i M a d d e ) 

b ) N e o ldu? (yeni yapı lan söz leşmede) 

2- S ıcak asfal t tan neden sathi k a p l a m a y a dönüş tü? 

a) Fiyat artışı o ldu m u ? 
b ) F iya t düşüşü o ldu m u ? 

C E V A P L A R : 
B ingö l ili d e p r e m bölges indeki alt yapı işlerini üs t lendiğ i bel i r t i len E K İ T İnşaat 

f i rmasıyla, B a k a n l ı ğ ı m ı z ile bağl ı v e ilgili Kuruluşlar ının herhangi b i r i lgisi bu lunmamaktad ı r . 

Bu konu la r l a ilgili b i lgi ler in . Başbakan l ığa bağlı T O K İ Başkan l ığ ından soru lmas ın ın 
u y g u n o lacağ ı düşünü lmek ted i r . _ 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2580 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

S O R U L A R : 
1- Bingöl İl, İlçe ve Köylerinde Deprem sonrası yapılan 

a) Okul sayısı 
b) Okulların İhale bedeli 
c) K.aç okul bitmiştir? 

2- 2004 yılının şiddetli ve yağışlı geçen Şubat, Mart, Nisan aylarında yapılan yollann 
asfaltlanmasında; 

a) Asfaltlama çalışmaları başarılı olmuş mudur? 
b) Başarılı değilse; yeniden asfalt uygulaması yapılacak mı? 
c) Bu asfaltlama çalışmaları için harcanan para ne kadardır? 

2- Bingöl İlinde yapılan konut, iş yeri, okul, asfalt v.s. 
a) İhaleleri alan Firmalar (Tüzel Kişiler) veya gerçek kişiler kimlerdir? 
b) Müteahhit Firmaların yapmış olduğu ve teslim edilen konutlar ve okulların tam 

Kapasiteli ve oturmaya elverişli olduğu inancını taşıyor musunuz? 
C E V A P L A R : 

1- Okul inşaatlarının yapım ve ihale işleri doğrudan Milli Eğitim Bakanlığınca planlanarak 
yaptırıldığından, bu konuda Bakanlığımızda detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak, Bingöl Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; meydana gelen 
depremde hasarlı duruma düşen ve eğitim öğretime kapalı olan 163 adet ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarının, 8.6 1 0.559.00O.OOO.-TL. bedelle ihale edildiği ve işlerinde °A> 98 seviyesinde tamamlanarak 
eğitim öğretime hazır duruma getirildiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Bingöl Valiliği dışında İMKB, hayırsever kişi ve kuruluşlar tarafından 14 adet okul, 3 
adet pansiyon binası hibe edilmiştir. 2 İlköğretim okulu ve 1 pansiyon binası tamamlanarak eğitim 
öğretime açılmıştır. Kalan diğer okullar ise 2004-2005 eğitim öğretim yılında eğitime açılması için de 
çalışmalar devam etmektedir. 

Yine TOKİ tarafından; bir adet 12 derslik (360 öğrenci kapasiteli) Lise, bir adet 32 derslik 
(960 öğrenci kapasiteli) İlköğretim okulu+Kapalı Spor salonu, bir adet Ticaret Merkezi, Açık Spor 
Alanları ve Genel Altyapı işleri yaptırılmıştır. 

2- a, b) Bakanlığımızın Karayolları Genel Müdürlüğünce, 6 adet yerleşim biriminde 1600 
konuta hizmet verecek yol çalışmalarının yanı sıra, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de 15 adet 
toplu yerleşim biriminde 529 konuta hizmet verecek yol çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

c) Şu durumda bir maliyet verilememektedir. 

3- a) Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen işlerle ilgili yükleniciler; Ömer Osman Kılınç 
tnş.Ltd.Şti., ÖZKA İnş.Taah.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti., Remzi TEKJDAL, BOR-TOR 
Turz.lnş.Tic.Ltd.Şti., Cemal BAYSEFEROGULLARl. HHG.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti., NİL Yapı 
Malz.ve İnş.Tic.Ltd.Şti., AĞMA Inş.San.ve İnş.Tic.Ltd.Şti., GÜZEL İnş.ve Koll.Şti., SERTEK 
tnş.Turz.Enj.San.ve Tic.A.Ş., HÜSEYİN HARTAVİ İnş.Taah.Nak.Turz.Eml.ve Oto San.ve 
Tic.Ltd.Şti., ZEKSAN tnş.Tic.ve San.Ltd.Şti., ÖZGE İnş.Taah.Tic.San.ve Turz.Ltd.Şti., Zeyneddin 
GEYLANİ, İNŞA tnş.Tic.ve San.Ltd.Şti., CEMRE Inş.San.Turz.Tic.Ltd.Şti.'den ibarettir. 

b) Sözü edilen yapılarla ilgili her türlü denetim; gerek Bakanlığımız t^tcıntf^çkiplerince, 
gerekse mahallinde bulunan sorumlu kuruluş görevlilerince yerine getirilmekte'-ohlp,''\yapttaQJ$J[erin 
imalat sonrası kapasite ölçüm ve değerlendirmeleri de kesin kabuller sırasında rje_lif1erirhekt^S«p!>i.\ 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2581 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1 - Odalar Borsalar Birliğinin yapmış olduğu 
a) Konut Sayısı? 
b) Ve her Konutun Maliyeti? 
c) Kaç Konut bitmiştir? 

2- Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 
a) Konut Sayısı? 
b) Konut Maliyeti ve KDV si 
c) Kaç Konut bitmiştir? 

3- Bayındırlık Bakanlığının İhale sonucu ile Bingöl köylerinde hasarlı konutlar için 
a) Yapmış olduğu konut sayısı kaçtır? 
b) Ve her bir konutun maliyeti ve KDV si ne kadardır? 
c) Kaç konut bitmiştir? 

CEVAPLAR: 
1- Türkiye Odalar ve Borsalar birliğince, 
a) 480 konut yaptırılmıştır. 
b) Her bir konutun maliyeti 35.848.283.713.-TL+KDV dir. 
c) 480 konutun tamamı bitirilerek afetzede hak sahibi vatandaşlarımıza teslim 

edilmiştir. 
2-Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu, 
a) 2003 yılında meydana gelen deprem afetinden dolayı hak sahipliği kesinleşen 3214 

afetzededen; 
1-1868 konutun inşaatı devam ediyor 
2- 733 hak sahibi afetzede inşaatlarına başlamamış, 
3-613 hak sahibi afetzede konutlarını bitirmişlerdir. 

b) E.Y.Y.li konutların yapım kredisinin miktar tayininde 
1- Müteahhit kârının olmaması, 
2- Hak sahibinin maddi ve bedeni gücü, 
3- Hak sahibinin varsa (Traktör, kamyon) gibi araçları, 
4- Hak sahibinin varsa (kapı, pencere, kiremit ve kereste) gibi malzemesi, 
5- Köy yerlerinde vatandaşların yardımlaşması, 
6- Projesinin idare tarafından karşılanması, 
7- Arsanın hak sahibi ve idarece verilmesi, gibi 

unsurların Evini Yapana Yardım (E.Y.Y.) metodu ile konutunu yapanlara sağladığı yardımlar 
göz önüne alınarak yaklaşık maliyet çıkartılmaktadır. 

EYY Metoduna göre yapılan beher konut için verilen kredi 2003 yılı itibariyle 
17.000.000.000.-TL.dır. E.Y.Y.Metoduna göre yapılan konutlara KDV uygulanmamaktadır. 

3- Bayındırlık Bakanlığının İhale sonucu ile Bingöl köylerinde hasarlı konutlar için, 
a) Deprem sonrası Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan konut 

sayısı 1314 dür. 
b) Yapı İşleri Genel Müdjiriüğüjıün yaptığı konutların ortalama birim maliyeti 

35.169.192.541 .-TL.+KDV.dir. 
c) Tamamı bitmiştir. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/2582 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Mersin, Karataş, Yumurtalık, İskenderun sahil yolu çalışmaları ne zaman 
başlayacaktır? 

2- Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu yollarının ıslahı ve genişletme 
çalışmalan ne zaman başlayacaktır? 

CEVAP: 

1- Mersin-Karataş-Yumurtalık, İskenderun Sahil Yolu Karayolları ağında yer almadığı 
için yapılabilecek herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

2- 2004 yılı Yatıran Programmda, Devlet ve İl Yollan Onanm programı kapsamında 
yapılmakta olan, Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli-6.Bl.Hd yolunun ödeneği 348 Milyar 
TL. dir. 

Söz konusu yolun 45 ve 47,5 Km.leri arasında, keskin kurplann yol açtığı rahatsızlık 
nedeniyle iyileştirme çalışmalan yapılmaktadır. Diğer kesimlerde ise henyz-bjr çalışmaya 
başlanılmamıştır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2583 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE , 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Bingöl Konutlarında -20 C de bordur, sıva ve parke yapılmıştır. -20 C de bunların 
yapılması inşaat şartlarına uygun değildir. 

a) Bu nedenle; hangi gerekçelerle bunlar yapılmıştır? 
Bugün havaların ısınması nedeniyle Bordur ve parkelerin dökülmesi kalkmasına 
neden oldu. 

b) Yeniden Bordur, sıva ve parke yapılacak mı? 

c) Zarara sebebiyet veren kişiler hakkında 

- ne gibi yasal işlemler yapılmakta? 
- veya yasal işlemler yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Bingöl İli Merkez Köyleri Kalıcı Afet Konutları Yapım işleri 14,15,16 Temmuz 2003 
tarihlerinde ihale edilmiş ve İşyeri teslimleri 15,21 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup, 
sözleşmeye göre iş bitirme süresi olan 105 iş gününde (27 Kasım ve 3 Aralık 2003) 
tamamlanarak geçici kabulleri yapılmıştır. Bu süreç içinde hava sıcaklığının -20 C ye düşmesi 
mümkün değildir. 

a-Bingöl kalıcı deprem konutlarının projesinde bordur ve parke yapılması mevcut 
değildir, dolayısıyla bu imalatlar yapılmamış olup, projesinde yer alan (21.261 Poz no'lu) 
ahşap döşeme kaplaması yapılmıştır. Bu imalatın yapılmasının soğuk hava ile ilgisi yoktur. 
Bina dışında yapılan ise sadece tretuvar imalatlarıdır. 

b-Proj esinde bordur ve parke imalatları bulunmadığından bu imalatlar 
yapılmayacaktır. Yapılan imalatlarda herhangi bir bozulma oluştuğu takdirde işin 
sözleşmesine göre müteahhit tarafından ikmal edilecektir. Söz konusu işlerin kesin kabulleri 
henüz yapılmamıştır. Sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine göre kesin kabuller 
işin geçici kabul tarihinden 1 yıl sonra yapılacaktır, bu süreye teminat süresi denir. Kullanma 
ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat 
süresince işlerin bakım giderleri müteahhide aittir. Teminat süresinin bitimi olan kesin 
kabulden sonra, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği 
anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit 
edildikten sonra, kesin teminatın tamamı müteahhide geri verilecektir. 

c- Bu durumda, İdare zararı ve herhangi bir yasal işlem yapılması söz konusu değildir. 

Konuyla ilgili her türlü yaptırım sözleşme hükümlerine göre yapılacaktı^. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2584 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

Bingöl İlimizde kişi basma düşen yıllık gelir 645 Dolardır. Bingöl İli köylerinde 
yapılan bir konutun bedeli KDV dahil 42 Milyar civarındadır. 

Vatandaş devlete 42 Milyar Amme alacaklarına göre borçlanmıştır ve bu borcunu 20 
yılda geri ödeme yapacaktır. 

Gelir düzeyi düşük ve hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşın bu 
borcunu geri olarak ödeme imkanına sahip gözükmemektedir. 

SORULAR: 

1- Deprem mağdurlarından, paranın iade edilmemesi için yapılan bir çalışma var 
mıdır? 

2- Var ise; Ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1- 7269 sayılı Kanuna göre, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için verilen kredi; iki yılı geri ödemesiz ve 20 yıl vadeli olarak uygulanmakta 
olup, bu krediye faiz uygulaması yapılmamaktadır. 

2- Yasa gereği afetzedeler verilen bu kredilerin geri ödenmesi zorunlu olup, bundan 
vazgeçilmesi veya verilen kredilerin geriye alınmaması yönünden bir çalışma yapılması söz 
konusu değildir. 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlinin tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2662) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa, M.Ö.'den bu güne kadar bir çok medeniyetlere ve onlann dinlerine beşiklik 
etmiş illerin başında gelir. Bursa'mızda, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait bir 
çok eser hala ayaktadır. 

Bursa ili tabii güzelliklerin yanı sıra, büyük bir tarih mirasına sahip nadide bir şehirdir. 
Osmanlı imparatorluğunun ilk başkentlerinden biri olması dışında, daha önceki dönemlerde 
de Türk uygarlığının gözdesi olmuştur. Bu sebeple çok eski zamanlarda yapılmış bir çok tarihi 
eser mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmının durumu iyi iken, bir kısmı bakımsız ve harabe bir 
şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. 

Kültür varlıklarımız geçmişimizi yannlara taşıyan vasıtalar gibidir. Geleceği 
şekillendirmek için bu varlıklara ihtiyacımız vardır. Tarihi eserleri korumak gelişmişliğin ve 
uygarlığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kültür vaıiıklan korunmalıdır, ama korumak onlan ziyarete kapatmak değildir. Önemli 
olan oralardaki hazinelerin genç nesillere aktanlmasıdır. 

Yaşadığım ve vekilliğini yürüttüğüm Bursa ilinin hak ettiğinden daha az bir tanıtım 
yüzünden yeterli yerli ve yabancı turistleri çekemediğini.düşünüyorum. 

Bakanlığınızın Bursa iliyle ilgili hazırlamış olduğu tanıtım kitap ve broşür şeklindeki 
yayınlarını incelediğimde büyük bir hayal kınklığına uğradım. Çünkü şehrimizin sahip olduğu 
tarihi ve turistik zenginliklerin çoğundan hiç bahsedilmemektedir. 

Elimizde bulunan değerlerle ilgili yeterli tanıtım yapılmadığından sahip olunan tarihi ve 
turistik zenginliklerden hem diğer insanlan mahrum etmiş oluyoruz, hem de hak edilen değeri 
geri tepmiş oluyoruz. 

Amacımız hem kültürleri koruyup gelecek nesillere aktarmak, hem de bu zenginliklere 
sahip olan yörelerimizin ekonomik kalkınmalannı sağlayıcı tedbirler almak olmalıdır. 

1. Bursa ilinin sahip olduğu tarihi ve turistik değerler neden yeterince 
değerlendirilememektedir? 

2. Bakanlığınızın hazırlamış olduğu tanıtım kitaplarında, Bursa iliyle ilgili bölümler neden 
çok az yer almaktadır? 

3. Uygarlıklar beşiği ülkemizin, tarihi ve turistik yerler açısından en şanslı olan ili 
Bursa'nm hak ettiği değer ne zaman verilecektir? 

4. Bursa ilinin tanıtımı ciddi bir çalışma ile ne zaman ele alınacaktır? 
5. Çalışmatanna halen devam edilen tanıtım kitaplannın daha ciddiyetle hazırlanması 

için Bursa ilini çok iyi tanıyan kişilerden de destek alınmakta mıdır? 
6. Bu tür tanıtım materyallerinin turistlere daha iyi ulaştınlması için neler yapılmaktadır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI ; 16APK0201ARGE-940 / 3V?" O 2IC&I 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MUD.'nün 24.05.2004 gün ve 
A.O.l.GNS.0.10.00.02-5742 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/2662-5766 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ErkanMUMCU 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2662-5766 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bursa, MÖ.'den bu güne kadar bir çok medeniyetlere ve onların dinlerine 
beşiklik etmiş illerin başmda gelir. Bursa'mızda, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve 
Musevilik dinlerine ait bir çok eser hala ayaktadır. 

Bursa İli tabii güzelliklerin yamsıra, büyük bir tarih mirasına sahip nadide 
bir şehirdir. Osmanlı imparatorluğunun ilk başkentlerinden biri olması, dışında 
daha önceki dönemlerde de Türk uygarlığının gözdesi olmuştur. Bu sebeple çok 
eski zamanlarda yapılmış bir çok tarihi eser mevcuttur. Bu eserlerinin bir 
kısmının durumu iyi iken, bir kısmı bakımsız ve harabe bir şekilde yaşam 
mücadelesi vermektedir. 

Kültür Varlıklarımız geçmişimizi yarınlara taşıyan vasıtalar gibidir. 
Geleceği şekillendirmek için bu varlıklara ihtiyacımız vardır. Tarihi eserleri 
korumak gelişmişliğin ve uygarlığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kültür Varlıkları korunmalıdır, ama korumak onları ziyarete kapatmak 
değildir. Önemli olan oralardaki hazinelerin genç nesillere aktarılmasıdır. 

Yaşadığım ve vekilliğini yürüttüğüm Bursa ilinin hak ettiğinden daha az 
bir tanıtım yüzünden yeterli yerli ve yabancı turistleri çekemediğini 
düşünüyorum. 

Bakanlığınızın bursa iliyle ilgili hazırlamış olduğu tanıtım kitap ve broşür 
şeklindeki yayınlarını incelediğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü 
şehrimizin sahip olduğu tarihi ve turistik zenginliklerin çoğundan hiç 
bahsedilmemektedir. 

Elimizde bulunan değerlerle ilgili yeterli tanırım yapılmadığından sahip 
olunan tarihi ve turistik zenginliklerden hem diğer insanları mahrum etmiş 
oluyoruz, hem de hak edilen değeri geri tepmiş oluyoruz. 

Amacımız hem kültürleri koruyup gelecek nesillere aktarmak, hem de bu 
zenginliklere sahip olan yörelerimizin ekonomik kalkınmalarını sağlayıcı 
tedbirleri almak olmalıdır. 

SORU 1. Bursa ilinin sahip olduğu tarihi ve turistik değerler neden 
yeterince değerlendirilememektedir? 

SORU 2. Bakanlığınızın hazırlamış olduğu tanıtım kitaplarında, Bursa 
iliyle ilgili bölümler neden çok az yer almaktadır? 
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SORU 3. Uygarlıklar beşiği ülkemizin, tarihi ve turistik yerler açısından 
en şanslı olan ili Bursa'nın hak ettiği değer ne zaman verilecektir? 

SORU 4. Bursa ilinin tanıtımı ciddi bir çalışma ile ne zaman ele 
alınacaktır? 

SORU 5. Çalışmalarına halen devam edilen tanıtım kitaplarının daha 
ciddiyetle hazırlanması için Bursa ilini çok iyi tanıyan kişilerden de destek 
alınmakta mıdır? 

SORU 6. Bu tür tanıtım materyallerinin turistlere daha iyi ulaştırılması 
için neler yapılmaktadır? 

CEVAP 1,2,3,6. Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 
anılan ilimize ait bilgiler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi 
amacıyla bastırılan tanıtıcı yayın niteliğindeki Travel Guide Broşürü, Hotel 
Guide Broşürü, Marmara Bölgesi Broşürü, Türkiye Karayolları Haritası, 
Kamping Broşürü, Termal Broşürü ile Türkiye'nin Turizm Değerlerini içeren 
"81 İl Envanteri Kitabı"nda yer almış olup, söz konusu yayınlara ilişkin örnekler 
ekte gönderilmektedir. 

Bakanlığımızca her yıl planlı olarak üretimi gerçekleştirilen tanıtıcı yayın 
nitelikli belge ve dokümanlar merkezden 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, 
yurtdışında hizmet veren Kültür ve Turizm Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimize 
gönderilmektedir. 

CEVAP 4,5. Bursa ilinin iç dinamiklerinin ekonomik ve sosyal fayda 
sağlayacak şekilde harekete geçirilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm Envanteri 
ve Turizmi geliştirme planlan ile belirlenen potansiyel doküman Bakanlığımızda 
mevcuttur. 

Söz konusu potansiyelin Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlarla 
projelendirilerek aynı yıl hayata geçirilmesi için yeteri miktarda ödenek teklif 
edilmiş ise de, 05.07.2004 tarih ve 25159 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Karan 
gereğince genel bütçe büyüklüğünün %12.5 oranında bir artışla uygun görülmesi 
nedeniyle, Bursa ilinin tanıtımı için 2004 yılında planlanan yeni projelerin 
uygulanmasına 2005-2006 yıllannda devam edilecektir. 

Bakanlığımız 2005 yılı tanıtıcı yayın üretim programı kapsamında 
değerlendirilmek üzere ilgili birimlerimizden Bursa İline gönderilmek üzere, 
uzman kişilerden oluşturulan çekim ekiplerimizin gerçekleştirecekleri çalışmalar 
daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. 
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4.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa ve çevresinde kurulu tesislerin çevreye verdiği 
zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.05.2004 

# 
l U^ 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Köyü'nde ve çevresinde İzmir Veremle 
Savaş Derneği Başkanlığı geçtiğimiz günlerde (11.05.2004 tarihli Milliyet gazetesine göre) 
röntgen çekimi ve sağlık taraması yapmıştır. 

Bu tarama sonucunda 184 kişiden 8'i akciğer kanseri, verem ve kalp hastalığı şüphesi 
ile İzmir Göğüs hastalıklan Eğitim ve Cerrahisi Hastanesine sevk edilmiştir. Bu duruma 
göre: 

1- Aliağa ve çevresinde kurulu olan Tüpraş ve Petkim'in bacalarından çıktığı bilinen 
azotoksit ve benzeri kimyasal maddelerin halk sağlığını olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi için ne yapılmıştır? Bakanlığınız 15 yıldır devam eden bu konu için 
herhangi bir önlem almıştır? 

2- Aliağa çevresinde bulunan Demir Çelik fabrikalarının desülfurizasyon sistemlerini 
kullanmadıkları için çevreye yaydıkları kükürtdtoksit ve benzeri atıkların 
Horozgediği, Bozköy, Şehitkemal, Helvacı, Türkeli, Buruncuk, Ilıpınar köylerinde 
yaşayanları ve Gediz ovasındaki ekili-dikili arazileri mahvettikleri bilim adamları 
tarafından hazırlanan raporlarla saptanmıştır. Buna rağmen fabrikaların 
desülfurizasyon sistemleri neden denetlenmemektedir? İdari ve cezai yaptırım 
mekanizmaları neden işletilmemektedir? 

3- Aliağa çevresinde kurulu olan Tüpraş ve Petkim'in özelleştirme kapsamında 
oldukları için desülfurizasyon sistemlerini tamamlamamaları yeterli bir gerekçe 
oluşturmakta mıdır? 

4- Yine çevre kirliliği yaratan asbestli gemilerin sökülmesi esnasında çevreye yayılan 
asbest tozlarının önlemi alınmadığı için, özellikle Tokat ve Sivas'ın köylerinden 
gelenlerin akciğer kanserine yakalanmalarına karşı önlem almayı düşünüyor 
musunuz? 

5- Bütün bunların belediyeler tarafından giderilebileceğini ve bu nedenlere 
belediyelere yetki verdirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- ? S 3 - £ / £ Z $ ' & / 2 0 0 4 

KONU : Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAHLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 24/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2674-5728/19326 
sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili sayın Hakkı ÜLKÜ'nün "Aliağa ve 

çevresinde kurulu tesisler ile asbestli gemilerin sökülmesi esnasında çevreye verdiği 
zarara ilişkin" 7/2674 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. B : 99 9 . 6 . 2004 O : 5 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 
"ALİAĞA VE ÇEVRESİNDE KURULU TESİSLER İLE ASBESTLİ GEMİLERİN 

SÖKÜLMESİ ESNASINDA ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARA İLİŞKİN" 
7/2674 ESAS SAYIU YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımızca, İzmir İli, Aliağa ilçesinde endüstriyel tesislerden kaynaklanan 
hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla başta TÜPRAŞ olmak üzere Aliağa ilçesinde 
bulunan tüm sanayi tesislerinin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde yer alan 
hüküm ve sınır değerlere uygun faaliyet göstermelerinin sağlanması ve bölgede hava 
kalitesinin ölçtürülerek, söz konusu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen sınır 
değerlerin aşılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Emisyon değerlerinin aşağı çekilmesi için gerekli yatınmların ivedilikle 
tamamlaması, Yönetmeliğe uygun faaliyet göstermesi ve bu durumu emisyon ölçüm 
raporu ile belgelemesi TÜPRAŞ'tan istenmiş olup, bu konuda İzmir Valiliği ile müşterek 
çalışma yürütülmektedir. 

2004 yılında yapılan denetim ve incelemelerde TÜPRAŞ izmir Rafineri 
Müdürlüğünce BOTAŞ'tan temin edilecek doğalgazın rafineride yakıt olarak 
kullanılabilmesi için gerekli tadilatların ve yatırımların tespitini kapsayan proses 
çalışmalarının tamamlandığı, tesisatın yapım çalışmalarına başlandığı, BOTAŞ 
doğalgaz kollektöründen rafineriyi besleyecek hattın ve basınç düşürme istasyonunun 
yapım çalışmalarının devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca Rafineride şartların izin verdiği 
ölçüde düşük kükürtlü ham petrol ithalatının yapıldığı, daha düşük kükürtlü rafineri yakıtı 
hazırlanmasına yönelik sistem tadilatları ve yeni hatların çekim çalışmalarının devam 
ettiği, işin tamamlanmasını ve yeni hatların devreye alınmasını takiben, rafineri yakıtının 
kükürt değerinin düşürülerek emisyon değerlerinin aşağıya çekileceğinin beklenildiği 
ilgililerce ifade edilmektedir. 

PETKiM tarafından alınan seyyar hava kalitesi ölçüm cihazı ile Ocak ayı itibariyle 
hava kalitesi ölçümleri yapılmakta olup, ölçüm sonuçları İzmir Valiliğince 
değerlendirilmektedir. 

2- Bakanlığımız ve İzmir Valiliğince koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu 
Aliağa İlçesi'nde bulunan demir çelik fabrikalarında önemli ölçüde iyileşme sağlanmıştır. 
Bölgede ark ocaklı; Ege Metal Demir Çelik A.Ş., izmir Demir Çelik San. A.Ş., Çukurova 
Çelik Ens. A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gaz İstihsal Ens. A.Ş., Çebitaş Demir Çelik Ens. 
A.Ş. demir çelik tesisleri ile 6 adet haddehane bulunmakta olup, bu tesisler mesai 
saatleri dışında da sürekli olarak denetlenmektedir. 

Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Aliağa'da bulunan demir çelik tesisleri 
periyodik olarak denetlenmekte olup, Valilikçe oluşturulan denetim ekibince bölgede 
bulunan demir çelik tesisleri denetlenerek yapılan denetim çalışmalarının sonuçlan 
periyodik olarak Bakanlığımıza gönderilmektedir. 

Söz konusu tesislerde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yapılması 
gereken çalışma ve yatırımlar belirlenerek, belirli süreler içinde bu yatırımların bitirilmesi 
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istenmiştir. Yapılan denetimlerde eksikliklerini gidermedikleri ve çevre kirliliğine neden 
oldukları belirlenen demir çelik tesislerine cezai işlemler uygulanmaktadır. 

3- Bakanlığımızca TÜPRAŞ ve PETKİM'den kaynaklanan kükürtdioksit 
emisyonunun azaltılması ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine uygun olarak 
faaliyet göstermesi için tesiste kullanılan yakıtın dogalgazla değiştirilmesi konusunda 
çalışmalarının hızlandırılması hususu İzmir Valiliğine iletilmiştir. Valilikçe söz konusu 
tesislerden bu konuda yapılan çalışmaların hıziandınlması ve Yönetmelikte yer alan sınır 
değerlere uygun olarak üretim yapıldığının emisyon ölçüm raporu ile belgelendirilmesi. 

Emisyon iznine tabi olan tesisler anılan Yönetmeliğin hüküm ve sınır değerlerine 
uygun olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. 

4- Ülkemiz ciddi boyutlarda hurda ithalatı yapmakta olup, bunların arasında hurda 
gemiler de önemli bir yer tutmaktadır. Hurda gemi söküm işlemleri, Türkiye ekonomisine 
önemli ölçüde girdi sağlamasına rağmen çevre ve insan sağlığı açısından kirletici 
unsurlar taşıması nedeniyle; kontrol altında bulundurulabilen ve çevre açısından gerekli 
önlemlerin alındığı bölgelerde yapılması gereken faaliyetlerdendir. 

İzmir Aliağa İlçesi Taşlıburun ile llıcaburun arasında bulunan gemi söküm 
tesisleri, 07.10.1974 tarih ve 7/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarım dışı amaca 
ayrılan ve 21.10.1974 tarihinde İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanarak izinlendirilen 
tek gemi söküm bölgesidir. Bölge ile ilgili olarak uygulama esaslarını belirlemek üzere 
hazırlanan "Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Yönetmeliği" 01 Eylül 1986 tarih ve 19208 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 08.03.2004 tarihinde revize 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 1994 yılında taraf olduğumuz Basel Sözleşmesi çerçevesinde ILO 
ve IMO gibi kuruluşlarla işbirliği içinde sekreterya tarafından hazırlanan ve 20-24 Ekim 
2003 tarihinde yapılan Basel Sözleşmesi Geniş Katılımlı Çalışma Grubu Toplantısında 
nihai hale getirilen "Gemilerin Çevreye Duyarlı Şekilde Kısmen veya Tamamen 
Parçalanmasına İlişkin Teknik Kılavuz"da belirtilen esaslar çerçevesinde ülkemiz 
şartlanna uygun kriterlerin belirlenmesi amacıyla mevzuat çalışmaları Bakanlığımızca 
başlatılmıştır. 

Bu tür atık ihtiva eden hurda gemilerin ülkemize getirilerek sökülmesinin, gerek 
ithal işlemleri gerekse ithalat sonrası meri mevzuat kapsamında değerlendirilmesinde 
yaşanan dar boğazların giderilmesi ve sektörün önünün açılması amacıyla, Gemi Söküm 
Sanayicileri Derneği tarafından 24 Aralık 2003 tarihinde İzmir Aliağa'da ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile sanayicileri bir araya getirerek, çözüm üretmek amacıyla bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıda, sökülmek üzere bölgeye getirilen hurda gemilerde 
bulunan ve tehlikeli atık vasfı taşıyan maddelerin, gemiden sökümü işleminin çevre ve 
insan sağlığı açısından emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle alt 
yapı sorunlarının giderilmesi amacıyla adı geçen Kılavuzda da öngörülen asgari çalışma 
ve çevresel şartların dikkate alınması ile hazırlamış olduğumuz "Taraf Olduğumuz Basel 
Sözleşmesine Göre Uluslar arası Gemi Söküm Standardı Türkiye Uygulaması" başlığı 
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altında verilen kriterler, uygulamaya geçilmesi için Gemi Söküm Sanayicileri Demeğine 
ve söküm firmalarına birer nüsha verilmiştir. 

Bu kapsamda, Aliağa Gemi Söküm Bölgesinin Asbest Sökümüne Yönelik 
Uygunluk Belgesi için Gemi Söküm Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan dosya 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlığımızın 
uzmanlarından oluşan bir komisyon oluşturularak söz konusu bölge yerinde incelenmiş 
ve bölgedeki eksiklikler tespit edilerek, çözüm önerileri ile birlikte Gemi Söküm 
Sanayicileri Demeğine ve ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. 

Yapılan toplantılar ve karşılıklı istişareler sonunda, Gemi Söküm Sanayicileri 
Demeği tarafından Almanya'nın Dekonta Firmasından vakumlu asbest söküm 
ekipmanları alınmış ve Atık Yönetim Merkezi binası inşaa edilerek, bu konuda çalışacak 
kişiler belirlenmiş ve eğitim almaları sağlanmıştır. Ayrıca Denizcilik Müsteşarlığınca 
hazırlanan 18 sayfalık teknik kriterler sonucunda yapılması gereken hizmet binalarının 
yapımına başlanmıştır. Yapılacak diğer işlere ilişkin iş termin planı Gemi Söküm 
Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanmış ve bölgede bulunan gemi söküm firmaları 
tarafından taahhüt altına alınmıştır. 

5- Tehlikeli atıklar konusunda, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinde Belediyelerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup, buna göre ; 

Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri; 

a- Atık yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamakla ve kurulacak sistemi 
öneri halinde Mahalli Çevre Kuruluna sunmakla, 

b- Atık üreticileri ve bertaraf çılan ile beraber veya ayrı olarak atık bertaraf 
tesislerini kurmak veya kurdurmakla, 

c- Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin 
uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla, 

d- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf 
tesislerinin inşaası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde 
gerekli önlemleri almak ve aldırmakla, 

e- Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile 
yapacakları sözleşmelerde valiliğin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu 
sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere 
bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle 

görevli ve yetkilidir. 

Bu kapsamda, belediyeler, atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya ayrı 
olarak atık bertaraf tesislerini kurabilirler. İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kocaeli'nde kurulan İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) 
tehlikeli atık bertarafı amacıyla kurulmuş olup, buna bir örnektir. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 

99 UNCU BİRLEŞİM 

9 HAZİRAN 2004 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Çalışma sürelerinin; 9.6.2004 Çarşamba günkü Birleşimde (bugün) 467 sıra sayılı Kanun 

Teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar, 10.6.2004 Perşembe günkü Birleşimde de 465 sıra sayılı 
Kanun Tasansının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, 

Daha önce Gelen Kâğıtlar Listesinde yayımlanan ve dağıtılan 463 sıra sayılı Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerinin ise 15.6.2004 Salı günkü Birleşimde yapıl
masının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 8.6.2004 tarihli 98 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İçişleri Komisyonu 
9.6.2004 Çarşamba - Saat: 13.30 

* Adalet Komisyonu 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

(9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
9.6.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
10.6.2004 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
99 UNCU BİRLEŞİM 9 HAZİRAN 2004 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

sCtk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

:>ı±k 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 Milletvekilinin, Bakanlıkları Sırasında İlgili 
Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Al
mayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına 
Sebep Olduklan, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkân Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklannda Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/3) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 
6.6.2004) (Görüşme Günü: 15.6.2004) 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

^ 
^ 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 

ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466) 
(Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

6. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/781) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

7. X - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü 
Önder'in; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2004) 

8. X - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) 

9. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi ile 
Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/294, 1/785) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2004) 

10. X - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El 
Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

11. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

12. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

13. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

14. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

15. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
16. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 

"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

17. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

18. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

19. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

20. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

21. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

23. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

24. - İzmir Milletvekili Canan Amman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

26. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

30. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

31. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

34. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) 
(S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

35. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) 
(S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

37. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/562) (S. Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

38. - T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Tasvibe Sunulan 2000 ve 2001 Yılları 
Hesap ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü 
(3/108, 135) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 2.6.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 466) 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 
3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yal-
çınbayır'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) 

Not: 2/244 Esas Numaralı Teklif, Anayasa ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı madde ve fıkraların ilavesine ilişkin kanun teklifimiz 
aşağıdadır. 

Gereğini arz ederiz. 

Mehmet Ali Bulut Hakkı Köylü 
Kahramanmaraş Kastamonu 
Ali Osman Şali Mustafa Baş 

Balıkesir İstanbul 

GENEL GEREKÇE 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

uygulamalarında birtakım sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

4483 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip özellikle imzasız veya sahte imzalı ihbar 
ve şikayet dilekçeleri kamu kurum ve kuruluşlarını aşın derecede meşgul eder hale gelmiştir. Ay
rıca aynı konuda hiçbir yeni belge ve bulgu olmaksızın şikayetçiler araştırmaların yeniden yapıl
ması için müracaat etmektedirler. Aynı konunun tekrar incelenebilmesi için yeni bulgu ve belgelerin 
olması gerektiği açıktır. Bu konuda yeni düzenlemeler gerekmektedir. 

Ayrıca Savcılığa intikal eden her şikayet, ciddi olsun olmasın, "ihbarın soyut ve genel nitelik
te olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve olay belirtilmesi" kaydıyla direkt izin vermeye yetkili 
merciye gönderilerek soruşturma izni istenmektedir. Ortada ciddi bulgu ve belge olmadan, gerçek 
isim, adres ve imza olmadan yapılan ihbar ve şikayetlerin, Savcılar tarafından ilk inceleme yapıl
madan izin vermeye yetkili merciye hemen göndermeleri, hem kamu kurum ve kuruluşlarının iş 
yükünü çoğaltmakta hem de yargının mevcut bulguları direkt değerlendirmesini engellemektedir. 
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Bunun yanında, memurlar ve diğer kamu görevlileri makamlarına göre Yargıtay veya genel 
hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerde yargılanmakta; hazırlık soruşturmaları Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı veya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmakta; itirazlara ise, Danıştay veya 
Bölge İdare Mahkemesi tarafından, makamlara göre ayrı ayrı bakılmaktadır. Bu durum eşitlik il
kesine aykırılık arz etmektedir. 

Bu durumların düzeltilmesi amacıyla 4483 sayılı Kanunda bazı değişiklikler düşünülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Üçüncü madde birinci fıkra (e) bendinde bağlı kuruluşların müşterek kararname ile 
atanan yetkilileri kapsama alınmış ve ilave edilen (k) bendi ile yerel yönetimlerde çalışan personelin 
en üst amiri olan belediye başkanı yetkili kılınarak diğer idarelerde geçerli olan kuruluşun en üst 
amiri kavramıyla uyum sağlanmıştır. 

Madde 2. - İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesinde yeni kriterler getirilmiştir. 

Madde 3. - Suçlanan kişi veya kişiler hakkında daha önce yapılmış ön incelemeler var iken, 
yeni ön incelemelerin yapılması önlenmiştir. 

Yeni bir bilgi ve bulgu ortaya çıkarsa konuyu yeniden incelemek mümkündür. Madde ile hem 
insanların mağduriyeti önlenmiş, hem bürokrasinin lüzumsuz yere meşgul edilmesi ortadan kaldırıl
mış, hem de yeni belge ve bulgu bulunması halinde çalışma engellenmemiştir. 

Madde 4. - Memurlar ve diğer kamu görevlileri için farklı mahkemelere itiraz eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 

Bu madde ile tüm memur ve diğer kamu görevlilerinin aynı idarî mahkemeye itiraz etmeleri 
sağlanmaktadır. 

Madde 5. - Hazırlık soruşturmasının da, memur veya diğer kamu görevlilerinin makamlarına 
göre, Yargıtay Başsavcılığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması eşitlik ilkesine ay
kırıdır. Makamlara göre savcı tespiti isabetli değildir. 

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim karan gerekiyorsa, bu mahkemelerde makamlara göre 
değişmemelidir. 

Madde 6. - Memurları ve diğer kamu görevlilerini farklı mahkemelerde yargılamak eşitlik il
kesine aykırıdır. Mahkemeler ancak suçun nevine göre ayrılabilirler. Makamlara göre mahkeme tas
nifi eşitlik ilkesini bozar. 

Bu madde ile tüm memur ve diğer kamu görevlilerinin genel hükümlerine göre görevli ve yet
kili mahkemede yargılanması sağlanmaktadır. 

Madde 7. - "Garaz, kin veya mücerret hakaret"in şikayet dilekçesi ile ispat edilmesi mümkün 
olmamaktadır. Bunun yerine "İhbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacı" getirilmiştir. 

Madde 8. - Bu madde ile, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yargılanan tüm memur ve 
kamu görevlileri, eşitlik ilkesine uygun olarak genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemeler
de yargılanması ve itirazların incelenmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2.12.1999 gün ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkın
da Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini ve takdirlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 15.1.2004 

Erîuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

GENEL GEREKÇE 
Anayasamızın "Kanun önünde eşitlik" ilkesine göre; 

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler
le ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadırlar." 
Anayasanın belirtilen hükmü, diğer hükümleri gibi "yasama, yürütme ve yargı organlarını, 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." 

Kanun önünde eşitlik kuralı gereği yargı mercileri önünde hiçbir kişiye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz. 

Kişilerin yargılanmaları önünde anayasal engellerin yanı sıra yasal engeller de bulunmaktadır. 

Siyaset kurumu yazılı metinlerinde ve söylemlerinde "Milletvekili ve bakanların yargılan
maları önündeki anayasal engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yar
gılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklar birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir." taahhüdünde bulunmuşlardır. 

Anayasanın 83 ve 100 üncü maddelerinde yazılı milletvekillerinin dokunulmazlığı ve Baş
bakanlar ve Bakanların Mecliste Soruşturulmasına dair değişiklik tartışmalarının yaşandığı ve hep 
gündemde olduğu bu süreçte diğer tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engellerin 
ve ayrıcalıkların kaldırılması çalışmaları içinde olmak gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle 4483 
sayılı Kanunun kaldırılması için işbu teklif verilmiştir. 

1340 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 2.12.1999 gün ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmış
tır. 

4483 sayılı Kanunla memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suç
lardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili makamları ve soruşturma izni yetkisi ve 
izlenecek usule ilişkin esasları düzenlemiştir. 

Kanunun kaldırılması ile yargılanma bakımından kanun önünde eşitlik kuralı sağlanarak 
memurlara tanınan imtiyaz sona erdirilmiş ve hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti önünde bir en
gel daha kaldırılmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun kaldırıl

ması ile; Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı "Kanun önünde eşitlik" kuralı ve Anayasanın 
11 inci maddesiyle belirtilen "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" kayden sağlanmış olacak ve 
yargılama önündeki memurlar ve diğer kamu görevlileri itibariyle imtiyazlar sona erdirilmiş olacak
tır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 



- 5 -

BURSA MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN TEKLİFİ 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA 
KANUNUN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 2.12.1999 gün ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan
ması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 1.6.2004 
Esas No. : 2/292, 2/244 

Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 22.1.2004 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon 

olarak Anayasa Komisyonuna havale edilmiş olan "Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldmlmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/244)" ile 26.5.2004 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edil
miş olan "Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi (2/292)", Komisyonumuzun 1.6.2004 
tarihli 46 ncı birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin ve 
ikinci teklif sahibinin de katılmalarıyla birlikte incelenip görüşülmüştür. 

2/244 nolu Teklifle, Anayasamızın kanun önünde eşitlik ilkesine göre yargı mercileri önünde 
hiçbir kişiye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, kişilerin yargılanmaları önünde anayasal engel
lerin yanı sıra yasal engellerin de bulunduğundan bahisle, kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri 
önündeki engellerin ve ayrıcalıkların kaldırılması amacıyla 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ön
görülmektedir. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerinde; ülkemizde suç işleyenlerin bir yargı bütün
lüğü içerisinde yargılanamamış olmasının Anayasa ile bağlantısı olduğu, eğer suç işleyen kişi mil
letvekili ise bunun Anayasanın 83 üncü maddesinden, Bakanlar Kurulu üyesi ise 100 üncü mad
deden, kamu görevlisi ise 129 uncu maddeden, yargı mensubu ise 140 ve müteakip maddelerden 
kaynaklandığı, her birisine ayrı ayrı dokunulmazlıklar ve ayrıcalıklar tanınmış olmakla birlikte, bu 
hususun Anayasanın kendi içinde bir tutarlılığı, bir mantığı olduğu, bazı suçlar dışında bu ay
rıcalıkların yeni baştan gözden geçirilmesinde yarar olduğu, ancak, Anayasadaki 129 uncu madde 
değişmediği sürece, 4483 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmasının Anayasaya aykırı olacağı ifade 
edilmiştir. Bu nedenle teklif, Komisyonumuzca uygun mütalaa edilememiş ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

2/292 nolu Teklif, 4483 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesini öngörmektedir. 
Yapılan görüşmeler sonunda Teklifin gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edil
miş ve teklif başlığında ve maddelerinde kanun tekniğine uygun olarak gerekli redaksiyon yapılmak 
suretiyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Koksal Toptan Halil Özyolcu Ramazan Can 

Zonguldak Ağrı Kırıkkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 



Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

(Toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(Toplantıya katılmadı.) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 

(Karşı oy) 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye 

Recep Özel 
İsparta 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

(Toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 

(Toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1.6.2004 günü Adalet Komisyonunda görüşülen Mehmet Ali Bulut ve arkadaşlan tarafından 
verilen "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde ve Fıkralann İlavesine İlişkin Kanun Tek-
lifı"nin kabul edilen maddelerinin tümüne muhalifiz. 

1.6.2004 

Muharrem Kılıç Yüksel Çorbacıoğlu M. Ziya Yergök 

Malatya Artvin Adana 

M. Nuri Soygun Feridun Ayvazoğlu Feridun Baloğlu 

Tekirdağ Çorum Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 



KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ 
MEHMET ALİ BULUT VE 

3 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER 
KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILAN
MASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MAD
DELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI 
MADDELERİN İLAVESİ HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 4483 sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık
rasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve (k) bendi eklenmiştir. 

"e) Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Baş
bakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla 
atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında ilgili bakan veya Başbakan, 

k) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 
çalışan memur ve diğer kamu görevlileri hak
kında belediye başkanı," 

MADDE 2. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 4 ün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyet
lerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar 
veya şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi, 
iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, 
ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe 
sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya 
ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. 

Üçüncü fıkradaki şartlan taşımayan ihbar 
ve şikâyetler Cumhuriyet Başsavcıları ve izin 
vermeye yetkili merciler tarafından işleme 
konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette 
bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati 
şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya 
konmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş 
veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aran-

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREV
LİLERİNİN YARGILANMASI HAKKIN
DA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 2.12.1999 tarihli ve 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"e) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Baş
bakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla 
atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında ilgili bakan ve Başbakan," 

"k) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 
çalışan memur ve diğer kamu görevlileri hak
kında belediye başkanı," 

MADDE 2. - 4483 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna göre memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve 
şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, 
ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtil
mesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere 
dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde 
dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile 
iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorun
ludur. 

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar 
ve şikâyetler Cumhuriyet Başsavcıları ve izin 
vermeye yetkili merciler tarafından işleme 
konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette 
bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati 
şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya 
konmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş 
veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aran-
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maz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı 
veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak 
zorundadır." 

MADDE 3. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
ilave edilmiştir. 

"Cumhuriyet Başsavcılıktan ile izin ver
meye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler 
konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön 
inceleme olması halinde müracaatı işleme koy
mazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin 
konu ile ilgili olarak daha önceki ön in
celemenin neticesini etkileyecek yeni belge 
sunması halinde müracaatı işleme koyabilir
ler." 

MADDE 4. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde 
bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar." 

MADDE 5. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 12. - Hazırlık soruşturması; 
Hazırlık soruşturması genel hükümlere 

göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı 
tarafından yapılır. 

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim 
kararı alınmasını gerektiren hususlarda; genel 
hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza 
hâkimine başvurulur. 

MADDE 6. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 13. - Davaya bakmaya yetkili ve 
görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili 
ve görevli mahkemedir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

maz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı 
veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tut
mak zorundadır." 

MADDE 3. - 4483 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile izin ver
meye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler 
konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön 
inceleme olması halinde müracaatı işleme koy
mazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin 
konu ile ilgili olarak daha önceki ön in
celemenin neticesini etkileyecek yeni belge 
sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler." 

MADDE 4. - 4483 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde 
bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar." 

MADDE 5. - 4483 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12. - Hazırlık soruşturması; 
Hazırlık soruşturması genel hükümlere 

göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı 
tarafından yapılır. 

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim 
karan alınmasını gerektiren hususlarda; genel 
hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza 
hâkimine başvurulur." 

MADDE 6. - 4483 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. - Davaya bakmaya yetkili ve 
görevli mahkeme, genel hükümlere göre yet
kili ve görevli mahkemedir." 
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MADDE 7. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık
rasında "Memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin" ifadesinden 
sonra gelen "garaz, kin veya mücerret hakaret 
için" kelimeleri kanundan çıkarılmış, yerine 
"ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek 
amacıyla ve" ifadesi eklenmiştir. 

MADDE 8. - 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanuna Geçici Madde olarak aşağıdaki 
madde ilave edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanuna göre Yargıtayın ilgili ceza 
dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açıl
mış davalar ile Danıştayca itirazen incelenen 
kararlar, bu kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip genel hükümlere göre yetkili ve 
görevli mahkemelere devredilir. 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. - 4483 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "garaz, kin 
veya mücerret hakaret için" ibareleri madde 
metninden çıkartılmış ve "Memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyet
lerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihbar 
veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla 
ve" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8. - Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanuna göre Yargıtayın ilgili ceza 
dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açıl
mış davalar ile Danıştayca itirazen incelenen 
kararlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip genel hükümlere göre yetkili ve 
görevli mahkemelere devredilir." 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı : 456) 

Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/781) 

Not: Tasarı Başkanlıkça, Anayasa ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet komisyonlarına havale edil
miştir. 

T.C. 

Başbakanlık 
Hanımlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 24.3.2004 
Sayı : B. 02.0. KKG. 0.10/101-3 70/1402 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.3.2004 tarihinde kararlaştırılan "Basın 
Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler haberleşmeyi, bilgiye ulaşmayı, düşünce 

açıklamayı ve yayma olanaklarını alışılmış sınırların ve kalıpların ötesine taşımıştır. 

Artık evrensel bir nitelik kazanmış olan iletişim alanı, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile 
onun temel araçlarından biri olan basın özgürlüğü kavramlarını yeniden ele almayı, bütün uygar ülkelerin 
benimsediği ilke ve kuralların içselleştirilip yürürlüğe konulmasını, gerekli ve zorunlu kılmaktadır. 

Evrensel demokrasi anlayışının ortaya çıkardığı bir önemli kavram da bilgi edinme hakkı, doğru 
bilgiye ulaşma ya da başka bir deyişle gerçeği öğrenme hakkıdır. Bu yeni bakış açısı karşısında düşün
ceyi açıklama özgürlüğü ve basın özgürlüğü, onu kullananlar açısından bir özgürlük olduğu kadar, 
gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip birey ve kitleler açısından da temel bir hak niteliğindedir. 

Çoğulcu, özgürlükçü, hoşgörülü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıklama özgürlüğü, 
sadece genel kabul gören ve zararsız yahut önemsiz addedilen düşünceler yönünden değil, aynı 
zamanda halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen kural dışı, hatta endişe verici düşünceler için 
de geçerli olmalıdır. 

Demokratik rejimlerde, kamuoyunun oluşması ve bilinçli bir şekilde işlemesi, düşüncelerin ve 
haberlerin en yaygın ve hızlı bir şekilde dolaşımını gerekli kılmaktadır. 

Öte yandan yaratıcı, artistik ve bilimsel düşüncelere özgürce sahip olunamaması ve bunların 
özgürce açıklanamaması, her toplumda var olan yaratıcı zekanın ve onun insanlığın gelişimine olan 
katkısının aşağılanması anlamına gelecektir. Bilimin değişik alanlarında bilgi sahibi olmaya yönelik 
eğitim ihtiyacının karşılanması da düşünce özgürlüğünün bir gereğidir. 
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Düşüncelerin toplumda dolaşımı, kanın vücuttaki dolaşımına benzer bir işlev yerine getirmek
te ve sosyal hayata gerekli oksijeni sağlamaktadır. Bu dolaşımın, en geniş, en hızlı ve en nüfuz edici 
şekilde gerçekleşmesini sağlarken, başkalarının düşünce özgürlüğüne, iyi niyetine, şerefine, 
itibarına veya toplumun temel değerlerine ve inançlarına zarar verebilen durumların giderilmesi de 
zorunludur. 

Burada benimsenmesi gereken ölçüt, resmi makamların düşüncelerin dolaşımına olabilecek 
müdahalelerini mümkün olduğu kadar bertaraf etmek ve bu müdahalelere, ancak özgürlüğün kötüye 
kullanılmasını engelleyecek kadar müsaade etmek olmalıdır. 

Toplumun dayandığı değerleri ve inançları korumak üzere müeyyide altına alınan sınırlamalar, 
bu değerlere ve inançlara yönelik tartışmaları ve eleştirilere ilişkin olmamalıdır. 

Düşünceyi açıklama özgürlüğünün, toplum için olumlu ve yararlı bir işlevinin olması, insan 
haklarına ve kişilerin onuruna saygılı bir hak kullanımını ve kitle iletişim araçlarının çoğulculuğunu 
gerekli kılmaktadır. 

Günümüz toplumlarının kalabalıklığı ve karmaşıklığı karşısında bireysel düşünce açıklama öz
gürlüğü önemini yitirirken, kitle iletişim araçları büyük bir güç ve etkinlik kazanmıştır. Bunların dar 
çıkar gruplarının tekeline terk edilmesi halinde, kaynağını halk oyundan almayan yeni iktidar odak
larının oluşması ve bu gücün, toplumsal eşitsizlik ve dengesizlikleri gidermek yerine, derinleştir
mek için kullanılması mümkün olabilmektedir. Böyle bir kullanımın, toplumsal gerginlikleri artır
dığı, kültürel çarpıklıklara, şiddet eğilimine, toplumdan soyutlanma, yabancılaşma ve inandırıcılığı 
kaybettirme gibi sorunlara yol açtığı da ortadadır. 

Bu nedenle kitle iletişim araçlarının sahipliği ve mali kaynakları açısından, düşünce açıklama 
özgürlüğüne getirilen sınırlamalar da günümüzde savunulmaktadır. Toplum, kamuoyunun oluş
masına katkıda bulunan sözlerin veya yazıların arkasındaki kişileri ve menfaatleri bilmelidir. Sos-
yo-ekonomik nitelik taşıyan medya kuruluşlarında, editoryal bağımsızlığın sağlanması da bu sınır
lamaları gerektirmektedir. 

Yalnızca bir haber ve mesaj değişimini değil; aynı zamanda bireysel ve toplu olarak düşünce, 
olgu ve veri iletim ve değişim eylemlerinin tümünü içine alan bir etkinliğe sahip iletişim alanının, 
en önemli araçlarından birisi de basındır. Basının bu önemini gözeten Anayasa koyucular, basın öz
gürlüğünü ayrı bir özgürlük türü olarak düzenleme yoluna gitmişler; Anayasanın 28 inci maddesine 
"Basın hürdür, sansür edilemez." hükmünü koyarak, bu özgürlüğe daha sağlam ve somut bir 
dayanak sağlamışlardır. 

Bu düzenleme, düşüncenin basın aracıyla açıklanması halinde ortaya çıkabilecek ilişkiler, iş
lemler ve olanaklar yönünden siyasi iktidarlardan kaynaklanabilecek sınırlamaları önlemek ve 
bireyin basın özgürlüğünden somut olarak yararlanmasını sağlamak üzere yapılmıştır. Devleti de bu 
aracın özelliklerinden doğabilecek teknik, ekonomik, mali veya yasal engellerin veya sınırların kal
dırılması konusunda yükümlü kılmıştır. 

5680 sayılı Basın Kanunu, çok partili hayata geçişin doğurduğu ihtiyaçları karşılamak, basın
da demokratikleşmeyi sağlamak ve özgür bir basın düzeni oluşturmak amacıyla hazırlanmış ve bel
li bir süre de bu hedefe hizmet edebilmiştir. Ancak anılan Kanun, daha sonra bu amaçlarla bağdaş
mayan ve basın yoluyla düşünce açıklama özgürlüğünü sınırlayan değişikliklere uğramış, bu 
değişiklikler Kanunun sistematiğini de bozmuştur. 

Belirtilen nedenlerle, günümüzün düşünce ve basın özgürlüğü kavramına ve Türkiye'nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelere uygun yeni bir basın kanunu hazırlamak gereği duyulmuş, Tasarı 
bu amaçla hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 456) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Maddede Kanunun amacı ve kapsamına dahil faaliyetler belirtilmektedir. Kanun 
sadece basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile ilgili faaliyetleri ve sorunları düzenlemektedir. 

Madde 2. - Madde ile ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek amacıyla Kanunda geçen 
bazı kavramların, Kanunun uygulanması açısından tanımları yapılmıştır. 

Öncelikle basılmış eserden ne anlaşılması gerektiği açıklanmaktadır. Aslında basılmış eser 
tanımına uymayan haber ajansı yayınları da bu Kanunun uygulanması açısından basılmış eser sayıl
mıştır. Basılmış eserlerin süreli ve süresiz yayınları kapsadığı kuşkusuzdur. Bir eserin basılmış eser 
sayılabilmesi ve bu Kanun hükümlerine tabi olabilmesi için maddede belirtilen vasıtalarla basılmış 
veya çoğaltılmış olması yeterli değildir, ayrıca bu basma ve çoğaltmanın yayımlamak amacıyla ger
çekleştirilmiş olması da gerekir. Bu itibarla özel olarak saklamak veya bulundurmak amacıyla bas
tırılan eserler bu Kanuna tabi değildir. 

Bu maddede ayrıca "yayım" faaliyeti tanımlanmış; bu tanım yapılırken, mevcut düzenlemede 
olduğu gibi sayma usulüne gidilmemiş, bu usulün sakıncalarını gidermek amacıyla yayım için basıl
mış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmuş olması yeterli görülmüştür. Ancak bunun iradi ol
ması gerekmektedir. 

Hükme bağlanan süreli yayın tanımına günlük, haftalık veya başka bir süre ile yayımlanan 
gazeteler; haftalık, aylık veya daha fazla süreli dergiler ve yıllıklar gibi belli aralıklarla yayımlanan 
basılmış eserler ile resmi veya özel haber ajanslarının yayımladıkları bültenler dahildir. 

Süreli yayınlar, yayım alanının genişliğine göre, yaygın süreli yayın, bölgesel süreli yayın ve 
yerel süreli yayın olmak üzere üç gruba ayrılmış ve bunların tanımı yapılmıştır. Yayım aralıkları göz 
önüne alınarak haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel süreli yayın
lar, Kanunun uygulanması açısından yerel süreli yayın olarak kabul edilmiş; haber ajansı yayınları 
da tereddütleri gidermek amacıyla yaygın süreli yayın olarak tanımlanmıştır. 

Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan ve bu gibi basılmış eserler ise süresiz yayın 
sayılmış ve bu tür yayınlarla ilgili hükümlere tabi kılınmıştır. 

Bu maddede, süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazan veya res
mi veya karikatürü yapan, yazıyı çeviren eser sahibi, bu eseri basılmış eser durumuna getirip yayım
layan gerçek ve tüzel kişiler de yayımcı olarak tanımlanmaktadır. 

Bu Kanunla düzenlenen sorumlulukları gözetilerek basımcı tanımında, 5681 sayılı Matbaalar 
Kanunundaki "tâbi" tanımından farklı bir düzenleme yapılmış, beyanname vermiş olma şartı aran
mamış, Kanunun uygulanması açısından, bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla 
çoğaltan gerçek veya tüzel kişiler basımcı olarak kabul edilmiştir. 

Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi ya da kamu kurum ve kuruluşu olması halinde bu 
kişiliği temsil edecek kişi de tanımlanmıştır. 

Madde 3. - Maddede basının özgür olduğu hükme bağlanmıştır. Anayasanın 28 inci maddesin
de yer alan "Basın hürdür, sansür edilemez." hükmü karşısında böyle bir düzenleme gereksiz 
görülebilir. Ancak, bu Kanunun söz konusu amaca yönelik bir anlayışla düzenlendiğini vurgulamak 
için böyle bir hükme yer verilmiştir. Birinci fıkrada ayrıca basın özgürlüğünün içeriğine açıklık 
getirilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında basın özgürlüğünün hangi nedenlerle ve ne ölçüde sınırlan
dırılabileceği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/2 maddesi ve Anayasamızın 26. 27 ve 28 in
ci maddeleri dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Madde 4. - Maddede basılmış eserlerin içermesi zorunlu olan bilgiler, eserin süreli yayın olup 
olmamasına göre belirlenmiştir. Buna göre her basılmış eserde eserin basıldığı yer ve tarih, basım
cının, varsa yayımcının ad ve adresleri yazılacaktır. Yazılacak olan, şüphesiz basımcının ve yayım
cının ticari veya kurumsal adı ve adresidir. 

İlan, tarife, sirküler, davetiye, kartvizit gibi basılmış eserler yönünden bu zorunluluk kabul 
edilmemiştir. 

Haber ajansı yayınları dışındaki süreli yayınlarda, yukarıda belirtilen bilgilerden başka yayının 
yönetim yeri, yayın sahibinin, varsa kanuni temsilcisinin veya temsile yetkili kişinin ve sorumlu 
müdürün, varsa yardımcısının adları da gösterilecektir. Bütün bunlar, bu kişilerin Kanunun 5 inci ve 
6 ncı maddelerinde öngörülen niteliklere sahip olup olmadıklarını tespit edebilmek ve bu tür yayın
larla işlenen suçlardan sorumlu olanları belirleyebilmek yönünden önemlidir. 

Haber ajansı yayınları hariç, süreli yayınlarda ayrıca yayının yaygın, bölgesel veya yerel ol
duğu da gösterilecektir. Bu husus özellikle Kanunda düzenlenen suçlara uygulanacak cezaların 
belirlenmesi yönünden önem taşımaktadır. 

Madde 5. - Sorumlu müdür, süreli yayını yöneten ve eser sahibinin belli olmaması veya yar-
gılanamaması gibi hallerde bu tür yayınlarla işlenen suçlardan sorumlu olan kişidir. 5680 sayılı 
Kanunda yer alan "yazı işlerini fiilen idare eden" kişi olma şartı, süreli bir yayının sorumlu müdür
lüğünü üstlenmiş kişinin, yazı işlerini fiilen idare etmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtul
masını bertaraf etmek için madde metnine dahil edilmemiştir. 

Belirtmek gerekir ki, gazete ve dergilerde sorumlu müdürlerden başka "genel yayın yönet
meni", "yayın koordinatörü" gibi adlar alan ve yayınla ilgilenen kişiler sorumlu müdür olmadık
larından, bunların adlarının yazılması şart değildir. Buna karşılık değişik bölümleri içeren bir süreli 
yayında, her bir bölümün uzman kişilerce denetlenmesini sağlamak amacıyla değişik bölümler için 
ayrı sorumlu müdürlerin bulunması kabul edilmiştir. Ancak bu gibi durumlarda her bir sorumlu 
müdürün adı, adresi ve sorumlu olduğu bölüm belirtilecektir. 

Sorumlu müdürün sahip olması gereken nitelikler yönünden 5680 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinden kısmen farklı bir düzenlemeye gidilmiştir. Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyum sağ
lamak amacı ile sorumlu müdürün Türk vatandaşı olması şartı aranmamaktadır. Öte yandan yaş 
sınırı onsekize indirilmiştir. Nitekim reşit ve cezaî ehliyeti tam olan bir kişinin sorumlu müdür 
olamamasını haklı gösterecek bir neden mevcut değildir. 

Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde, milletvekili dokunul
mazlığı gözetilerek, sorumluluğu üstlenen bir sorumlu müdür yardımcısı tayin edilmesi öngörül
mektedir. 

Madde 6. - Maddede gerçek ve tüzel kişilerin süreli yayın sahibi olabilecekleri belirtilmiş; an
cak süreli yayının mülkiyetinin miras yoluyla kazanılması veya süreli yayın sahibi olabilmek için 
aranacak şartlardan bazılarının sonradan kaybedilmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları 
önlemek amacıyla, 5680 sayılı Kanundan farklı olarak, süreli yayın sahibi olabilme, başka bir şar
ta bağlanmamıştır. 

İkinci fıkrada süreli yayın sahibinin küçük olması halinde kanuni temsilcinin, tüzel kişi olması 
halinde de bunu temsile yetkili kişinin sahip olması gereken şartlar belirtilmektedir. 
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Madde 7. - Maddede, 5680 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde olduğu gibi, süreli yayın 
çıkarabilmek için, sadece içeriği ve ekleri yine maddede belirtilen bir beyannamenin verilmesi 
yeterli kabul edilmiş, dolayısıyla önceden izne gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır. Beyan
namenin, daha önce olduğu gibi mahallin en büyük mülki amirine değil, yönetim yeri Cumhuriyet 
başsavcılığına verilmesi kabul edilmiştir. 

İstenildiğinde süreli yayın sahibinin ve sorumlu müdürün kim olduğunun belirlenebilmesi 
açısından, beyannamelerle ilgili olarak başsavcılıkça tutulan kayıtların aleniyeti hükme bağlanmıştır. 

İkinci fıkrada beyannamenin içereceği hususlar ve beyannameyi kimlerin imzalayacağı, üçün
cü fıkrada ise beyannameye eklenecek belgeler gösterilmiştir. 

Son fıkrada, beyannamenin verilip verilmediği konusunda ortaya çıkabilecek sorunları ön
lemek amacıyla başsavcılığın alındı belgesi vermesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. - Maddede beyanname verilmesi üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak in
celemeler düzenlenmiştir. Beyanname ve eklerinin gerekli bilgileri veya gerçek bilgileri içermemesi 
veya yayın sahibinin veya varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün veya varsa yardımcısının Kanunun 
aradığı şartlara sahip olmamaları hallerinde, 5680 sayılı Kanunun 9 uncu madde hükmünün aksine 
yayın sahibini beyanname vermeden süreli yayın çıkarmış olma durumuna düşürmemek için beyan
namenin verilmemiş sayılması yoluna gidilmemiş; bu eksikliklerin bir hafta içinde giderilmesinin 
yayın sahibinden isteneceği hükme bağlanmıştır. Bu isteğin süresinde yerine getirilmemesi halinde, 
yayımın durdurulması asliye ceza mahkemesinden istenecektir. Gerekli incelemelerin yapılabil
mesine imkân tanımak maksadıyla bu konuda bir karar vermesi için mahkemeye tanınan süre bir 
hafta olarak belirlenmiştir. Beyannamedeki unsurlarda değişiklik olması halinde uygulanacak 
hususlar da düzenlenmiştir. 

Maddede ayrıca sorumlu müdürün veya yardımcısının görevden ayrılması halinde yenisi 
tayin edilinceye kadar sorumluluğun, 5680 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki hükmün ak
sine, yazı işlerini fiilen idare eden kişiye değil, yayın sahibine veya varsa temsilcisine ait olacağı 
hükme bağlanmış; böylece bu gibi durumlarda sorumlu müdürün bir an önce atanmasının sağlan
ması istenmiştir. 

Madde 9. - Maddede, Kanunun 7 nci maddesine göre verilen beyannamenin geçersiz sayılacağı 
ve süreli yayın sahibine sağladığı hakkın sona ereceği haller gösterilmektedir. Ayrıca 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de saklı tutulmuştur. 

Madde 10. - Maddede basımcının bastığı süreli ve süresiz yayınların imzalı iki nüshasını. Cum
huriyet başsavcılığına teslim edeceği hükme bağlanmıştır. Bu yükümlülük basılmış eserin içerik ve 
biçim yönünden değişik olan sonraki basım ve tıpkı basımı için de kabul edilmiştir. 

Madde 11. - Maddede basılmış eserler yoluyla işlenen suçun oluştuğu zaman belirtilmektedir. 
Burada, 5680 sayılı Kanundan farklı olarak "basın suçu" ibaresi yerine "basılmış eserler yoluyla iş
lenen suç" ibaresi kullanılmıştır. Nitekim basın suçu genel bir ibare olup basın yoluyla işlenebilen 
suçlar ile "basın zabıtası suçları" da denilen suçlar, basının idari düzeni açısından basın alanında 
çalışanlara getirilen yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan, örneğin gerçeğe aykırı beyanname 
verme ve cevap ve düzeltmenin yayımlanmaması veya usulüne uygun yayımlanmaması suçları gibi 
suçları da içermektedir. Basın zabıtası suçları yayım anında değil, kanunda öngörülen yükümlülük
lere aykırı davranıldığı zaman işlenmektedir. Maddedeki "basılmış eserler yoluyla işlenen suç" 
ibaresiyle hem sadece basılmış eserlerle işlenebilen suçlar, hem de herhangi bir araçla işlenebildiği 
halde basılmış eserler aracılığı ile de işlenebilen suçlar ifade edilmektedir. 
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Maddede ayrıca süreli ve süreli olmayan yayınlar yoluyla işlenen suçlardan sorumlu olacak 
kişiler belirlenirken, 5680 sayılı Kanundan farklı şekilde, başkasının fiilinden sorumluluk ve objek
tif sorumluluk hallerine yer vermemek veya bu tür sorumluluk hallerini en aza indirmek amacıyla, 
esas itibarıyla eser sahibi sorumlu tutulmuş; ancak eser sahibinin belli olmaması veya yayım 
sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türk mah
kemelerinde yargılanamaması veya eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum 
olduğu cezaya etki etmemesi nedeniyle eser sahibinin cezalandırılmasının etkisiz kalması hallerin
de süreli yayınlarda sorumlu müdür veya yardımcısı, süresiz yayınlarda yayımcı ve yayımcının 
bilinmemesi veya basım sırasında yurt dışında bulunması ve Türk mahkemelerinde yar
gılanamaması hallerinde de basımcı sorumlu tutulmuştur. Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarda 
satanın ve dağıtanın sorumluluğuna gidilmemiştir. 

Sorumlu müdürün veya yardımcısının yayımlanmasına açıkça karşı çıkmasına rağmen, yayım
lanan eserden kaynaklanan sorumluluk, yayımlatana ait olacaktır. 

Süreli ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlarla ilgili yukarıdaki hükümler bu tür yayınlarla 
ilgili hükümlere uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanacaktır. 

Madde 12. - Maddede 5680 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan haber kaynağını açık
lamama hakkı, haber kaynaklarının gizliliğinin basın özgürlüğü yönünden taşıdığı önem göz önüne 
alınarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla sadece eser sahibiyle sınırlı 
olarak değil, yayın sahibini, sorumlu müdürü ve yardımcısını da kapsayacak şekilde ve ayrı bir 
madde halinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu kişilere haber kaynağıyla ilgili olarak tanıklıktan çekilme 
hakkı tanınmıştır. 

Madde 13. - Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan 
sorumlu olacak kişileri belirleyen bu maddede, eser sahibi ile birlikte süreli yayının sahibi ve varsa 
temsilcisi, süresiz yayının yayımcısı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 

Madde 14. - Kişilerin şeref ve haysiyetinin korunması ve toplumun doğru bilgilendirilmesinin 
sağlanması yönünden çok büyük önem taşıyan düzeltme ve cevap hakkına işlerlik ve etkinlik 
kazandırmak amacıyla bu hak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. - Maddede basılmış eserde gösterilmesi gereken bilgilerin gösterilmemesi veya ger
çeğe aykırı gösterilmesi suç sayılmakta ve bu suçtan dolayı süreli yayınlarda sorumlu müdür veya 
yardımcısı, süresiz yayınlarda ise yayımcı cezalandırılmaktadır. Basımcının cezaî sorumluluğu 
5680 sayılı Kanundan farklı olarak ancak kendi adını veya adresini göstermemiş veya yanlış gös
termiş olması halinde söz konusudur. 

Madde 16. - Madde ile Kanunun 8 inci maddesine göre mahkeme kararı ile durdurulan yayma, 
usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi hali cezalan
dırılmaktadır. Beyanname ve değişiklikleri gösteren belgenin yayın sahibi ve sorumlu müdür veya 
yardımcısı tarafından imzalanması gerektiğinden bu suçlardan sadece söz konusu kişiler sorumlu 
tutulmuştur. 

Madde 17. - Madde ile 10 uncu maddedeki teslim yükümlülüğüne uymayan basımcının 
cezalandırılması öngörülmektedir. 

Madde 18. - Maddede düzeltme ve cevap yazısının yayımlanması konusunda hâkim kararlarına 
uymama fiili cezalandırılmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için düzeltme ve cevabın yayımlan-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 456) 



— 7 — 

masına hâkim karar vermiş ve bu karar kesinleşmiş olmalıdır. Kesinleşmiş hâkim kararına uymama, 
yayımlanmasına karar verilen cevap ve düzeltme yazısını hiç yayımlamama şeklinde olabileceği 
gibi 14 üncü maddede belirtilen süreler geçtikten sonra veya aynı maddenin birinci fıkrası hükmüne 
aykırı olarak yayımlama şeklinde de olabilir. 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması durumunda sorumlu müdürün cezaî sorum
luluğu kabul edilerek hakkında ağır para cezası öngörülmüştür. Sorumlu müdür hakkında hük-
molunacak ağır para cezasının ödenmesinden, sorumlu müdür ile birlikte yayın sahibi de mütesel-
silen sorumlu tutulmuştur. Yayın sahibinin sorumluluğu cezaî bir sorumluluk olmayıp, hukuki bir 
sorumluluktur. 

Ayrıca düzeltme ve cevap yazısının hiç yayımlanmamasının veya 14 üncü maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen şartlara uygun şekilde yayımlanmamasının özellikle kişi haklan yönünden 
taşıdığı önem nazara alınarak, bu gibi durumlara mahkemenin söz konusu yazının, masrafları yayın 
sahibi tarafından karşılanmak üzere en yüksek tirajlı iki gazetede, ilan şeklinde yayımlanmasına 
karar vereceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. - Maddenin birinci fıkrasında cezai uyuşmazlıklarla ilgili hazırlık soruşturmalarının 
gereği gibi yapılabilmesini sağlamak amacıyla bu soruşturmaların takipsizlik kararı verilmesi veya 
kamu davası açılması suretiyle sona ermesine kadar Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemenin 
soruşturma ile ilgili işlemlerinin veya yine soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğinin yayımlan
ması suç sayılmıştır. 

Yayımlama yasağı, Cumhuriyet savcısı, hâkim ve mahkemenin soruşturma ile ilgili işlem
lerinin ve yine soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriği ile ilgilidir. Dolayısıyla işlemin yapıl
dığına veya belgenin bulunduğuna ilişkin yayımlar haber niteliğinde olduğundan bu suçu oluştur
mayacaktır. 

İkinci fıkrada, mütalaa yayımlama, 5680 sayılı Kanunun aksine, sadece ceza davaları yönün
den değil, her türlü dava yönünden suç haline getirilmiştir. Aynı şekilde sadece hâkim veya mah
keme işlemleri değil, Cumhuriyet savcısının görülmekte olan dava ile ilgili işlemleri de bu yasağa 
dahil edilmiştir. Burada yasak olan mütalaa yayımıdır. Bunun leh veya aleyhte olması önemli değil
dir. Mütalaa niteliğinde olmayan, yani söz konusu işlemleri olumlu veya olumsuz, doğru veya yan
lış olarak nitelendirmeyen, sadece işlemin yapıldığını ifade eden haberler bu yasağa dahil değildir. 
Dava kesin bir kararla sonuçlandıktan sonra her türlü mütalaa yayımlanabilir. 

Madde 20. - Maddede cinsel saldırı, cinayet ve intihar olaylarına ilişkin haberlerin veriliş 
biçimi sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla okuyucuyu bu tür fiillere teşvik edecek veya özendirecek 
nitelikte olmamak şartıyla bu olaylarla ilgili haberlerin verilmesi ve resimlerin yayımlanması bu 
suçu oluşturmayacaktır. 

Madde 21. - Maddenin (a) bendinde, 5680 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin aksine, evlen
meleri kanunen yasak olan kimseler arasındaki ilişkilere ilişkin haberler değil, bu kişilerin kimlik
lerinin açıklanması yasaklanmaktadır. 

Maddenin (b) bendinde Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 
ncı maddelerinde öngörülen suçların yaşı ne olursa olsun mağdurlarının, (c) bendinde de genel 
olarak onsekiz yaşından küçüklerin işlediği veya bunlara karşı işlenen suçlarla ilgili olarak haber
ler değil, bu kişilerin tanıtılması, kimliklerinin açıklanması yasaklanmaktadır. Bu hükümle, umumi 
adap, belli suçların mağdurları ve küçükler korunmaktadır. 
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Madde 22. - Madde ile basılmış eserlerin yayımını, dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla 
koparılması, tahrip edilmesi veya bozulması suç haline getirilmiştir. Bu suçtan söz edilebilmesi için 
failin maddede sayılan fiilleri basılmış eserin yayımını, dağıtımını ve satışını önlemek amacıyla ger
çekleştirmesi aranmaktadır. Aksi halde Türk Ceza Kanununun naşı ızrarla ilgili hükümlerinin uygulan
ması söz konusu olacaktır. Öte yandan söz konusu amaçlarla olsa bile basılmış eserlerin koparılması. 
tahrip edilmesi veya bozulması daha ağır bir suçu oluşturuyorsa buna göre ceza verilecektir. 

İkinci fıkrada, süreli veya süresiz yayınların basılmasının, yayımlanmasının, dağıtımının veya 
satışının şiddet veya tehditle engellenmesi cezalandırılmaktadır. Birinci fıkradaki suç gibi bu fık
radaki suç da, özel kastın arandığı, yani belli amaçlarla işlenebilen bir suçtur. 

Üçüncü fıkrada maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen fiillerin umumi mahallerde 
veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden ziyade kişi tarafından 
işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 23. - Madde ile süreli yayınların dağıtımını yapan kişilerin, dağıtım konusunda keyfi 
davranmaları ve bazı süreli yayınları dağıtmaktan kaçınmaları önlenmektedir. Ayrıca dağıtmama 
sonucunu doğurabilecek yüksek ücret taleplerini önlemek amacıyla talep edilebilecek ücretin yukarı 
sınırını belirleme konusunda bir ölçüt getirilmiştir. 

İkinci fıkrada basın özgürlüğünün gerçekleşmesinde yayınların halka ulaşmasının önemi 
gözetilerek, süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı anda 
diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilecekleri vurgulanmıştır. 
Satıcıya tanınan satış özgürlüğünü sınırlamaya yönelik sözleşmelerin hukuken korunmayacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 24. - Maddede bir süreli yayında yayımlanmış eserin yeniden yayımlanmasında uyul
ması gereken şartlar düzenlenmiştir. Bu konu düzenlenirken Bern Konvansiyonunun 10 uncu ve 10 
bis maddeleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümleri esas alınmış; 
yeniden yayım için izin zorunluluğu sadece eserin yeniden yayım hakkının saklı tutulmuş olması 
haliyle sınırlandırılmıştır. 

Madde 25. - Maddenin birinci fıkrasında basılmış eserlere, delil olmak üzere el konulması 
düzenlenmiştir. Buna göre Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk. 
basılmış eserin üç adedine el koyabilecektir. 

İkinci fıkrada, basılmış eserlerin tamamına el konulabileceği haller düzenlenmiştir. Soruştur
ma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla basılmış eserlerin tümüne sadece hakim kararıy
la el konulabilecektir. Bunun istisnası kabul edilmemiştir. 

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılmış süreli veya süresiz yayınların Türkiye'de 
dağıtılması ve satışa sunulmasının kural olarak serbest olduğu kabul edilmiş, ancak maddenin üçün
cü fıkrasında ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunan hallerde bu 
yayınların dağıtılması ve satışa sunulmasının Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza 
hâkiminin kararı ile yasaklanabileceği öngörülmüştür. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet başsavcılığının kararı yeterli sayılmakla birlikte, bu kararın en geç yirmidört saat için
de hâkimin onayına sunulması ve en geç kırksekiz saat içinde de hâkim tarafından onaylanması 
gerekmektedir. Aksi halde başsavcılığın kararı hükümsüz kalacaktır. Bu düzenleme ile söz konusu 
yayınların Türkiye'de dağıtılması ve satışa sunulmasının yasaklanması bir yandan belli suçları içer
mesi şartına diğer yandan da hâkim güvencesine bağlanmıştır. 
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Dördüncü fıkrada, üçüncü fıkra gereğince dağıtımı ve satışa sunulması yasaklanmış yayınları, 
bu yasağı bilerek dağıtan veya satışa sunan kimselerin sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu hallerde söz 
konusu yayımları bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar, eser sahibinin, Türkiye'de bulunup bulun
mamasına ve Türk mahkemelerinde cezalandırılabilir olup olmamasına bakılmaksızın, bunlarla iş
lenen suçlardan eser sahibi gibi sorumlu tutulmaktadırlar. 

Madde 26. - Madde ile, basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suç
lardan dolayı bu alanda faaliyet gösterenleri uzun süre ceza tehdidi ile karşı karşıya bırakmamak ve 
böylece basın özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla söz konusu suçlar nedeniyle açılacak 
davalar üç aylık ve altı aylık sürelere bağlanmıştır. Bu süreler hak düşürücü süre olarak düzenlen
miş ve böylece Türk Ceza Kanununun dava zaman aşımı ile ilgili hükümlerinin bu süreler yönün
den uygulanması önlenmiştir. 

Dava süreleri, basılmış eserlerin Cumhuriyet başsavcılığına teslim edildiği tarihte başlamak
tadır. Cumhuriyet başsavcılığına teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise suçu 
oluşturan fiilin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarih, sürenin başlangıç tarihi olarak 
kabul edilmiştir. Ancak bu halde Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinde öngörülen süreler 
asılamayacaktır. 

Madde 27. - Maddede, basılmış eserler yoluyla işlenen suçlar ile Kanunda öngörülen diğer suç
larda sadece görev veya madde yönünden yetki konusunda bir değişiklik yapılmış ve böylece sulh 
ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerin asliye ceza mahkemesinde görülmesi kabul edilmiştir. 
Ayrıca bir yargı çevresinde ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birden çok dairesi bulunması 
halinde, bu davalara bakacak yetkili mahkemenin iki numaralı daire olduğu hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, basılmış eserler yoluyla işlenen ve bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili davaların 
bir an önce bitirilmesini ve basının üzerinden yargılanma baskısının kaldırılmasını temin etmek 
amacıyla bu davalar acele işlerden sayılmıştır. 

Madde 28. - Madde ile, bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı hükmedilen para cezalarının hür
riyeti bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak Kanunun 18 ve 22 nci mad
delerinde öngörülen suçlar için verilen para cezaları bunun dışında tutulmuştur. 

Madde 29. - Madde ile, süreli yayınlar'yönünden tebligat işlerine kolaylık getirilmek istenmiş 
ve süreli yayının yönetim yeri, yayın sahibinin, varsa temsilcinin, görevi devam ettiği sürece sorum
lu müdürün ve varsa yardımcısının ikametgahı sayılmıştır. 

Madde 30. - Madde ile 5680 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1. - Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan 

süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü veya yardımcısına, yayınlarının türünü yönetim yerinin 
bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bu yükümlülüğe aykırı 
davrananlara para cezası verilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. - Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluş
larınca yayımlanmakta olan süreli yayınların altı ay içerisinde bu Kanunda öngörülen hükümlere 
uygun hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 31. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 32 - Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Esas No. : 1/781 14.4.2004 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 24.3.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Basın Kanunu Tasarısı", 

Bakanlığınızca 2.4.2004 tarihinde, esas Komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon 
olarak da Anayasa Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş olan "Basın Kanunu Tasarısı" 
Komisyonumuzun 14.4.2004 tarihli yirmi birinci toplantısında, Devlet Bakanı Beşir Atalay ile Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip 
görüşmüştür. 

Tasarı ile günümüz düşünce ve basın özgürlüğü kavramına ve Türkiye'nin taraf olduğu ulus
lararası sözleşmelere uygun, gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek, basında hür iradeyi egemen 
kılacak yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, şu görüşler ileri 
sürülmüştür. 

1. Tasarının Lehindeki Görüşler 
- 15.7.1950 tarihli 5680 sayılı ve halen yürürlükte bulunan Basın Kanunu, çok partili hayata 

geçişten sonra çıkarılmış ve günün şartlarına göre oldukça demokratik ve yenilikçi olmasına rağ
men günümüze değin on yedi kez müdahaleye uğrayarak kanunun bütünlüğü ve sistematiği bozul
muştur. 

- Daha önce Komisyonumuzda da görüşülerek yasalaşan Bilgi Edinme Hakkının anlam 
kazanabilmesi, ancak Basının önündeki engelleri kaldırarak ve özgürleştirilerek mümkün 
olabilecektir. Zira vatandaşın bilgi edinme hürriyeti basının işlevselleştirilmesi ile mümkün 
olabilecektir. 

- Basın özgürlüğü kavramına bir netlik ve açıklık getirilirken, kavram yeni bir çerçeveye otur
tulmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından da tavsiye edilen, Avrupa İnsan Haklarının 10 uncu mad
desi aynen tasarıya taşınmıştır. 

- Basına, biçimsel eksiklikler nedeniyle verilen cezalar olabildiğince makul bir düzeye çekil
meye çalışılmıştır. Sadece, "düzeltme ve cevap" yazısının yayınlanmamasından dolayı uygulanan 
cezaların, yüksek düzeyde uygulanması öngörülmüştür. 

- Kişilerin şeref ve haysiyetinin korunması ve halkın doğru bilgilendirilmesinin sağlanması 
yönünde büyük önem taşıyan "düzeltme ve cevap hakkı", daha çabuk ve uygulanabilir hale 
getirilerek bu hak yeniden düzenlenmiştir. 

- "Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması" ve "'Basılmış eserleri tahrip, bozma, engelleme" gibi 
suçlar dışında, tasarıda öngörülen diğer suçlar için; hükmedilen para cezalarının, "hürriyeti bağ
layıcı cezaya" çevrilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

- Haber kaynaklarının gizliliğinin, basın özgürlüğü yönünden taşıdığı önem göz önüne alınarak 
sadece eser sahibiyle sınırlı olarak değil, yayın sahibini, sorumlu müdürü ve yardımcısını da kap
sayacak şekilde "haber kaynağını açıklamama hakkı" ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. 
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2. Tasarının Aleyhindeki Görüşler 
- Tasarı, basında tekelleşme sorununa kalıcı bir çözüm getirme konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Sadece Rekabet Yasasında mevcut hükümlerle değil, bu yeni tasarıda getirilecek yeni düzenlemeler
le de sorunun giderilmesine çalışılmalıdır. 

- Tasarı, siyasi görüşleri ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılan basın 
mensuplarının haklarını korumaktan uzaktır. 

- Tasarı, "kültürel çoğulculuk" ilkesi gereği; Türkçe dışında ülkemizde geçerli olan tüm ana dil
lerde, "basım-yayın-yayım" hakkını gerçekleştirme imkânını düzenlememektedir. 

- Basın "etik kurallarına", etkinlik ve yaptırım kazandıracak düzenlemeler tasarıda yer al
mamaktadır. 

- Tasarı, yeterince derinliği olmayan bir tasarıdır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi 

benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
Tasarının bütün maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Bu nedenle ayrı bir metin 

düzenlenmesine gerek görülmemiştir. 
Raporumuz, Adalet Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Yaşar Yakış 

Düzce 

Üye 
Abdulbaki Türkoğlu 

Elazığ 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
Hanefi Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Onur Öymen 

İstanbul 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
(İmzada bulunmadı) 

Üye 
Afif Demirkıran 

Batman 

Üye 
Algan Hacaloğlıı 

İstanbul 
(Karşı oyum eklidir) 

Üye 
Vahit Kirişçi 

Adana 

Üye 
Muharrem Karslı 

İstanbul 

Üye 
Kemal Derviş 

İstanbul 
(İmzada bulunmadı) 
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BASIN KANUNU TASARISINA İLİŞKİN KARŞI OY YAZISI 
Aşağıdaki gerekçelerle Basın Kanunu Tasarısına karşıyım: 
1- Basında temel sorun olan tekelleşme olgusuna, Rekabet yasası çerçevesi dışında, bu 

Tasarıda da, konu "medya boyutunda" ele alınarak çözüm getirilmelidir. 
2- "Medya-Siyaset-Ticaret" ilişkilerinde demokrasimizi de derinden yozlaşmayı giderecek 

düzenlemelerin medya ile ilişkin önlemlerine, RTÜK yasası ve ilgili tüm diğer yasalar da dikkate 
alınarak, bu Tasarıda yer verilmelidir. 

3- "Bölgesel veya yerel süreli yayın", muhtemel cezaların "yaygın süreli yayına" göre daha 
düşük tutulmasına ek olarak başka doğrudan enstrümanlarla desteklenmelidir. 

4- Tasarının genel anlamda özgürlükçü yapısı ile uyumlu olarak, "kültürel çoğulculuk" ilkesi 
çerçevesinde Türkçe dışındaki ülkemizde geçerli olan tüm ana dillerde "basın-yayın-yayım" hak
kının. kurallar içinde gerçekleştirilebileceği hükmü yasada yer almalıdır. 

5- Basın etik kurallarına etkinlik ve yaptırım kazandıracak düzenlemeler bu yasada da yer al
malıdır. 

Saygılarımla; 14.4.2004 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18.5.2004 

Esas No.: 1/781 
Karar No.: 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 2.4.2004 tarihinde tali komisyon olarak Anayasa ve Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan ve Komis
yonumuzun 29.4.2004 tarihli 44 üncü toplantısında görüşülen ve geneli üzerindeki görüşmeleri 
tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilen, ancak maddelerin ayrıntılı biçimde incelenerek 
düzenlenmesi için üç kişilik bir alt komisyona havale edilen "Basın Kanunu Tasarısı (1/781)", 
Komisyonumuzun, 13.5.2004 tarihli 45 inci toplantısında, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın, 
Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın Konseyi Baş
kanlığı, Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası ve Parlamento Muhabirleri Derneği temsilcilerinin de katılmalarıyla, alt komisyonun 
yaptığı çalışmalar sonucunda Komisyonumuza sunulan metin esas alınarak incelenip görüşülmüş, 
maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "ajanslarını" ibaresi "ajansları 

yayınlarını" şeklinde değiştirilmiş, (d) bendindeki "basılan" ibaresinin başına açıklık getirmek 
amacıyla "aynı isimle" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "eleştirme" ibaresinden son
ra "yorumlama" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "varsa yardımcısının" ibaresi ile Tasarı met
ninin diğer maddelerinde geçen tüm "varsa yardımcısının" ve "veya yardımcısının" ibareleri sorum
lu müdür yardımcılığı kabul edilmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin başına "T.C. vatandaşı olmayanlar 
için karşılıklılık koşulu aranmak kaydıyla," ibaresi eklenmiş, "ikametgâh" ibaresi "yerleşim yeri" 
olarak değiştirilmiş, eklenen (e) bendi ile sorumlu müdür olabilmek için "Yüz kızartıcı suçlardan 
mahkûm olmamak," şartı da madde kapsamına ilave edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine bir ayrıcalık tanınması uygun görülmeyerek son fıkra metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "ve varsa yardımcısının" ibaresi metinden 

çıkarılmıştır. 
Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "bilgileri" kelimesi gereksiz görülerek, "veya 

yardımcısının" ibareleri metinden çıkarılmış, ikinci fıkradaki "Beyannamede yer alan unsurlarda" 
ibaresi "Beyanname içeriğinde", "mercie" ibaresi "makama" şeklinde değiştirilmiş, son fıkradaki 
"veya yardımcısının" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki beş yıllık süre, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı 
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile üç yıl olarak düzenlendiğinden, 
kanunlar arasında uyum sağlanması amacıyla üç yıla indirilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve 
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Görevleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesinde "Neşredilmeyen mevkutedeki marka korunma 
süresi" ile ilgili olarak, "Bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı yasa gereği mevkute neşreden-
ler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri gereği 
mevkute neşretmekten alıkonulamazlar" hükmü yer aldığından, kanunlar arasında uyumsuzluk ve 
çelişki ortaya çıkmaması açısından, bu hükmün aynen Basın Kanununda da yer alması uygun 
görülerek ikinci fıkraya bu doğrultuda bir cümle ilave edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "veya yardımcısı" ibareleri metinden çıkarıl

mıştır. 
Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "müdür yardımcısı" ibaresi metinden çıkarılmış, eser 

sahibi ibaresinden sonra açıklık getirmek üzere "bilgi ve belge dahil her türlü" ibaresi eklenmiştir. 
Mevcut yasanın 17 nci maddesinde yer alan şirketler ve devirlerle ilgili kural, yaşanan sorun

ların yarattığı bir ihtiyaçtan doğmuştur. Uygulamadaki devirler veya birleşmeler nedeniyle kişilik 
haklarının korumasız kalması nedeniyle Tasarının 13 üncü maddesine, birinci fıkra hükmünün 
süreli ve süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya 
herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzelkişiler hakkında da uy
gulanacağına, tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst 
yöneticinin, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağına dair ikinci fıkra, zararı 
doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir 
yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzelkişinin herhangi bir surette değişmesi 
halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden ger
çek ve tüzelkişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yöneticinin, 
bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olacağına ilişkin üçüncü fıkra ilave edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "varsa yardımcısı" ibaresi metinden çıkarıl
mış, maddedeki "mercii" ibareleri "Yetkili makam" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 15, 16 ve 17 nci maddelerinde redaksiyon yapılmış ve metinlerde yer alan "varsa yar
dımcısı" ve "veya yardımcısı" ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "veya yardımcısı" ibareleri metin
den çıkarılmış, son fıkradaki "en yüksek tirajlı" ibaresi "tirajı yüz binin üzerinde olan" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "Cumhuriyet savcısı," ibaresi metinden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleriyle ilk kez atıf yapılan kanun

ların tarihleri de ilave edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesinin başlığı "Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma" şeklinde 

değiştirilmiş, birinci fıkradaki "koparan," kelimesi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yarısı oranında" ibaresi önerilen ceza az 
bulunarak "on misli" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında ilk kez atıfta bulunulan kanunların tarihleri de 
ilave edilmiştir. 

Tasarının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesine 
yapılan atıf "dava zamanaşımına ilişkin maddesinde" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki 
"veya yardımcısı" ibareleri ile son fıkranın son cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 27 ve 28 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 29 uncu maddesindeki "ve yardımcısının" ibaresi metinden çıkarılmış, "kanuni 

ikametgâhı" ibaresi "yerleşim yeri" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 30 uncu maddesinin kenar başlığı "Yürürlükten kaldırılan hükümler" şeklinde değiş

tirilmiştir. 
Tasarının Geçici 1 inci maddesindeki "veya yardımcısı" ibareleri metinden çıkarılmış, geçici 

2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlüğe ilişkin 31 ve yürütmeye ilişkin 32 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygım 

Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Ayrışık oy yazım eklidir) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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AYRIŞIK OY YAZISI 
Komisyonda görüşülen Basın Kanunu Tasarısını, 5680 sayılı Basın Kanununa göre daha özgür

lükçü ve ileri nitelikte görmekle beraber bu tasarının da aşağıda değineceğimiz eksikliklerinin ol
duğunu belirtmekte yarar vardır. 

Yeni bir kanun hazırlanırken, elde var olan olanakların tümü kullanılarak olabildiğince eksik
lerinden arındırılması gerekmektedir. Oysa tasarıda 5680 sayılı Yasadan bir adım ileride olmak 
yeterli görülmüş; çeşitli sebeplerle eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda yaptığımız uyarılar dik
kate alınmamıştır. 

Uyarılarımızda belirttiğimiz gibi, tasarıyı 5680 sayılı Kanundan daha ileride ve daha özgürlük
çü bulduğumuz için destekliyoruz. Bu anlamda oyumuzun rengi kabul doğrultusundadır. Ancak 
aşağıdaki eksiklikleri göstermek ve en kısa zamanda düzelmesini sağlamak amacıyla da ayrışık oy 
gerekçemizi sunuyoruz. 

Tasarıda gördüğümüz önemli eksiklikler şunlardır: 

a) Tasarı; basın çalışanlarının durumunun iyileştirilmesi doğrultusunda hiçbir hüküm içer
memektedir. Her ne kadar basın çalışanlarının durumu başka yasayla düzenlemiş olsa da bu yasada 
onların durumunu iyileştirecek bir kısım düzenleme başlıklarının yer alması, daha doğru olurdu. 

b) Tasarı, basında taşeronlaşmayı engellememektedir. Kimi gazeteler haberciliğin en temel un
suru muhabir olmasına rağmen hiç muhabir çalıştırmadan, grup gazetelerine gelen ve başka 
gazetelerin muhabirlerinin haberlerini kendi yayın politikalarına uygun hale getirerek, yani biçim 
değiştirerek kullanmaktadırlar. Bu durum önemli hukukî sorunlar ve haksızlıklar yaratmaktadır. 
Tasarı bu konuyla ilgili düzenlemeler taşımamaktadır. 

c) Basın özgürlüğünün önündeki iki temel engelden birisi kamu otoritesidir. Diğeri ise tekel
leşme olgusudur. Basın özgürlüğü kavramının düşünce ve ifade özgürlüğünün bir türevi olduğunu 
ve bundan kaynaklandığını dikkate aldığımızda tekelleşme olgusunun günümüzde kamu otoritesin
den daha çok basın özgürlüğünü engeller nitelikte olduğunu görmekteyiz. Tasarıda tekelleşme ol
gusunu sınırlandıran ve disipline eden hükümlerin bulunmaması önemli bir eksiklik olarak gözük
mektedir. 

d) Tasarıda, basın etik kurallarına etkinlik ve işlerlik kazandıracak hükümler bulunmamaktadır. 
Bugün pek çok gazetede basın etik kuralları yerine şirket kuralları geçerlidir. Basın etik kurallarının 
etkin kılınabilmesi için gerekli düzenlemeler ve bu doğrultudaki yaptırımlar tasarıda yer almamış
tır. 

e) Demokrasimize ve çoğulculuğa önemli boyutlar ekleyen ve ulusal meselelerde çoğu kez 
yaygın basından da daha duyarlı davranan, yerel basın tasarıyla yeterli ölçüde desteklenmemiştir. 
Bu noktada tasarı önemli eksiklikler içermektedir. Yerel basını hem güç odaklarının hem de kamu 
otoritesinin ezmesine engel olacak hükümler yoktur. 

f) Genel olarak tasarı özgürlükçü olmasına rağmen, buna paralel olarak kültürel çoğulculuk 
hükümlerinin yasa tasarısında yer almaması eksiklik teşkil etmektedir. 

g) Medya-siyaset-ticaret ilişkisi düzenlenmemiştir. Esas itibariyle ülkemizde demokrasimizin 
ve yönetimin yozlaşmasının önemli sebeplerinden biri de budur. Tasarının bu konuda hükümler 
içermemesi önemli bir eksikliktir. 
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h) Ceza hükmünü taşıyan 19 uncu ve 20 nci maddelerde düzenlenen hususlar, Türk Ceza 
Kanunu Tasarısında da yer almasına rağmen, bu nokta dikkate alınmamıştır. Bir fiile iki ayrı ceza 
düzenlenmesi burada da yapılmıştır. Esas itibariyle ceza hükmü taşıyan maddelerin ceza kanunun
da yer alması daha doğru bir yaklaşımdır. Ceza hükümlü maddelerin bölük pörçük değişik kanun
lara serpiştirilmesi hem temel ceza kanunuyla çelişkinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hem 
de mevzuatın uygulanmasında ve ceza teorisinin gelişmesinde de zorluğa neden olmaktadır. Bu 
açıdan 19 uncu ve 20 nci maddelerin tasarıda yer almaması daha doğru olurdu. 

i) Tasarının 28 inci maddesinde yer alan para cezalarını, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme 
yasağına ilişkin madde ise tamamen ceza kanununun ve ceza hukukunun genel hükümlerine aykırı 
bir düzenlemedir. Uygulamada çok önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Hukuka 
saygılı kişilerin cezalandırılması, hukuka uygun müesseselerin cezalandırılması, ancak hukuka say
gısız ve korsan kişi ve kuruluşların cezalandırılmaması sonucunu doğurabileceği gibi kanuna karşı 
hileyi de teşvik edici niteliktedir. 

Genel hatlarına ve bütününe katıldığımız yasa tasarını eksikliklerini ve hatalarını göstermek 
amacıyla yazmış olduğumuz ayrışık oy yazısını arz ederim. 

Orhan Eraslan 
Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BASIN KANUNU TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, basın 

özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını 
düzenlemektir. 

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve 
yayımını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her 

türlü basım araçları ile basılan veya diğer araç
larla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile 
haber ajansı yayınlarını, 

b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir 
şekilde kamuya sunulmasını, 

c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayım
lanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile 
haber ajanslarını, 

d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın 
kuruluşu tarafından basılan ve her coğrafi böl
gede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az 
yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile 
haber ajanslarının yayınlarını, 

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-
yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç 
komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede 
yayımlanan süreli yayını, 

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim 
biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haf
tada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan 
yaygın ve bölgesel yayınları. 

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, 
bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin 
kapsamında olduğunu, 

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayım
lanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri, 

ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının 
içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı. 
çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı, 

j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser 
durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BASIN KANUNU TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her 

türlü basım araçları ile basılan veya diğer araç
larla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler 
ile haber ajansı yayınlarını, 

b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir 
şekilde kamuya sunulmasını, 

c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayım
lanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile 
haber ajansları yayınlarını, 

d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın 
kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her 
coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ül
kenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan 
süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını, 

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-
yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç 
komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede 
yayımlanan süreli yayını, 

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim 
biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haf
tada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan 
yaygın ve bölgesel yayınları, 

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, 
bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin 
kapsamında olduğunu, 

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayım
lanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri, 

ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının 
içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, 
çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı, 

j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser 
durumuna getirip yayımlayan gerçek veya 
tüzel kişiyi, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile 
basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya 
tüzel kişiyi, 

1) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya 
yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel 
kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler 
arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu 
kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek 
kişiyi, 

ifade eder. 
Basın özgürlüğü 
MADDE 3. - Basın özgürdür. Bu özgür

lük, bilgi edinme-yayma, eleştirme ve eser 
yaratma haklarını içerir. 

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak 
demokratik bir toplumun gereklerine uygun 
olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, top
lum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütün
lüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklan
masının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yar
gı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması 
amacıyla sınırlanabilir. 

Zorunlu bilgiler 
MADDE 4. - Her basılmış eserde, basıl

dığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayım
cının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri ad
resleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve benzer
leri hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli 
yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa 
temsilcisinin, sorumlu müdürün ve varsa yar
dımcısının adları ve yayının türü gösterilir. 

Sorumlu müdür 
MADDE 5. - iler süreli yayının bir sorum

lu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden faz
la ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir. 

Sorumlu müdür olabilmek için; 
a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, 
b) Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve 

devamlı oturmak, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile 
basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek 
veya tüzel kişiyi, 

1) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya 
yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel 
kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler 
arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu 
kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek 
kişiyi, 

ifade eder. 
Basın özgürlüğü 
MADDE 3. - Basın özgürdür. Bu özgür

lük, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorum
lama ve eser yaratma haklarını içerir. 

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak 
demokratik bir toplumun gereklerine uygun 
olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, top
lum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütün
lüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklan
masının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yar
gı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlan
ması amacıyla sınırlanabilir. 

Zorunlu bilgiler 
MADDE 4. - Her basılmış eserde, basıl

dığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayım
cının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri ad
resleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve ben
zerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Haber ajansı yayınları hariç her türlü 
süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, 
varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve 
yayının türü gösterilir. 

Sorumlu müdür 
MADDE 5. - Her süreli yayının bir sorum

lu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden faz
la ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir. 

Sorumlu müdür olabilmek için; 
a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, 
b) TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılık

lılık koşulu aranmak kaydıyla Türkiye'de yer
leşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim 
kurumundan mezun olmak, 

d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden 
yasaklı olmamak, 

gerekir. 
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdür
lüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin 
edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer 
alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı 
için de geçerlidir. 

Süreli yayın sahibi 
MADDE 6. - Gerçek ve tüzel kişiler ile 

kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi 
olabilirler. 

Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından 
küçük veya kısıtlı olması halinde kanuni tem
silcisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi 
temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen şartlar aranır. 

Beyanname verilmesi 
MADDE 7. - Süreli yayınların çıkarılması 

için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulun
duğu yer Cumhuriyet başsavcılığına bir beyan
name verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet başsav
cılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir. 

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin 
küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi 
ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyan
namede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklar
la yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa 
temsilcisinin, sorumlu müdürün ve varsa yardım
cısının ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir. 

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde 
yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile 
yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana 
sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti 
eklenir. 

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından beyan
name ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir 
alındı belgesi verilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim 
kurumundan mezun olmak, 

d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden 
yasaklı olmamak, 

e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm ol
mamak, 

gerekir. 

Süreli yayın sahibi 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Beyanname verilmesi 
MADDE 7. - Süreli yayınların çıkarılması 

için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin 
bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına bir 
beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet 
başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar 
alenidir. 

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin 
küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi 
ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyan
namede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralık
larla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, 
varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve ad
resleri ile yayının türü gösterilir. 

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde 
yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile 
yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana 
sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti 
eklenir. 

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından 
beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gös
teren bir alındı belgesi verilir. 
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Beyannamenin incelenmesi 
MADDE 8. - Beyannamenin ve eklerinin 

gerekli bilgileri veya gerçek bilgileri içer
memesi veya yayın sahibinin veya temsil
cisinin veya sorumlu müdürün veya yardım
cısının 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara 
sahip olmaması halinde, Cumhuriyet başsav
cılığı beyannamenin verilmesinden itibaren bir 
hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya ger
çeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın 
sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden 
itibaren bir hafta içerisinde yerine getiril
memesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığı 
yayımın durdurulmasını asliye ceza mah
kemesinden talep eder. Mahkeme en geç bir 
hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele 
itiraz yoluna başvurulabilir. 

Beyannamede yer alan unsurlarda mey
dana gelen her değişiklik, bir hafta içinde, 
gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname 
ile aynı mercie bildirilir. 

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin 
beyannameler hakkında da uygulanır. 

Sorumlu müdürün veya yardımcısının bu 
görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilin
ceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya 
temsilcisine aittir. 

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi 
MADDE 9. - Süreli yayın sahibinin 

beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene 
içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayım
landıktan sonra yayıma beş yıl müddetle ara 
verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağ
ladığı hak ortadan kalkar. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
saklıdır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Beyannamenin incelenmesi 
MADDE 8. - Beyannamenin ve eklerinin 

gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya 
yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorum
lu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı 
şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet 
başsavcılığı beyannamenin verilmesinden 
itibaren bir hafta içinde eksikliğin gideril
mesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltil
mesini yayın sahibinden ister. Bu istemin teb
liği tarihinden itibaren bir hafta içerisinde 
yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet baş
savcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza 
mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç 
bir hafta içinde karar verir. Bu karara karşı 
acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Beyanname içeriğinde meydana gelen her 
değişiklik, bir hafta içinde, gerekli belgelerle 
birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama 
bildirilir. 

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin 
beyannameler hakkında da uygulanır. 

Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması 
halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorum
luluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir. 

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi 
MADDE 9. - Süreli yayın sahibinin 

beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene 
içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayım
landıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara 
verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağ
ladığı hak ortadan kalkar. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihin
de 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute 
neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri gereği mevkute neşretmekten 
alıkonulamazlar. 
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Teslim yükümlülüğü 
MADDE 10. - Basımcı, bastığı her türlü 

yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya 
yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet 
başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. 

Bu yükümlülük, basılmış eserin, içerik ve 
biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren 
daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için 
de geçerlidir. 

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine 
getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir. 

Cezai sorumluluk 
MADDE 11.- Basılmış eserler yoluyla iş

lenen suç yayım anında oluşur. 
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla 

işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. 
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli ol

maması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 
sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulun
ması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması 
veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir 
suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu 
cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu 
müdür veya yardımcısı sorumlu olur. Ancak bu 
eserin sorumlu müdür veya yardımcısının karşı 
çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bun
dan doğan sorumluluk yayımlatana aittir. 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli ol
maması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 
sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 
nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 
verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan 
dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya 
etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının 
belli olmaması veya basım sırasında ceza eh
liyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında 
olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması 
hallerinde ise basımcı sorumlu olur. 

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve 
süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şart
lara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da 
uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Teslim yükümlülüğü 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cezai sorumluluk 
MADDE 11.- Basılmış eserler yoluyla iş

lenen suç yayım anında oluşur. 
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluy

la işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. 
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli ol

maması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 
sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulun
ması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması 
veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir 
suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu 
cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu 
müdür sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu 
müdürün karşı çıkmasına rağmen yayımlan
ması halinde, bundan doğan sorumluluk 
yayımlatana aittir. 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli ol
maması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 
sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 
nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 
verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan 
dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya 
etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının 
belli olmaması veya basım sırasında ceza eh
liyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında 
olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması 
hallerinde ise basımcı sorumlu olur. 

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve 
süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şart
lara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında 
da uygulanır. 
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Haber kaynağı 
MADDE 12. - Süreli yayın sahibi, sorum

lu müdür, müdür yardımcısı ve eser sahibi, 
haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda 
tanıklık yapmaya zorlanamaz. 

Hukuki sorumluluk 
MADDE 13. - Basılmış eserler yoluyla iş

lenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar
lardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile 
yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayın
larda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının 
belli olmaması halinde ise basımcı müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. 

Düzeltme ve cevap 
MADDE 14. - Süreli yayınlarda kişilerin 

şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle il
gili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, 
bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden 
itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru 
içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Haber kaynağı 
MADDE 12. - Süreli yayın sahibi, sorum

lu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil 
her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu 
konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. 

Hukuki sorumluluk 
MADDE 13. - Basılmış eserler yoluyla iş

lenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar
lardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile 
yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayın
larda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının 
belli olmaması halinde ise basımcı müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. 

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan 
yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans 
sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir 
sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden 
gerçek veya tüzelkişiler hakkında da uy
gulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde 
yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en 
üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. 

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra 
yayının her ne surette olursa olsun devredil
mesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya 
sahibi olan gerçek veya tüzelkişinin herhangi 
bir surette değişmesi halinde, yayını devir 
alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun 
yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel
kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu 
başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil 
nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve 
ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. 

Düzeltme ve cevap 
MADDE 14. - Süreli yayınlarda kişilerin 

şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle il
gili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, 
bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden 
itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru 
içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan 
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menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve 
cevap yazısını; sorumlu müdür, varsa yardım
cısı hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, 
günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten 
itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli 
yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç 
günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer 
aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve 
aynı şekilde yayımlamak zorundadır. 

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan 
eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan 
uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan 
eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya 
karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap 
otuz satırı geçemez. 

Süreli yayının birden fazla yerde basılması 
halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve 
cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren 
eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır. 

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belir
lenen süreler içinde yayımlanmaması halinde 
yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, 
birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayım
lanması halinde ise yayım tarihinden itibaren 
on beş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden 
kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden 
yayımın yapılmasına veya bu Kanun hüküm
lerine uygun olarak yapılmasına karar veril
mesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi 
üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara 
bağlar. 

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele 
itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz mercii üç gün 
içinde itirazı inceleyerek karar verir. İtiraz mer
ciinin kararı kesindir. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına 
hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birin
ci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin 
kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği 
tarihten, itiraz edilmişse merci kararının tebliği 
tarihinden itibaren başlar. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve 
cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme 
ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayın
larda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç 
gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı al
dığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk 
nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve 
sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde 
yayımlamak zorundadır. 

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan 
eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili 
yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba 
neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya 
resim veya karikatür olması hallerinde düzelt
me ve cevap otuz satırı geçemez. 

Süreli yayının birden fazla yerde basıl
ması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzelt
me ve cevap hakkının kullanılmasına 
sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün bas
kılarda yayımlanır. 

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belir
lenen süreler içinde yayımlanmaması halinde 
yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, 
birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayım
lanması halinde ise yayım tarihinden itibaren 
on beş gün içinde cevap ve düzeltme talep 
eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden 
yayımın yapılmasına veya bu Kanun hüküm
lerine uygun olarak yapılmasına karar veril
mesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi 
üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, 
karara bağlar. 

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele 
itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün 
içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili 
makamın kararı kesindir. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına 
hâkim tarafından karar verilmesi halinde, 
birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin 
kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği 
tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın 
kararının tebliği tarihinden itibaren başlar. 
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Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan 
kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan 
biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, 
birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap 
hakkı süresine bir ay ilave edilir. 

Zorunlu bilgileri göstermeme 
MADDE 1 5 . - 4 üncü maddede basılmış 

eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların 
gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gös
terilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu 
müdür, varsa yardımcısı, süresiz yayınlarda 
yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya 
yanlış gösteren basımcı beş yüz milyon liradan 
yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlar
da iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda 
beş milyar liradan az olamaz. 

Durdurulan yayının yayımına devam 
etme 

MADDE 16. - Bu Kanunun 8 inci mad
desine göre mahkeme kararıyla durdurulan 
yayına, usulüne uygun beyanname vermeden 
veya değişiklikleri bildirmeden devam edil
mesi halinde yayın sahibi ve sorumlu müdür 
veya yardımcısı bir milyar liradan on beş mil
yar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda beş 
milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on mil
yar liradan az olamaz. 

Teslim yükümlülüğüne uymama 
MADDE 17. - 10 uncu maddede ön

görülen teslim yükümlülüğünü yerine getir
meyen basımcı, üç yüz milyon liradan bir mil
yar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması 
MADDE 18. - Düzeltme ve cevabın 

yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim 
kararlarına uymayan sorumlu müdür veya yar
dımcısı, on milyar liradan yüzelli milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan 
kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan 
biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, 
birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap 
hakkı süresine bir ay ilave edilir. 

Zorunlu bilgileri göstermeme 
MADDE 15. - 4 üncü maddeye göre 

basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen 
hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı 
olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda 
sorumlu müdür, süresiz yayınlarda yayımcı ve 
adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gös
teren basımcı beş yüz milyon liradan yirmi 
milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda iki 
milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beş 
milyar liradan az olamaz. 

Durdurulan yayının yayımına devam 
etme 

MADDE 16.-8 inci maddeye göre mah
keme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uy
gun beyanname vermeden veya değişiklikleri 
bildirmeden devam edilmesi halinde yayın 
sahibi ve sorumlu müdür bir milyar liradan on 
beş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayın
larda beş milyar liradan, yaygın süreli yayın
larda on milyar liradan az olamaz. 

Teslim yükümlülüğüne uymama 
MADDE 17.-10 uncu maddeye göre tes

lim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basım
cı, üç yüz milyon liradan bir milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması 
MADDE 18. - Düzeltme ve cevabın 

yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim 
kararlarına uymayan sorumlu müdür, on mil
yar liradan yüzelli milyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, böl-
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para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmi 
milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda elli 
milyar liradan az olamaz. 

Sorumlu müdür veya yardımcısı hakkında 
verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın 
sahibi, sorumlu müdür veya yardımcısı ile bir
likte müteselsilen sorumlu olur. 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlan
maması veya 14 üncü maddenin birinci fık
rasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayım
lanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar 
yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu 
yazının en yüksek tirajlı iki gazetede ilan şek
linde yayımlanmasına da karar verir. 

Yargıyı etkileme 
MADDE 19. - Hazırlık soruşturmasının 

başlamasından takipsizlik kararı verilmesine 
veya kamu davasının açılmasına kadar geçen 
süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile 
ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kim
se, iki milyar liradan elli milyar liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, böl
gesel süreli yayınlarda on milyar liradan, yay
gın süreli yayınlarda yirmi milyar liradan az 
olamaz. 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla 
sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili Cum
huriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemleri 
hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında 
da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır. 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özen
dirme 

MADDE 20. - Cinsel saldırı, cinayet ve in
tihar olayları hakkında, haber vermenin sınır
larını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özen-
direbilecek nitelikte olan yazı ve resim yayım
layanlar bir milyar liradan yirmi milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza 
bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, 
yaygın süreli yayınlarda on milyar liradan az 
olamaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

gesel süreli yayınlarda yirmi milyar liradan, 
yaygın süreli yayınlarda elli milyar liradan az 
olamaz. 

Sorumlu müdür hakkında verilen ağır 
para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, 
sorumlu müdür ile birlikte müteselsilen sorum
lu olur. 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlan
maması veya 14 üncü maddenin birinci fık
rasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayım
lanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar 
yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu 
yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki 
gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına da 
karar verir. 

Yargıyı etkileme 
MADDE 19. - Hazırlık soruşturmasının 

başlamasından takipsizlik kararı verilmesine 
veya kamu davasının açılmasına kadar geçen 
süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile 
ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan 
kimse, iki milyar liradan elli milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
ceza, bölgesel süreli yayınlarda on milyar 
liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmi milyar 
liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla 
sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim 
.veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa 
yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada 
yer alan cezalar uygulanır. 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özen
dirme 

MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kimliğin açıklanmaması 
MADDE 21. - Süreli yayınlarda; 
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa 

göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler 
arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu 
kişilerin, 

b) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 
415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 ncı 
maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberler
de mağdurların, 

c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili 
veya mağdurlarının, 

kimliklerini açıklayacak ya da tanın
malarına yol açacak şekilde yayın yapanlar bir 
milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel 
süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın 
süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz. 

Basılmış eserleri tahrip, bozma, engel
leme 

MADDE 22. - Kanuna uygun olarak basıl
mış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını 
veya satışını önlemek amacıyla koparan, tahrip 
eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve 
bir milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağ
men süreli ve süresiz yayınların basılmasını, 
yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya 
tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar hapis ve 
iki milyar liradan on milyar liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, 
umumi mahalde veya matbaanın veya umuma 
satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden 
fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek 
ceza yarıya kadar artırılır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kimliğin açıklanmaması 
MADDE 21. - Süreli yayınlarda; 
a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklan
mış olan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle il
gili haberlerde bu kişilerin, 

b) 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421,423,429, 
430, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı 
cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların, 

c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili 
veya mağdurlarının, 

kimliklerini açıklayacak ya da tanın
malarına yol açacak şekilde yayın yapanlar bir 
milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel 
süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın 
süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz. 

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve 
bozma 

MADDE 22. - Kanuna uygun olarak 
basılmış eserleri, bunların yayımını veya 
dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tah
rip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar 
hapis ve bir milyar liradan beş milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağ
men süreli ve süresiz yayınların basılmasını, 
yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya 
tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar 
hapis ve iki milyar liradan on milyar liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, 
umumi mahalde veya matbaanın veya umuma 
satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden 
fazla kişi tarafından işlendiği takdirde 
verilecek ceza yarıya kadar artırılır. 
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Süreli yayınların dağıtımı 
MADDE 23. - Süreli yayınların dağıtımını 

yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen 
yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar 
için aldıkları, satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına 
göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir 
bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. 
Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımın
dan kaçındıkları yayının toplam bedelinin 
yarısı oranında ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Süreli yayınları perakende olarak satışa 
sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda 
diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp 
diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu 
kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü 
getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna 
bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimler
de bulunamaz. 

Yeniden yayım 
MADDE 24. - Bir süreli yayında yayım

lanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göster
meksizin yeniden yayımlayanlar beş milyar 
liradan on milyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı 
tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın 
sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar 
yirmi milyar liradan kırk milyar liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

El koyma, dağıtım ve satış yasağı 
MADDE 25. - Soruşturma için sübut 

vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en faz
la üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde de kolluk el 
koyabilir. 

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatıl
mış olması şartıyla 5816 sayılı Atatürk Aley
hine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda. 
Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan in
kılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Süreli yayınların dağıtımı 
MADDE 23. - Süreli yayınların 

dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden 
dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptık
ları diğer yayınlar için aldıkları, satış fiyatı, 
tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım 
ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, 
dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe 
aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları 
yayının toplam bedelinin on misli ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Süreli yayınları perakende olarak satışa 
sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda 
diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp 
diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu 
kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü 
getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna 
bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimler
de bulunamaz. 

Yeniden yayım 
MADDE 24. - Tasarının 24 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

El koyma, dağıtım ve satış yasağı 
MADDE 25. - Soruşturma için sübut 

vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en faz
la üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde de kolluk el 
koyabilir. 

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatıl
mış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 
sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkın
da Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesin
de yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı 
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Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasın
da, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 
nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 
312/a maddesinde ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci 
ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili 
olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim 
kararıyla el konulabilir. 

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında 
basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin 
ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine 
dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların 
Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, 
Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh 
ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en 
geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına 
sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından 
onaylanmaması halinde Cumhuriyet başsav
cılığının kararı hükümsüz kalır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış 
yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya 
satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suç
lardan eser sahibi gibi sorumludurlar. 

Dava süreleri 
MADDE 26. - Basılmış eserler yoluyla iş

lenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlar
la ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar 
yönünden üç ay, diğer basılmış eserler yönün
den altı ay içinde açılması zorunludur. 

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet 
başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. 
Basılmış eserlerin Cumhuriyet başsavcılığına 
teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin 
başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cum
huriyet başsavcılığı tarafından öğrenildiği 
tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza 
Kanununun 102 nci maddesinde öngörülen 
süreleri aşamaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci 
ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesin
de, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fık
ralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dör
düncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 
12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci 
ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili 
olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim 
kararıyla el konulabilir. 

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında 
basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin 
ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine 
dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların 
Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, 
Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh 
ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cum
huriyet başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu 
karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin 
onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim 
tarafından onaylanmaması halinde Cum
huriyet başsavcılığının kararı hükümsüz kalır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış 
yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya 
satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suç
lardan eser sahibi gibi sorumludurlar. 

Dava süreleri 
MADDE 26. - Basılmış eserler yoluyla iş

lenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suç
larla ilgili ceza davalarının günlük süreli 
yayınlar yönünden üç ay, diğer basılmış eserler 
yönünden altı ay içinde açılması zorunludur. 

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet 
başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. 
Basılmış eserlerin Cumhuriyet başsavcılığına 
teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin 
başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cum
huriyet başsavcılığı tarafından öğrenildiği 
tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza 
Kanununun dava zaman aşımına ilişkin mad
desinde öngörülen süreleri aşamaz. 
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Sorumlu müdürün veya yardımcısının kar
şı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen 
eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak 
dava yönünden süre, sorumlu müdür veya yar
dımcısı hakkında verilecek beraat kararının 
kesinleşmesinden itibaren başlar. 

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin 
sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi 
aleyhine açılacak davada süre, bildirim tarihin
den itibaren başlar. 

Kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda 
dava açma süreleri, suç için kanunun öngör
düğü dava zaman aşımı süresini aşmamak şar
tıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten 
başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar 
için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava aç
ma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez. 
Bu sınırlama milletvekilleri ile ilgili baş
vurulara uygulanmaz. 

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü 
MADDE 27. - Basılmış eserler yoluyla iş

lenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlar
dan dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerin
den olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğer
leri asliye ceza mahkemelerinde görülür. 

Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mah
kemesinin birden fazla dairesi bulunması halin
de bu davalar iki numaralı mahkemede görülür. 

Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu 
Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin 
davalar acele işlerden sayılır. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme 
yasağı 

MADDE 28. - 18 inci ve 22 nci maddeler
deki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suç
lar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağ
layıcı cezaya çevrilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sorumlu müdürün karşı çıkmasına rağ
men yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı 
yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden 
süre, sorumlu müdür hakkında verilecek beraat 
kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. 

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin 
sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi 
aleyhine açılacak davada süre, bildirim tarihin
den itibaren başlar. 

Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda 
dava açma süreleri, suç için kanunun öngör
düğü dava zaman aşımı süresini aşmamak şar
tıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten 
başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar 
için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava aç
ma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez. 

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü 
MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme 
yasağı 

MADDE 28. - Tasarının 28 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 456) 
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Tebligat 
MADDE 29. - Süreli yayının yönetim yeri, 

tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve 
temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece 
sorumlu müdürün ve yardımcısının kanuni 
ikametgahı sayılır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 30. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 

sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan 
süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü veya 
yardımcısı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü 
yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet 
başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre 
içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyul
maması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür 
veya yardımcısı, beşyüz milyon liradan yirmi 
milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki 
milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beş 
milyar liradan az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli 
yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını 
bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale 
getirirler. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tebligat 
MADDE 29. - Süreli yayının yönetim 

yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın 
sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği 
sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 30. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 

sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan 
süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim 
yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsav
cılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisin
de bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halin
de yayın sahibi, sorumlu müdür, beşyüz mil
yon liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel 
süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın 
süreli yayınlarda beş milyar liradan az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Tasarının Geçici 
2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 456) 
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Yürür lük 
MADDE 31.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürür lük 
MADDE 3 1 . - Tasarının 31 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 32. - Tasarının 32 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. At alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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