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- 2 5 1 -



TBMM B: 25 29 .11 . 2006 

Sayfa 
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17 - istanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'ın, TRT'nın program CD'sı 
taleplennı karşılama usulüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşır 
ATALAY'ın cevabı (7/18157) 

18 - Antalya Milletvekili Atıla EMEK'ın, taklit ve kaçak mail arın ön
lenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı Kurşad TUZMEN'ın 
cevabı (7/18158) 

19- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'ın, Dünya Bankası kredili 
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veya hıbelı projelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/18227) 

21 • Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'ın, Erzurum, Elazığ, Sımak, 
Çankırı, Bursa, Bolu, Bitlis, Düzce, Gümüşhane, Kars, Rize, Sakarya, Siirt, 
Nevşehir, Kayseri, Kilis, Kütahya, Ağrı, Bartın, Amasya, Aksaray, Adıya
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cevabı (7/18748) 
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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 15 OO'te açılarak beş oturum yaptı 
Diyarbakır Milletvekili Cavıt Torun, 24 Kasım Öğretmenler Gunu münasebetiyle, ülkenin ge

leceğini oluşturacak çocuklarımızın yetiştirilmesinde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin 
önemine, 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünme?, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde 
Türkiye akaryakıt sektörünü düzenleme gorcvmı üstlenen Enerji Piyasası Du/enleme Kurumunun 
28 akaryakıt ana dağıtım şirketine vermiş olduğu ceza sonrasında yaşanan gelişmelere, 

İsparta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç, Türkiye'de kozmetik ve gul sanayisinin so
runlarına ve çozum önerilen ne, 

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Öğretmenler Gunu münasebetiyle yerinden bir açıklama

da bulundu 
istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Gııneş ve 30 milletvekilinin, sosyal hayatı tehdit eden şid

det eylemleri ve diğer suçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/395), 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 milletvekilinin, Denizli Sumerbank iplik Fabrikası 

satışının ve arazisi üzerindeki tasarrufların araştırılması (10/396), 
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, öner

gelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve on görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı 
Tarım ve Koyışlerı Bakanı Mehmet Mehdi Eker'ın, Amerika Birleşik Devletlen'ne yaptığı 

resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongoruşmeler" kısmının 

28'ıncı sırasında yer alan (10/61) ile 38'ıncı sırasında yer alan (10/74) esas numaralı Meclis araş
tırması önergelerinin on görüşmelerinin. Genel Kurulun 28/11 /2006 Salı gunku birleşiminde yapıl
masına ilişkin CHP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
389'uncu sırasında yer alan 1241 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın bu kısmın 7'ncı sırasına, 398'ıncı sı
rasında yer alan 1262 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın 14'uncu sırasına alınmasına ve diğer işlerin sı
ralarının buna göre teselsül ettirilmesine ve 1255 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın iç Tuzuk'un 91'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümlerinin, 

1 ila 30'uncu maddelerinin (30 madde) birinci bolum, 
31 ila 47'ncı maddeleri (17 madde) ile geçici 1 'inci maddesinin (1 madde) ikinci bolum, 
Halinde görüşülmesine, Genel Kurulun 28/11/2006, 5/12/2006 ve 12/12/2006 tarihlerindeki 

birleşimlerinde sozlu sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasan ve teklifle
rinin görüşülmesine ve bu birleşimlerde çalışma surelerinin 15 00-23 00 saatleri arasında olmasına, 
29/11/2006,6/12/2006 ve 13/12/2006 tarihlerindeki birleşimlerinde ise sozlu soruların görüşülme
mesine ve bu birleşimlerde çalışma surelerinin 14 00-23 00 saatleri arasında olmasına, 30/11/2006, 
7/12/2006 ve 14/12/2006 tarihlerindeki birleşimlerinde ise 14 00-20 00 saatleri arasında olmasına 
ilişkin AK Pattı Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 

Hatay Milletvekili Zuheyır Amber'ın, işçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri ile Bunların Dul ve 
Yetimlerinin Sendikalaşmasına ilişkin Kanun Teklıfi'nın (2/425) İç Tuzuk'un 37'ncı maddesine gorc 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Ozturk'un, Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan Delegele
rin Mezarları Hakkında Kanun Teklıfi'nın (2/802) iç Tuzuk'un 37'ncı maddesine göre doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 

Açıklandı 
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Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, konuşmasında, bakan
lığıyla ilgili yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek bazı ifadelen nedeniyle açıklamada bulundu 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
1 'inci sırasında bulunan. Kamu ihale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek-

lıfı'mn (2/212) (S Sayısı 305) görüşmeleri, daha önce gen alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden, 

2'ncı sırasında bulunan. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S Sa
yısı 904), 

3'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hukıımetı ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırıl
ması için işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1115) (S Sa
yısı 1147), 

5'ıncı sırasında bulunan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantımur'un, Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına Dair (2/874) (S Sayısı 1249), 

Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından. 

Ertelendi 
4'uncu sırasında bulunan, Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına DaırKanunTeklıfi'mn (2/887,2/891) (S Sayısı 1267) görüşmeleri tamamlanarak, ka
bul edilip kanunlaştığı açıklandı 

izmir Milletvekili K Kemal Anadol, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, konuş
masında, partisine sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu 

6'ııcı sırasında bulunan, Türkiye Buyuk Millet Meclisi idare Amirleri Bingöl Milletvekili Fey
zi Berdıbek, Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Mil
letvekili Mustafa Erdoğan Yetenç'ın, 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekhff mn (2/816) (S Sayısı 1228) nı-
mu üzerindeki görüşmeler tamamlandı, verilen aradan sonra ilgili komisyon yetkilileri Genel Ku
rulda hazır bulunmadığı anlaşıldığından, 

29 Kasım 2006 Çarşamba gunu, alınan karar gereğince saat 14 OO'te toplanmak üzere, birleşi
me 22 47'de son verildi 

hmaıl Alptekin 
Başkan Vekili 

Ahmet Kuçuk Mehmet Danış 
Çanakkale Çanakkale 
Kânp Uye Kâtip Uye 

Bayram Ozçehk 
Burdur 

Kâtip Uye 
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No.; 37 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
29 Kasım 2006 Çarşamba 

Teklif 
I - Antalya Milletvekili Feridun F Baloğlıı ve 50 Milletvekilinin, Belediye Kanununda Deği

şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/898) (içişleri ılc Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi 24 11 2006) 

Rapor 
I - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin, Avrupa Birliği işlen Komisyonu Ku

ruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S Sayısı 1272) (Dağıtma tarihi 
29 II 2006) (GÜNDEME) 

Sozlu Soru Önergesi 
1 - Mardin Milletvekili Muharrem DOCAN'ın, Hasankeyfın dünya kultur mirası listesine 

alınması ve turistik bölge olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kultur ve Turizm Bakanından sozlu 
soru önergesi (6/2498) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1 - Mersin Milletvekili Hüseyin GULER'ın. TRT Genel Mudur Vekili ile ilgili bir iddiaya iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18832) (Başkanlığa geliş tarihi 3/) 1/2006) 
2 - Kars Milletvekili Selamı YİĞİT in, ANAR ve YIMPAŞ'la ilgili bazı iddialara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/18S33) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 
3 - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim OZKAN'ın, Buıdur-Çavdır-Bo İme pınar Köyündeki 

madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18834) (Başkanlığa geliş tari
hi 3/11/2006) 

4 - Bursa Milletvekili Mehmet KUÇUKAŞIK'ın, Bursa-Muslafakemalpaşa-Ormankadı Kö
yündeki Hazine arazisinin amaç dışı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/18835) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

5 - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, Hatay ilindeki çeşitli projelere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/18836) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

6 - İzmir Milletvekili Hakkı ULKU'nun, belediye şirketlerine ilişkin Başbakandan yjzılı soru 
önergesi (7/18837) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

7 - istanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'ın, kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/18838) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

8 - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'ıın, Samsıın-Vezırkopru-Kıranalan Köyündeki su sorunu
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18839) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

9 - Denizli Milletvekili Ümmet K A N D O G A N ' I H , sel felaketlerinin sebep olduğu zarara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18840) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2Ü06) 

10 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, sel felaketlerıyle ilgili açıklamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18841) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

11 - istanbul Milletvekili Bıhlıın TAMAYLIGIL'ın, bazı bakanların YIMPAŞ'ın mağaza açılı
şına katıldıkları iddiasına ve SPK'nın hazırladığı yasa tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/18842) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

12 - izmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, sel felaketlerıyle ilgili açıklamasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/18843) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 
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13 - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'm, sel felaketlerıyle ilgili açıklamasına ilişkin Baş
bakandan yazılı sora önergesi (7/18844) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

14 - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, don afeti mağduru Malatyalı çiftçilerin zararı
nın tazminine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18845) (Başkanlığa geliş tarihi 
6/11/2006) 

15-Antalya Milletvekili Atıla EMEK'ın, Antalya'da don ve sel felaketinden zarar gören çift
çilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18846) (Başkanlığa geliş tarihi 7/11/2006) 

16 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, arandığı iddia edilen YIMPAS Yönetim Kurulu Baş
kanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18847) (Başkanlığa geliş lanhı 7/11/2006) 

17 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek 
Protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18848) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

18- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'ın, eczanelerin alacaklarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18849) (Başkanlığa geliş Tarihi 8/11/2006) 

19- İzmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, sel felaketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/18850) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

20 - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇ YİĞİT" in, YIMPAS Holdmg'e ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18851) (Başkanlığa geliş tarihi 9/11/2006) 

21 - istanbul Milletvekili Emin ŞlRIN'ın, SPK'nm açıkladığı bazı şirket ve holdinglerle ilgisi 
olan AK Partı'lılere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18852) (Başkanlığa geliş tarihi 
10/11/2006) 

22 - İzmir Milletvekili Ahmet ERSIN'ın, bir toplantıdaki bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18853) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

23 - izmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'ın, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine yayınlar yap
tığı iddia edilen bir ınternet sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18854) (Başkanlı
ğa geliş tarihi 10/11/2006) 

24 - Çanakkale Milletvekili ismail OZAY'ın, BM işkencenin Dünya Çapında Onlenmesı-Iş-
kenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18855) 
(Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

25 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/18856) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

26 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Diyarbakır'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/18857) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

27 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Batman'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18858) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

28 - İzmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Şımak'ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18859) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

29 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, istanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18860) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

30 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Hakkâri'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18861) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

31 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Mersin'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18862) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

32 - İzmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18863) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 
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33 - İzmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Adıyaman'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/18864) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

34 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Bitlis'te yaşanan sei felaketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/18865) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

35 • izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Tunceli'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18866) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

36 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, bir bebeğe yönelik cinsel istismara dışkın Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/18867) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

37 - izmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'ın, yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/18868) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

38 - Adana Milletvekili N Gaye ERBATUR'un, ceza ve tutukevlerinde görevli personelin de
netimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18869) (Başkanlığa geliş tarihi 
10/11/2006) 

39 - Adana Milletvekili N Gaye ERBATUR'un, Ankara Buyukşehır Belediyesi hakkındaki 
suç duyurularına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18870) (Baş
kanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

40 - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, M ardın-Midyat'ta iptal edilen TOKJ projesi
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/18871) (Başkanlığa geliş tanhı 
6/11/2006) 

41 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUT'un, Ardahan'daki kamu binalarının depreme dayanık
lılıklarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/18872) (Başkanlığa geliş 
tarihi 6/11/2006) 

42 - Mersin Milletvekili Hüseyin OZCAN'ın, Kızkalesı Beldesinde meydana gelen sel felake
tine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/18873) (Başkanlığa geliş tari
hi 3/11/2006) 

43 - Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMIR'ın, Yozgat II merkezinde Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yapılan bir alt geçide ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18874) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

44 - Afyonkarahısar Milletvekili Halil UNLUTEPE'nın, bir bölünmüş yol projesine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/18875) (Başkanlığa geliş tanhı 10/11/2006) 

45 - Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVPnın, Eskişehir çevre yolu projesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/18876) (Başkanlığa geliş tanhı 10/11/2006) 

46 - Kars Milletvekili Selamı YlGlT'ın, Türkiye'nin uygun görülecek AB program ve kurum
larında yer alıp almayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/18877) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

47 - Kars Milletvekili Selamı YlGlT'ın, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosundaki lobi faaliyet
lerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18878) (Başkan
lığa geliş tanhı 3/11/2006) 

48 - istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'm, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18879) (Başkanlığa ge
liş tarihi 8/11/2006) 

49 - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kazakistan'daki Tengız petrol saha
sında meydana gelen olaylara dışkın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/18880) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 
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50 - Antalya Milletvekili Atıla EMEK'ın, Türk Barış Gucunun Lübnan'da konuşlandığı bölge
de radyoaktif kalıntı olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/18881) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

51 - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YUCESAN'ın, amatör spor kulüplerine ve aldıkları 
yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Alı ŞAHIN) yazılı soru 
önergesi (7/18882) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

52 - Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMIR'ın, geçici personel statüsündeki kamu çalışanla
rına dışkın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Alı ŞAHIN) yazılı soru önergesi 
(7/18883) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

53 - İstanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'ın, Telsım'ın Hazineye olan borçlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Alı BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18884) (Başkanlığa geliş taııhı 7/11/2006) 

54 • Ardahan Milletvekili Ensar OöUT'un, Ülker Grubuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devle! 
Bakanından (Alı BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18885) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

55 - Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Merkez Bankası yönetici ve çalışanlarının 
ozluk haklarına dışkın Devlet Bakanından (Alı BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18886) (Baş
kanlığa geliş tarihi 9/11/2006) 

56 - izmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Van-Başkale'de meydana gelen bir töre cinayeti
ne ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18887) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

57 - izmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, bir bebeğin mağdur olduğu istismar ve şiddet ola
yına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18888) (Başkanlığa ge
liş tarihi 3/11/2006) 

58 - istanbul Milletvekili Guldal OKUDUCU'nun, cinsel istismara maruz kalan çocuklara ve 
bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18889) (Başkanlı
ğa geliş tarihi 6/11/2006) 

59 - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yetiştirme yurtlarının personel ihti
yacına ve şiddet iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/18890) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

60 - Ordu Milletvekili Idrıs Samı TANDOGDU'nun, çocuk yuvalarından evlat edinmeye iliş
kin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18891) (Başkanlığa geliş tari
hi 10/11/2006) 

61 - Adana Milletvekili N Gaye ERBATUR'un, töre cinayetleri konusundaki koordinasyona 
ve hizmet ıçı eğitime ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18892) 
(Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

62 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOûAN'm, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kurşad TUZMEN) yazılı som önergesi (7/18893) (Başkanl,ğa geliş tarihi VI1/2006) 

63 • Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YUCESAN'ın, BM Tır Konvansiyonunun yerine 
AB'de uygulanan sistemin kabul edilmesi girişimine karşı yapılan yazışmalara ilişkin Devlet Baka
nından (Kurşad TUZMEN) yazılı soru önergesi (7/18894) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

64 - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Türk işçilerin Kazakistan'da saldırı
ya uğramasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kurşad TUZMEN) yazılı soru öner
gesi (7/18895) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

65 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, görevden alınan Teftiş Kurulu Başkanının yıllık izin 
hakkı kullanımının sınırlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kurşad TUZMEN) yazılı soru 
önergesi (7/18896) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

- 2 5 8 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

66 - Denizli Mıllelvekılı Ümmet KANDOGAN'ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18897) (Başkanlığa geliş tarihi 2/11/2006) 

67 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, BOTAŞ'a borcu bulunan kurum ve kuruluşlara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18898) (Başkanlığa geliş tari
hi 3/11/2006) 

68 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Kütahya Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18899) (Başkanlığa geliş tarihi 
3/11/2006) 

69- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Erzurum Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz 
borcuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18900) (Başkanlığa 
geliş tarihi 3/11/2006) 

70 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Ankara Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18901) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

71 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, istanbul Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz 
borcuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18902) (Başkanlığa 
geliş tarihi 3/11/2006) 

72 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Kayseri Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18903) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

73 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Konya Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18904) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

74 - Buna Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Sakarya Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18905) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

75- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Eskişehir Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz 
borcuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18906) (Başkanlığa 
geliş tarihi 3/11/2006) 

76 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Kocaeli Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz bor
cuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18907) (Başkanlığa geliş 
tarihi 3/11/2006) 

77 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Bursa Buyukşehır Belediyesinin doğalgaz borcu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı sonı önergesi (7/18908) (Başkanlığa geliş ta
rihi 5ıll/2006) 

78 - Adana Milletvekili Tacıdar SEYHAN'ın, Eti Maden İşletmelerine bağlı ıkı şirkete yapılan 
atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18909) (Başkanlığa 
geliş tarihi 3/11/2006) 

79 - Bursa Milletvekili Mehmet KUÇUKAŞIK'ın, doğalgaz zammına ve kamu kurumlarının 
BOTAŞ'a olan borçlarına ilişkin Eneıjı ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18910) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

80 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Adıyaman ilindeki petrol üretimine ilişkin 
Eneıjı ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18911) (Başkanlığa geliş tarihi 
8/11/2006) 
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81 - istanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'ın, elektrik dağıtım ihalelerine ve TEDAŞ'la ilgili bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18912) (Başkanlığa 
geliş tarihi 8/11/2006) 

82 - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın.Tekırdağ-Çerkezkoy'dekıTOKl konutlarının 
doğalgaz bağlamışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18913) 
(Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

83 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, EGO'nun BOTAŞ'tan doğalgaz alımına 
ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18914) (Başkanlığa geliş tarihi 2/11/2006) 

84 - istanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'ın, Ankara-Atatürk Bulvarındaki yol ve koprulu 
kavşak ihalesine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18915) (Başkanlığa geliş tarihi 
3/11/2006) 

85 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUT'un, Ardahan'daki köylerin isimlerim belirten tabelala
ra ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18916) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

86 - Kırklareli Milletvekili Mehmet S KESIMOĞLU'nun, köye dönüştürülmesi soz konusu 
olan belediyelere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18917) (Başkanlığa geliş tarihi 
6/11/2006) 

87- Bursa Milletvekili Mustafa OZYURT'un, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bazı caddelerin 
isimlerinin değiştirilmesine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18918) (Başkanlığa 
geliş tarihi 8/11/2006) 

88 - Kırklareli Milletvekili Mehmet S KESIMOĞLU'nun, basında yer alan Güneydoğu Ana
dolu Bölgesiyle ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58919) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

89 - Trabzon Milletvekili M Akif HAMZAÇEBI'nın, bir inşaat şirketinin istanbul'da yürüttü
ğü projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18920) (Başkanlığa geliş tarihi 
8/11/2006) 

90- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Manavgat-Gazıler Koyu
nun su şebekesine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1892İ) (Başkanlığa geliş tari
hi. 8/11/2006) 

91 - Ordu Milletvekili Idrıs Samı TANDOGDU'nun, Necip Hablemıtoğlu cinayeti ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18922) (Başkanlığa geliş tarihi 
8/11/2006) 

92 -Ordu Milletvekili Idrıs Samı TANDOGDU'nun, Emniyet Genel Mudurluğumın hizmet sa
tışlarına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18923) (Başkanlığa geliş tanhı 
8/11/2006) 

93 - Ordu Milletvekili Idns Samı TANDOGDU'nun, istihbarat branşından çıkarılan personele 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18924) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

94 - Ankara Milletvekili Bayram Alı MERAL'ın, Ankara-Sıncan Belediyesi yönetimiyle ilgi
li iddialara ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18925) (Başkanlığa geliş tarihi 
9/11/2006) 

95 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Siirt'te KOYDES kapsamında yapılan ça
lışmalara ilişkin içişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/18926) (Başkanlığa geliş tarihi 
9/11/2006) 

96 - Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMIR'ın, araştırma ve on inceleme yapılan belediyele
re ve soruşturma izinlerine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18927) (Başkanlığa 
geliş tarihi 10/11/2006) 
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97 - Ordu Milletvekili Idns Samı TANDOĞDU'nun, bayan polis memurlarına ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18928) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

98 - Ordu Milletvekili Idns Samı TAN DOĞDU 'n un, yurt dışına çıkış ve Türkiye'ye giriş ya
sağı konulan kişilere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18929) (Başkanlığa geliş ta
rihi 10/11/2006) 

99 - Ordu Milletvekili Idns Samı TANDOĞDU'nun. üniversite mezunu polis memuru alımla
rına ilişkin Içışlen Bakanından yazılı soru önergesi (7/18930) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

100 - Ordu Milletvekili Idns Samı TANDOĞDU'nun, intihar eden polis memurlarına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18931) (Başkanlığa geliş lanhı 10/11/2006) 

İ 01 -Mersin Milletvekili Hüseyin OZCAN'ın, Ki zkalesı Be İdesinde sel felaketinden etkilenen 
olel ve motellerin zararının telafisine ilişkin KuItur ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18932) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

102 - Bursa Milletvekili Mustafa OZYURT'un, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Prova 
Salonunun yıkılmasına ilişkin KuItur ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18933) (Baş
kanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

103 - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya Kalesi Saray Odasının res
torasyonuna ilişkin KuItur ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18934) (Başkanlığa geliş 
tarihi 8/11/2006) 

104- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim OZKAN'ın, Özel Kalem Müdürlüğü telefonların
dan kandil kutlama mesajları gönderildiği iddiasına ilişkin KuItur ve Turizm Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/18935) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

105 -izmir Milletvekili Hakkı ULKU'nun, be ledıyelenn verdiği ihalelere ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/18936) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

106 - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmayan 
TELEKOM personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18937) (Başkanlığa ge
liş tarihi 3/11/2006) 

107 - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18938) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

108 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Gümüşhane Belediyesinin elektrik borcuna iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18939) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

109 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Kars Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18940) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

110 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Kilis Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı som önergesi (7/18941) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

111 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Kütahya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18942) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

112 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Nevşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18943) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

113 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Rize Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18944) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

114 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Siirt Belediyesinin elektnk borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18945) (Başkanlığa geliş tanhı- 8/11/2006) 

115 - Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'ın, Sımak Belediyesinin elektnk borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18946) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 
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116 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, kurum ve kuruluşların TEDAŞ'a olan borçları
na ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/18947) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

117 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, İstanbul Buyukşehir Belediyesinin elektrik bor
cuna dışkın Maliye Bakanından yazı 11 soru önergesi (7/18948) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

118 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Ankara Buyukşehir Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18949) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

119 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Ağrı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18950) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

120 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Bursa Buyukşehır Belediyesinin elektrik borcu
na ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18951) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

121 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Eskişehir Buyukşehır Belediyesinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18952) (Başkanlığa geliş tanhı 
8/11/2006) 

122 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Kocaeli Buyukşehır Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18953) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

123 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Konya Buyukşehır Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18954) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

124 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Sakarya Buyukşehır Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18955) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

125 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Kayseri Buyukşehır Belediyesinin elektnk bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18956) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006} 

126- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Erzurum Buyukşehır Belediyesinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18957) (Başkanlığa geliş tanhı 
8/11/2006) 

127 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Antalya Buyukşehır Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18958) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

128 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Diyarbakır Buyukşehır Belediyesinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18959) (Başkanlığa geliş tanhı 
8/11/2006) 

129 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Adana Buyukşehır Belediyesinin elektnk bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18960) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

130- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Samsun Buyukşehır Belediyesinin elektrik bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18961) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

131 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Gaziantep Buyukşehır Belediyesinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18962) (Başkanlığa geliş tarihi 
8/11/2006) 

132 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Mersin Buyukşehır Belediyesinin elektnk bor
cuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18963) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

133 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Aksaray Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18964) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

134 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Amasya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18965) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

135 -Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, izmir Buyukşehır Belediyesinin elektrik borcu
na ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18966) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 
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136- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Bingöl Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18967) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

137- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Bitlis Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18968) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

138 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Bolu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18969) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

139- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Çankırı Belediyesinin elektrik borcuna dışkın 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18970) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

140- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Elazığ Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18971) (Başkanlığa gelıs tarihi 8/11/2006) 

141 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Düzce Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18972) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

142 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, Adıyaman Belediyesinin elektrik borcuna iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/) 8973) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

143 - Gaziantep Milletvekili Abdulkadır ATEŞ'ın, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulları üyelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18974) (Baş
kanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

144 - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Nığde-Çıftlık'tekı elektrik kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18975) (Başkanlığa geliş tarihi 8/11/2006) 

145 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'ın, üniversite hastanelerinin alacaklarına iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18976) (Başkanlığa geliş tanhı 9/11/2006) 

146- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU 'nun, vergi denetmen yardımcısı sozlu sına
vına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18977) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

147- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, bir ders kitabının onay suresinin, içindeki 
bir resmin çıkarılması şartına bağlandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/18978) (Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

148 - istanbul Milletvekili Alı Rıza GULÇIÇEK'ın, imam hatip ve anadolu imam hatip lisele
rine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18979) (Başkanlığa geliş tanhı 
3/11/2006) 

149 - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kaynak ve ders kitapları ile yabancı dil öğ
retmenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18980) (Başkanlığa geliş tari
hi 6/11/2006) 

150 - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, sözleşmeli öğretmenlerin statüsüne ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18981) (Başkanlığa geliş tanhı 7/11/2006) 

151 - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Oğretmenevının kullanı
mına yönelik bir iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18982) (Başkanlı
ğa geliş tanhı 8/(1/2006) 

152- izmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, bir ilköğretim okulunda öğrencilere roman 
dağıtılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18983) (Başkanlığa geliş ta
rihi 9/11/2006) 

153 - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, görevde yükselme sınavına yapılan başvuru
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18984) (Başkanlığa geliş tanhı 
9/11/2006) 
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154 - Osmaniye Milletvekili Necatı UZDIL'ın, üniversite eğilimim tamamlayan astsubayların 
derece ilerlemesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18985) (Başkanlığa 
geliş tarihi 10/11/2006) 

155 - Mersin Milletvekili Hııseyın GULER'ın, Türk Barış Gucunun Lübnan'da konuşlandığı 
bölgede radyoaktif kalıntı olduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/18986) (Başkanlığa geliş tarihi 10/11/2006) 

156 - Bursa Milletvekili Mustafa OZYURT'un, Bursa da özelleştirilen 112 acil sağlık hizmeti 
ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18987) (Başkanlığa geliş tarihi 
3/11/2006) 

157 - Muğla Milletvekili Alı ARSLAN'ın, Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi ile ilgili bir iddiaya 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18988) (Başkanlığa geliş tarihi 3/11/2006) 

158 - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Erzurum'da tahliyesi planlandığı iddia edilen bir 
hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18989) (Başkanlığa geliş tanhı 
3/! 1/2006) 

159 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUTun, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ılışsın 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18990) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

160 - Ardahan Milletvekili Ensar OĞUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18991) (Başkanlığa geliş tarihi 6/11/2006) 

161 - Ardahan Milletvekili Ensar OĞUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18992) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

162 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18993) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

163 - Ardahan Milletvekili Ensar OĞUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18994) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

164 - Ardahan Milletvekili Ensar OGUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18995) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

165 • Ardahan Milletvekili Ensar OĞUT'un, Ardahan'daki bir koyun şebeke suyuna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18996) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

166 - Sivas Milletvekili Nurettin SOZEN'ın, Sivas II Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğüne 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18997) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

167 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bir kanser ilacının temininde yaşanan so
runlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18998) (Başkanlığa geliş tanhı 9/11/2006) 

168 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ın, Özürlüler Kanunu çerçevesinde çıkarıl
ması gereken yönetmeliklere ılışkm Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18999) (Başkanlığa 
geliş tanhı 9/11/2006) 

169 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'm, organ ve doku nakline ilişkin Sağlık Bakanından 
yazıh soru önergesi (7/19000) (Başkanlığa geliş tanhı 10/11/2006) 

170- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19001) (Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

171 - İstanbul Milletvekili Alı Rıza GULÇIÇEK'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşların ortak 
olduğu şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19002) (Başkanlığa 
geliş tanhı 3/11/2006) 

172 - Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nm, ozelleştınlmelerı ertelenen şeker fabrikala
rına ve pancar kotasına ılışkm Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19003) (Baş
kanlığa geliş tanhı 7/11/2006) 
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173 - Kocaeli Milletvekili Salih GUN'un, Kocaelı'de KOSGEB'e tahsisli bir arazının devre
dilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19004) (Başkanlığa geliş ta
rihi 7/11/2006) 

174 -Burdur Milletvekili Ramazan Kerim OZKAN'ın, Duzcc'de hayvancılıkla uğraşan bir ko
operatifin sorunlarına ilişkin Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19005) (Baş
kanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

175 - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, bazı ürünlerin fıyatlanna ve çiftçilerin alım 
gucune ilişkin Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19006) (Başkanlığa geliş ta
nhı 6/11/2006) 

176 - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve Ko
yışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19007) (Başkanlığa geliş tanhı 6/11/2006) 

177 - Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'm, çeltik ithalatına ilişkin Tarım ve Koyışlerı Baka
nından yazılı soru önergesi (7/19008) (Başkanlığa geliş tanhı 7/11/2006) 

178 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Ödeme Ku
rumu kurulmasına ilişkin Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19009) (Başkanlı
ğa geliş tanhı 8/11/2006) 

179 -Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'm, Nığde-Çıftlık'te don afeti mağduru patates üre
ticilerine ilişkin Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19010) (Başkanlığa geliş ta
rihi 8/11/2006) 

180 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, kuru meyve kokteyli üretimi ve ihracatına ilişkin 
Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19011) (Başkanlığa geliş tanhı 10/11/2006) 

181 • izmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kutlu pamuk üretimindeki kalite ve verim 
kaybının telafisine ilişkin Tarım ve Koyışlerı Bakanından yazılı soru önergesi (7/19012) (Başkanlı
ğa geliş tanhı 10/11/2006) 

182 - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'ın, ABD Merkezi Haberalma Örgütüne ait uçak
ların Türk hava sahasını kullanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19013) 
(Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

183 - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'ın, THY'dekı personel alımına ve bir uygulama
ya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19014) (Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

184- izmir Milletvekili Enver OKTEM'm, THY'dekı bazı yer hosteslerinin yerlerinin değiş
tirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19015) (Başkanlığa geliş tanhı 
8/11/2006) 

185 - izmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'ın, izmir'in Guzelbahçe İlçesinden geçen oto
yoldaki ucretlend irmeye ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19016) 
(Başkanlığa geliş tanhı 8/11/2006) 

186 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşır ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19017) (Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

187- izmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, sera gazları şahmına ve sel felaketlerine ılışkm 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19018) (Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

188 - istanbul Milletvekili Alı Rıza GULÇIÇEK'ın, hizmete giren camilere ilişkin Devlet Ba
kanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19019) (Başkanlığa geliş tanhı 3/11/2006) 

189 - izmir Milletvekili Enver OKTEM'ın, Kazakistan'da saldırıya uğrayan Türk işçilerine ve 
yurt dışındaki işçilerimizin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/19020) (Başkanlığa geliş tanhı 7/11/2006) 
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190 - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, Cine 5'ın TMSF'ye devrinden sonraki yö
netimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatıf ŞENER) yazılı soru oneı-
gesı (7/19021) (Başkanlığa geliş taııhı 8/11/2006) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1 - Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR ve 57 Milletvekilinin, nanoteknolojınm geliştirilerek 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, Içtuzuğıın 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/397) (Başkanlığa geliş tanhı 24/11/2006) 

2 - istanbul Milletvekili Canan ARITMAN ve 49 Milletvekilinin, çocukların mağduriyetine 
yol açan çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, Içtuzuğıın 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/398) (Başkanlığa geliş tanhı 24/11/2006) 
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29 Kasım 200* Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.06 

BAŞKAN. Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KUÇUK (Çanakkale), Mehmet DANIŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN -Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 25'ıncı Bııleşımı'nı açıyorum 
Toplantı yeter sayısı vardır görülmelere başlıyoruz 
Gündeme geçmeden önce uç sayın milletvekiline gündem dışı soz vereceğim 
Gündem dışı ilk soz, İstanbul'da orman [alanıyla ilgili soz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın 

Nusret Bayraktar'a aittir 
Buyurun Sayın Bayraktar (AKP sıralarından alkışlar) 

IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1 - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar in istanbul da mülkiyet yapılaşma kentsel dönü

şüm ormanların korunması ve orman içerisinde yapılaşma teşebbüsleriyle ilgili sorunlara ve alın
ması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'mn 
cevabı 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, son günlerde 
kamuoyunda, özellikle basının gündeminde yer alan "istanbul'da Acarıstan ve Acarkent" adı altın
da on yıldan bu yana tartışılagelen orman talanı, tapu iptal davası, Boğaziçi ongorunum, geri görü
nümünde yapılaşmaların olup olamayacağı konusu gündeme geldi Bu konuyla ilgili gündem dışı 
soz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum 

Saygıdeğer milletvekilleri, ormanların korunması ve yeşile karşı olan duyarlılığımız, her geçen 
gun artarak devam ediyor Hele bu konu istanbul U7erınde konuşuluyorsa, konunun onemı bir kat 
daha artıyor Çunku, istanbul'da 15 milyon insan yakıyor, akciğeri konumundaki orman ve çevrele
rindeki yapılaşmaların son derece onemı haiz olduğunu biliyoruz 

Bölgem olması münasebetiyle İstanbul'da mıılkıyel konusu, yapılaşma konusu, kentsel dönü
şüm konusu, ormanların korunması ve orman ıçerılerındekı yapılaşma konusu hep gündemimizde 
ve hep halkın soruları arasında yer alıyor Hele hele Beykoz'da, Boğaziçi İmar Kanunu'na ve Bo
ğaziçi'nin sıt alanına alınmasından sonra mülkiyet konusunu halledemeyen vatandaşlar "biz başı
mızı sokacak binaların yapımı, onarımı, depreme karşı da kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesine yö
nelik faaliyetlerde zorlanırken, hemen yanı başımızda Acarıstan ve Acarkent konusundaki buyuk 
yapılaşmalara ne diyorsunuz" diyerek çeşitli suallerle karşı karşıya kalıyorduk Görüyoruz ki, son 
günlerde Orman ve Çevre Bakanlığımızın da uzun yıllar araştırılarak takıp ettiği konu bugün yargı 
gündemine gelmiş ve karar aşamasına doğru gelmek üzere, bu konu yeniden gündemde 

Biraz daha konunun açılmasına gerek görülürse. Sayın Orman ve Çevre Bakanımız geldilerse, 
kendilerinden, daha detaylı bilginin kamuoyu ve Türkiye Buyuk Millet Meclisi gündeminde bilgi
lendirilmesine ışık tutacağı açısından Acarıstan ve Acarken nedir9 Beykoz ilçesi Deresekı koyu 4 
ve 5 paftada 215 ve 216 parsellerde 909 650 ve I milyon 436 bin metre kareden oluşmuş, toplam 2 
milyon 345 bin 600 metre kare alan içerisinde 5/6/1996 gun, 8 284 sayılı kurul kararıyla 1/25 000 
ölçekli doğal sıt derecelendirilmesi paftasında ikinci derece doğal sıt alanında kalan bu bölgede 
Acarıstan isimli bir yeni kent projesi gündemde Uzun bir detay var, surem çok kısıtlı olduğu için, 
ben, detayı değil, ışın kısmı özelliklerim anlatacağım Burada, mevzuata uygun olarak, aslında, 
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ÇED raporu alınmamış. Orman Bakanlığından on izm alınmış Orman Bakanlığı, bu on izin çerçe
vesinde, aslında, yapılaşmalarla ilgili kanuni süreç devam ettirirken, 1988 yılında alınan karar ge
reği, hem Buyukşehır Belediye Başkanlığı hem Orman Bakanlığı nezdınde, orman alanlarında yüz
de 6 taban alanıyla önce 6/50, daha sonra 12/50, daha sonra 22/50 ve daha sonrada yapılaşmasının 
çok daha farklı boyutlarla devam edilen bu inşaatlar on ayrı hükümet ve yedi ayrı bakanlık döne
minde devam etmiş, yasal mevzuata da uygun bir şekilde, ilgili ilçe belediyesince de 1 452 villadan 
1 326 adedi tamamlanarak iskânı dahi verilmiş Ama, sonradan bölge idare mahkemesine yapılan 
itirazlar yerinde bulunmuş ve yürütmeyi durdurma kararı alınmış ve yürütmeyi durdurma kararı 
alındığı ıçm, hem ilçe belediyesi hem istanbul Buyukşehır Belediyesi hem de Orman ve Çevre Ba
kanlığı yasal prosedürün çalışması hususunda işlemler başlatmışlardır Bu, Acarkent'le ilgili yapı
laşmanın bittiği bölgeyle ilgili alınan konu Acanstan'la ilgili konuysa, daha sonra aynı konuyla il
gili verilen müsaadeler ve prosedürler çerçevesinde ruhsat alınmış, ama, ruhsat alınma işlemlerine 
de itirazlar yapılmış, bu itirazlar sonucu bu inşaatlar da durdurulmuş şu anda 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) Durdurulan inşaatlarla ilgili işlemlerin tabu hukuki pro

sedürü devam edecektir 
Bizim, burada, aslında, sizlerle paylaşmak istediğimiz konu su Gerçekten, istanbul'da yuzde 

65 kaçak yapı, yuzde 90 ıskânsız yapılarda, hele hele deprem fay hattı üzerinde bulunan ve muhte
mel, gelecekte, deprem beklentisi içerisinde olan istanbulluların yapılaşma sorunları devam eder
ken, belli alanlarda hangi kriterlere, hangi şartlara uydurulup uydurulmaması konusunda tartışma 
konusu gündemde olan bu tıp inşaatlarla ilgili kamuoyunun rahatsızlığı vardır Hem kamuoyu bil
gilendirilmeli hem de hak, hukuk adına, adalet adına işlemlerin doğruluğunun, doğru devam etme
sinin sağlanması hususunda başta Hükümetimiz ve yerel yönetimlerin tedbir almaları gerektiğim, 
ama mutlaka yapılaşma yasağı, mutlaka yasakçı anlayışla ormanların korunamayacağını, kullanma
nın da şartlara uygun, prosedüre uygun, ağaç katliamına değil, ağaçların artırılarak devam etmesi
ne ve öyle, yoğunluğu artıracak sistemle değil, yoğunluğu azaltacak tarzda donuşum projeleriyle 
geleceğe hazırlanmamız gerektiğini ben bir kez daha vurgulamak istiyorum 

Konunun açıklanması hususunda. Sayın Bakanımız burada, kendilerinin de soz söyleme, ko
nuyu açıklama fırsatı vardır 

Ben, Sayın Başkanımıza, bu önemli konu, gününde, anında dile getirilmesi hususunda bana 
verdikleri sözden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar 
Hükümetin soz ısleğı var 
Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe, buyurun efendim (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım, son günlerde Türkiye'nin gündemim yazılı ve görsel basında, butun sivil toplum 
kuruluşlarında ve sokaktaki adama kadar son derece dolduran ve Bakanlık olarak yakından takıp et
tiğimiz meselenin, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde takıp edilmesi ve neticelendirilmesi açısın
dan izlemiş olduğumuz yol ve yöntemle alakalı heyetinizi bilgilendirmek istedim 

Bu istanbul Serdaroğlu Özel Ormanı'ndakı yapılaşmayla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum 
Değerli arkadaşım Nusret Bayraktar'a, konuyla alakalı burada ifade ettiği hususlarla alakalı 

hem de bu konunun Parlamentoya taşınmasıyla alakalı,bu vesileyle bize de soz hakkı doğmasına 
imkân ve fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum 
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Özel ormanlar, hepinizin malumu olduğu üzere, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 45 ve 56'ncı 
maddeleri hükümlerine göre işletilip idare olunmaktadır Özel ormanlarda yapılaşma 6831 sayılı 
Orman Kanunu'nun I7'ncı maddesinin 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim 
Sayın milletvekilleri, bakın, Genel Kurulda, kürsüde hatip hitap ederken, bazı arkadaşlarımız 

telefon konuşması yapıyor ve usl düzeyde Ben burada takıp edemiyorum, gerçekten rahatsız olu
yorum Rica ediyorum, illaki bir zaruret varsa, dışarıda konuşabilirsiniz ya da sessı? Bu, zaten hoş 
da bir şey değil Ben takıp edemiyorum 

Buyurun efendim 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANİ OSMAN PEPE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri, Orman Kanunu'nun 17'ncı maddesinin son fıkrasına göre, izin almak suretiyle, 52'ncı mad
de hükümlerine göre yapılmaktadır 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31/8/1956 tarihli orijinal met
nindeki 52'ncı madde aynen şu şekildeydi "Hususi ormanlar 500 hektardan kuçuk parçalar teşkil 
edecek şekilde parçalanıp âhara temlik ve mirasçılar arasında taksim olunamaz Ekim ve dikim su
retiyle yetiştirilecek ormanlar ihtiva ettikleri ağaç cinsleri ne olursa olsun yukarıdaki fıkra hükmü
ne tabı tutulamaz Hususi ormanlar orman idaresince mahalli tapu idarelerine bildirilir " 

5/6/1986 tarihli 3302 sayılı Yasa ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 52'ncı maddesinde özel 
ormanlarla alakalı bir düzenleme yapıldı ve 52'ncı madde şu şekle geldi "Şehir, kasaba ve koy ya
pılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında ifraz yapılmamak ve yatay ala
nının yüzde 6'sini geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir inşaatların yapılmasında orman alanları
nın tabu vasıflarının korunmalarına özen gösterilir " Yanı, tabu vasfının korunması öncelikle göze
til mel ıdır, deniliyor 

Daha sonra, yapılan bu düzenleme, bir kez daha değişikliğe uğradı 22/5/1987 tarihinde 52'ncı 
madde tekrar değiştirildi Halen yürürlükte olan düzenlemeyle madde aşağıdaki şeklini almıştır Ya
nı, şu andaki 52'ncı madde 1987'den intikal eden maddedir "Ekim ve dikim suretiyle meydana ge
tirilen hususi ormanlar hariç, hususi ormanlar 500 hektardan kuçuk parçalar teşkil edecek şekilde 
parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılara ıfrazen taksim edilemez, ancak, şehir, kasaba ve koy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında, bu Kanun'un 17'ncı mad
desine göre izin almak ve yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek üzere imar planlamasına uygun in
şaat yapılabilir inşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gös
terilir Hususi ormanlar Orman İdaresince mahalli tapu idaresine bildirilir" 

Türkiye genelinde 283 adet özel orman vardır ve 49 adet de hukmı şahsiyeti haiz amme mü
esseselerine ait toplam 332 adet, Türkiye'de, sahipli orman bulunmaktadır 9 525 hektar özel orman 
alanı, 4 895 hektar hukmı şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman bulunmaktadır Sahipli or
manların toplam alanı 14 420 hektardır 

Bu bağlamda, Serdaroğlu Özel Ormanı'nda Bakanlığımızca yapılan iş ve işlemler şunlardır 
On izm verilişi ve iptali Serdaroğlu Özel Ormanı 6&31 sayılı Ovman Kanunu'nun 3373 sayılı Y&-
sa'yla değişen 52'ncı maddesi gereğince on izin talebinde bulunulmuş, Bakanlığın 13/7/2001 tanh 
ve 3 sayılı yazısıyla on ıkı ay sureli on izin verilmiştir Bakanlığın 26/7/2002 tarihli yazısıyla on izin 
suresi dört ay uzatılmıştır Bunlar bizden önceki donemde olan olaylardır On izin suresi içerisinde 
istenilen belgelerin tamamlandığı belirtilerek kesin izin talep edilmiş, ancak Orman Genel Müdür
lüğünün 07/11/2002 tarih ve 1488 sayılı yazısıyla kesin izm talebi uygun görülmemiş, daha sonra 
14/11/2002 tarih ve 10 sayılı olur ile Serdaroğlu Özel Ormanı'na verilen on izin iptal edilmiştir 

Belediyenin ruhsat vermesi 
Bunun üzerine, şirket tarafından, Orman Bakanlığı aleyhine, yapılaşma hakkının kullanılması 

konusunun tespiti için Beykoz 1 Asliye Hukuk Mahkemesinde 2002/133 sayılı tespit istenmiş 11-

- 2 6 9 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 O: 1 

gılı mahkeme tarafından görevlendinlen bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 25/12/2002 tarihli 
bilirkişi raporunda, özetle "Beykoz Belediyesince yapı ruhsatı verilmesinde bir sakınca bulunmadı
ğı" belirtilmiştir Yanı, Bakanlıktan on izin veyahut da kesin izin alınmalına gerek olmaksızın be
lediyenin ruhsat verebileceği bilirkişi raporlarıyla ortaya konulmuştur 

Bunun üzerine, Bakanlığımızdan izin alınmadan, Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından 
10/4/2003 tarihinde yapı ruhsatları verilmiştir ve inşaat başlamıştır Ruhsata yasal itiraz suresi içe
risinde idaremiz itiraz etmemiştir Niçin itiraz etmemiştir9 İstanbul Bölge Mudur Yardımcısı olan o 
gunku arkadaş bu evrakları sumen altı etmiştir Yanı, ıkı ay içerisinde bizim Bölge Müdürlüğümüz 
itiraz etmeyince belediyenin vermiş olduğu ruhsat kesinleşmiş oluyor Bu arkadaşla alakalı gerekli 
hukuki süreç yapılmış, mahkemeye verilmiş ve Bakanlığımızdan uzaklaştırılmıştır Haklarında açı
lan davalar, biraz sonra, zaten, onlar burada sizlere arz edilecektir 

Ruhsata yasal itiraz suresi içerisinde Bizim itiraz edemeyişimiz, yapı ruhsatlarına zamanın
da itiraz etmeyen görevliler hakkında Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde (2005/756 esas) görevi ko
niye kullanma ve görevi ihmal suçlarından dolayı dava açılmış olup, dava halen derdesttir Ama. bu 
arkadaşlar Bakanlığımızdan uzaklaştırılmıştır Uzaklaştırıldıktan sonra da soz konubu şirkette işba
şı yapmışlardır 

İlk zaptımız inşaata başlama 
Daha sonra, Beykoz Orman işletme Seflığınce, Serdaroğlu Özel Ormanı'nda izinsiz yol ve in

şaat yen hazırlamaktan dolayı, özel orman mesul muduru ile kepçe operatörü hakkında 16/9/2003 
tarihinde suç tutanağı tanzim edilmiştir Beykoz Cumhuriyet Savcılığına takipsizlik kararı verilmiş 
•yanı, bu, bizim, suç, tutanaklarımıza takipsizlik verilmiş- idaremiz tarafından takipsizlik kararma 
karşı itiraz edilmiş, Kadıköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi 2003/410 müteferrik sayılı kararıyla itirazı
mız reddedilmiştir Kadıköy 2 Ağır Ceza Mahkemesinin kesin olan kararına karşı Adalet Bakanlı
ğına başvurmuşuz Bunun üzerine Yargıtay 3 Ceza Dairesi 28/12/2004 tarihli kararıyla Kadıköy 2 
Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulmasına karar vermiştir Bozulan bu karar uyarınca Beykoz 
Cumhuriyet Savcılığına kamu davası açılmıştır Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi 19/4/2005 tarihli ka
rarıyla sanıkların beraatine karar vermiş, karar 02/11/2006 tarihinde Yargıtay 3 Ce2a Dairesince bo
zulmuştur 

AHMET YENİ (Samsun) - Savcının çocuğu nerede çalışıyor Sayın Bakanım'' 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) ikinci zaptımız, inşaata devam 

ederken Biz ha bire zabıt tutuyoruz, mahkemeye gidiyoruz, savcılığa gidiyoruz 
Daha sonra Serdaroğlu Özel Ormanı'nda inşaat çalışmalarına devam edilmesi üzerine, idare-

mızce, 02/12/2004 tarihinde suç tutanağı tanzim edilerek, suç tutanağı dava açılmak üzere Beykoz 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir Beykoz Cumhuriyet Savcılığınca buna da takipsizlik 
kararı verilmiştir Karara itiraz etmişiz, Kadıköy 1 Ağır Ceza Mahkemesince itirazımız kabul edi
lerek, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir Beykoz Cumhuriyet Savcılığınca kamu 
davası açılmış, Beykoz Sulh Ceza Mahkemesinin 19/4/2005 tarihli kararıyla sanığın beraatıne ka
rar verilmiştir Mahkemenin kararı Idaremızce temyiz edilmiştir Yargıtay 3 Dairesinin 12/4/2006 
tarihli, 2006/539 esas 2006/3131 sayılı kararıyla temyiz talebimiz reddedilerek, mahkemenin kara
rı onanmıştır 

Belediyenin ruhsat davası 
Beykoz Belediyesi Başkanlığı tarafından verilen yapı ruhsatlarının iptal edilmesi yönünde, 

Beykoz Belediye Başkanlığından talepte bulunulmuş, ancak, belediyece, yapı ruhsatlarının yargı 
kararlarıyla iptal edilebileceği ilen sürülerek, bunun soz konusu olamayacağı bildirilmiştir Bunun 
uzenne, idaremiz tarafından, Beykoz Belediye Başkanlığı aleyhine, özel orman için venlen yapı 
ruhsatlarının iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır istanbul 3 İdare Mahke
mesince yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir Bu karara karşı istanbul Bolgc idare 
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Mahkemesince yapılan itirazımız da, Bölge İdare Mahkemesinin 17/9/2004 tarihli kararıyla redde
dilmiştir Bu rei karan Idaremızce temyiz edilmiş olup, Danıştay 8 Dairesinin 2005/5163 esas 
2006/1970 karar sayılı 09/05/2006 tarihli kararıyla temyiz istemimiz reddedilmiştir 

Görevlilerimize muhalefet 
5/5/2005 tarihine geldik 5/5/2005 tarihinde inşaat belli bir şekilde devam ediyor Bizim, işte, 

itirazlarımız, mahkeme, belediye, Danıştay, her tarafta ışı takıp ediyoruz Ama, 5/5/2005'te 4 kişi
lik bir heyet gönderdik Beykoz Orman işletme Şefliğinden ozel ormanda koruma ve kontrol göre
vi yapmak üzere gönderdiğimiz arkadaşlarımız engellendiler, içen sokulmadılar Aynı gun, 
5/5/2005 tarihli düzenlenen tutanakla tespit edilmiş ve düzenlenen tutanak, Kanlıca Orman işletme 
Müdürlüğünden, 5/5/2005 tarihinde, Beykoz Kaymakamlığına gönderilmiştir Oradaki gördüğümüz 
muamele, ısımızın yapılmasına engel olunan tavır Kaymakamlığa bildirilmiştir 

Ayrıca, Serdaroğlu Ozel Ormam'nda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 52'ncı maddesine aykırı 
olarak yapılaşma çalışmalarının ekiplerimizin yasal işlem yapmasına rağmen devam ettiği, bu ne
denle 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 52'ncı maddesine aykırı olarak devam eden yapılaşma çalış
malarının engellenmesi için Kanlıca Orman işletme Müdürlüğünün 09/05/2005 tarih ve 3603 sayı
lı yazısıyla Beykoz Kaymakamlığına bildirilmiştir Uçuncu zaptımız 

Serdaroğlu Ozel Ormanı'nda inşaat çalışmalarına devam edilmesi üzerine, 12/5/2005 tarih ve 
022/43 nolu suç tutanağı tanzim edilerek Beykoz Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir Cum
huriyet Savcılığınca, intikal ettirilen bu bizim tutanağımıza yine takipsizlik kararı verilmiştir 

K KEMAL ANADOL (izmir) Müthiş bir savcı' 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANİ OSMAN PEPE (Devamla) - İdaremiz tarafından takipsizlik 

kararma Kadıköy 1 Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilmiş ve itirazımız Kadıköy 1 Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2006/1158 sayılı müteferrik kararıyla -bizim itirazımız- reddedilmiştir 

Kanlıca Orman işletme Müdürlüğünün 27/5/2005 tarih ve 4279 sayılı Beykoz Kaymakamlığı
na hitaben yazılan yazısıyla, gerek Anayasa'nın emredici hükümleri gerekse 6831 sayılı Yasa'nın il
gili maddeleri goz onune alındığında Serdaroğlu Ozel Ormanı'nda yasalara aykırı verilen yapı ruh
satlarına dayanılarak yapılan işlemlerin Orman Yasası'na aykırılık teşkil ettiği, suç niteliği taşıdığı, 
bu nedenle ozel ormandaki idaremizin denetim ve gözetim görevinin engellenemeyeceği belirtil
miştir Beykoz Kaymakamlığının Kanlıca Orman işletme Müdürlüğüne hitaben yazdığı 23/6/2005 
tarihli yazıda konuyla ilgili olarak Beykoz Belediye Başkanlığının 10/6/2005 tarih ve 3153 nolu ya
zısı gönderilmiştir Beykoz Belediye Başkanlığının yazısında özetle "belediye mülkî sınırları içeri
sinde imar planlaması ve uygulamasıyla ilgili görev ve sorumluluğun yürürlükte bulunan 3194 sa
yılı İmar Yasası gereğince belediyelere ait olduğu " Kaymakamlık bize diyor ki "Sız buraya ka
rışamazsınız, bu iş belediyenin ısıdır" Yanı, ona getiriyor Yanı, ışın, yazdığı yazının ozunde saklı 
olan şey budur 

ASIM AYKAN (Trabzon) - O adamların servetlerini araştırın Sayın Bakan 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Serdaroğlu Ozel Ormanı'nda ya

pı ruhsatlarına uygun olarak inşaatlara devam edilmesinin yasal zorunluluk olduğu bildiriliyor bize 
Bu arada, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasının 30/6/2005 tarihinde istanbul 3 idare 

Mahkemesince yürütmenin durdurulmasına, karar, bir dava açıyorlar ve burada 09/03/2006 tarihin
de Beykoz Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatlarının iptaline karar veriliyor istanbul 3 ida
re Mahkemesince kararı Danıştay nezdınde temyiz edilmiş olup, dosya halen Danıştaydan 
dönmemiştir 

Kat irtifaklarının iptal davası 
idaremiz tarafından Acarlar inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret ve Anonim Şirketi aleyhine ihti

yatı tedbir talebi, Serdaroğlu Ozel Orman'ında tapuda kurulmuş olan kat irtifaklarının iptali ve ka-
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yıllardan terkini talebiyle Beykoz I Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/387 esasla dava açılmış 
olup, dava halen derdesttir 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben, fark ınd aysan iz, irticalen bir konuşma 
yapmadım Genellikle irticalen konuşma yapan bir arkadaşınızım, ama, her şeyin, baştan sona ka
dar Meclisin tutanaklarına tekmil olarak geçmesinin, kamuoyunun da birinci ağızdan en net bilgi
len, en doğru ve en sağlıklı bilgileri Meclisin kürsüsünden öğrenmesini arzu ettiğim için bunu ifa
de ettim 

İşın bir başka larafı daha var Bu Serdaroğlu Özel Ormanı'nda yapılan bu inşaatla alakalı, şu 
anda, bir buçuk senedir bu ınşaal duruyor Burada herhangi bir faaliyet yok Ancak, 1986-1987 yıl
larında İstanbul'un tanık olduğu Acarkent diye, istanbul'un marufu olan, meşhur olan bir proje da
ha var, o projeyi de aynı firma yapmıştı 

Şimdi, biz bu projeye, "Acarıstan", "Acanstanbul" denilen, biraz önceki Serdaroğlu Özel Or-
manı'ndakı projeye itirazımızın ozunde ve esasında saklı olan şey şudur Bu firmanın sicili bozuk 
Daha önce yüzde 6 olarak almış olduğu hakkı suıstımal etmiş, yüzde 94'lere çıkartmış Nerede yap
mış bunu1 Bunu, Saıp Molla -evet- Ormanı'nda yapmış 

Bakın, şimdi, oradan size bazı rakamlar vereceğim Saıp Molla Özel Ormanı'nda izinli saha 
57 907 metrekare, aşım, 907 215 metrekare Yanı, 57 donum alıyorlar, 907 donum kullanma bulu
nuyor, yanı, o kadar kullanıyorlar Bu oran yüzde 94 Yanı, yüzde 6, yüzde 96 kullanıldı dediğim 
şeyin net rakamlarını veriyorum 

Tabu, bunun karşısında, Beykoz Konakları diye de geçen, meşhur olan Saıp Molla 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Sayın Başkan, devam edelim, tamamlayalım 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Saıp Molla I 'de Beykoz Konak

lan var, Saıp Molla 2'de Acarkent var 
Şimdi, bu Saıp Molla I 'de, Beykoz Konakları'nın olduğu yerde de bizim Bakanlığımızdan hiç

bir izin alınmamış, ne Acarkent'ten ne Acarıstanbul'da Doğrusunu söylemek gerekirse, kaide, 
kural, hak, hukuk, mevzuat, vesaire, bunların hiçbirisi, ama hiçbirisi dikkate alınmadan, dumduz, 
yollarına devam etmişler 

Şimdi burada, sız, eğer Acarkent'ı havadan bir sefer görseniz, burasının bir zamanlar özel or
man olduğunu hiçbir zaman söyleyemezsiniz Bırakın ormanı, bir tek ağaç bile göremezsiniz, tam 
bir beton tarlasına donıışmuş 

Şimdi, bizim. Bakan olarak, Bakanlık olarak konuyu nereden alıp nereye, nasıl getirdiğimizi 
ve an olarak, gun olarak, ay olarak nasıl takıp ettiğimizi buradaki tutanaklardan size tek tek okudum 
değerli arkadaşlarım Ama, elini vicdanına koyarı, birazcık insafı olan, öyle zannediyorum ki, bu 
tablodan uzuntu duyuyor O tablodan en çok uzuntu duyan elbette ki benim ve bunun gereğini de, 
yakından takıp ederek, yapanın yanına kâr kalmaması için, üzerimize düşeni yaptık (Alkışlar) 

Bu konuda, bana, muhalefetten, muhalefet partilerinden, bu konuda, bana, Türkiye'deki butun 
sivil toplum örgütlerinden, basından, sokaktaki simitçiden ayakkabı boyacısına kadar olağanüstü bir 
destek geldi Destek veren herkese teşekkür ediyorum (Alkışlar) Ama, şundan fevkalade emin ola
sınız ki, bu milletin kürsüsünden sizlere ve sızın vesilenizle de milletime, hep söylediğim bir şeyi 
bir kez daha söylüyorum buradan Türkiye'nin, istanbul'da veyahut da başka illerindeki ormanla
rıyla alakalı kotu emeli olanlar olabilir Ama, bunlara karşı durmak bizim boynumuzun borcudur, 
hem anayasal hem de yasal görevimizdir Bu konuda, meslektaşım olan arkadaşlarımın, benden ön
ce ve bugün göstermiş oldukları hassasiyetin takipçisi olacağımızı ve buradan, milletin kürsüsün
den bir kez daha söylüyorum ki, yanlış hesap, evet, Bağdat'a gitmeden Ankara'dan döner 

Saygılarsunuyorum (Alkışlar) 

- 2 7 2 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 0 : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakana 
Gündem dışı ikinci ioz, Filistin Halkıyla Dayanışma Gunu münasebetiyle, Manisa Milletveki

li Sayın Hüseyin Tannverdı'ye aittir 
Buyurun (Alkışlar) 
2 - Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrtverdı nın Filistin Halkıyla Uluılaı arası Dayanışma Gu

nu münasebetiyle Israıt-Fıhstın uyuşmazlığının muzakeı e yoluyla çözümlenmesinin Orta Doğu'da 
kalıcı barış güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki önemine ilişkin gündem dışı konuşması 

HÜSEYİN TANRIVERDI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Filisini 
Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gunu dolayısıyla gündem dışı soz almış bulunuyorum Sözlerime 
başlarken, yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlarım, 29 Kasım gununu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 29 Kasım 1977'de-
kı oturumunda Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gunu olarak ilan etmiştir Birleşmiş Mil
letlerin, mazlum Filistin halkına destek olunması amacıyla I977*de aldığı bu karar, ne yazık ki, 
kâğıt üzerinde kalmıştır Bu durum, hem Birleşmiş Milletlerin gucunu zayıflatmış hem de bölgede
ki halkların güvenini sarsmıştır 

Filistin ihtilafının yanında, bugün, Irak ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler de, bölge istikrarı açı
sından vahim sonuçlara gebedir israil'in Filistin'de yürüttüğü şiddet politikasının ortaya çıkardığı 
birçok olumsuz sonuç vardır Topyekûn bir halkın yok edilmesi girişimleri yanında, uluslararası 
toplumun ortak değerlerinin ve bu değerlerin ifadesini bulduğu Birleşmiş Milletlerin ilke ve fonk
siyonlarının zaafa uğratılması da, dünya barışı için vahim bir sonuç doğuracaktır 

Değerli milletvekilleri, Türkiye olarak, Filistin halkıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de tarihî 
ve kültürel bağlarımızın bize yüklediği sorumluluk duygusuyla. Meclisimizle, Hükümetimizle, si
vil toplum örgütümüzle, topyekûn bir dayanışma içindeyiz Türkiye halkı, Filistin halkıyla dayanış
masını her vesileyle dile getirmiş, ortaya koymuştur inanıyorum ki, halkımız, yaklaşan Kurban 
Bayramı'nda da, Filistinli kardeşlerimizi, her zaman olduğu gibi unutmayacak, onları yalnız 
bırakmayacaktır 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, uç gun önce ateşkes ilan edilmesi, altı aydan bu yana sürege
len çatışma ortamının yerine, huzur ve sükûnetin almasını sağlayan önemli bir gelişmedir Umuyo
rum ki, bu ateşkese uyulur ve ateşkes kalıcı olur Çunku, uzun zamandır Filistin halkı hem şiddetin 
hem de ağır ambargonun altında yaşamaktadırlar Yetkililerden elde ettiğimiz resmî bilgilere göre -
ki yaz boyu, altı ay suredir 170'eyakın sivil toplum orgutumuzu ve kamuoyunu, kurumlarımızı bil
gilendiriyoruz- bu şiddetin tırmandığı 25 Haziran 2006 tarihinden bu yana, dun itibarıyla, Filis
tin'de 502 kışı hayatını kaybederken, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1 607 kışı de yaralanmıştır 

Saldırılar karcısında yerleşim bölgeleri, özellikle hedef alınarak evler yıkılmış, altyapılar tama
men tahrip edilmiş, kopru ve geçiş noktaları kullanılamaz hâle gelmiştir Yakın zamanda, uluslara
rası kamuoyu tarafından barışa giden bir adım olarak nitelendirilen Erez Sanayi Bölgesi de bu sal
dırılardan nasibim almıştır 

israil'in bugüne kadar uyguladığı şiddet, tecrit politikaları, sürgünler ve işgallerden sonra ateş
kes kararı, yıllardır çile çeken, eza gören Filistinlilerin yaralarının sarılmasına ve gelecek ıçm umut 
beslemesine imkân sağlayacaktır Ancak, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki, ilan edilen ilk 
ateşkes bu değildir Bölgede, daha önce de birçok defa ateşkes ilan edilmişti ve çok sürmeden 
bozulmuştu 

Ayrıca, israil, bir yandan ateşkes ilan ederken, ote yandan, Filistin Yasama Konseyi Başkanı 
Sayın Azız Dweık ve Filistinli milletvekillerinin tutukluluklarını sürdürmekte, utanç duvarının in
şasına halen devam etmektedir 
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Değerli arkadaşlarım, 27 Kasım 2006 Pazartesi sabahından itibaren yürürlüğe giren ve hâlen 
uyulan ateşkes, Orta Doğu'nun butunu go?e alındığında, Irak'ta her gun ortalama 60 kışının oldu
ğu, Lübnan'da iç savaş senaryolarının gündeme getirildiği süreçte tarihi bir önem kazanmaktadır 

Özellikle İsrail Başbakanı Ehud Olmert tarafından, Filistinlilerin doğrudan görüşmeler yoluy
la bağımsız devlet kurabileceklerinin telaffuz edilmesi, bölgedeki şiddetin hafiflemesi ve barış adı
na olumlu bir gelişmedir 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN Buyurun efendim 
HÜSEYİN TANR1VERDI (Devamla) - Birleşmiş Milletler de ateşkes fırsatını çok iyi değer

lendirmeli ve tarafların masa başına oturması için gereken kararlılığı göstermelidir ABD, AB, Rus
ya ve Birleşmiş Milletlerin Nisan 2003'te ortaya koyduğu yol haritası üzerinde, tarafları doğrudan 
görüşmelere davet etmelidir Orta Doğu'da kalıcı barış, güvenlik ve istikrara, ancak Israıl-Fıl ıstın 
uyuşmazlığının müzakere yoluyla çözümlenmesi sonucunda ulaşılabilir 

Dortlu Gırışım'ın hazırladığı yol haritası, bu bağlamda, tarafların iyi değerlendirmesi gereken 
değerli bir fırsat sunmaktadır Tsraıl ve Filistin'in ıkı devlet sekimde, güvenli ve uluslararası planda 
tanınmış sınırlar içinde bir arada yaşamasını öngören bu çozum vizyonu, artık desteklenmelidir 

Her ıkı halkın da diğer uluslar gibi kendilerim güvende hissedeceği, huzurda bulacağı bir ze
min için, ıkı ülke yetkilileri artık masa başına oturmalı, barış için gerçekçi yaklaşımlar ortaya koy
malıdırlar Ikı devletli, adaletli ve kalıcı barış için zaman geçmemiştir Karşılıklı iyi niyetler ortaya 
konulmalı, çozum için artık herkes elini taşın altına sokmalıdır Taraflar ellerindeki tutsakları ser
best bırakmalıdır Çunku, Israıl-Fılıstın ihtilafının çozumu, hem bölge için hem de dünya barışı için 
mihenk taşı konumundadır Hem Sayın Abbas'ın hem de Olmert'in barış için atacağı adımlar, böl
genin geleceği için önem taşımaktadır 

Orta Doğu'da sağlanacak bir barış tum dünyaya örnek olacaktır Barışa sadece Orta Doğu de
ğil, tum dünya ihtiyaç duymaktadır Orta Doğu'da Irak, Lübnan ve Filistin ekseninde yaşanan geri
limler, çatışmalar, ne yazık ki sadece bu bölgeyle sınırlı kalmamaktadır Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyıp Erdoğan'ın öncülüğünde temelleri atılan Medeniyetler Ittıfakı'nın giderek güçlendiği bu
günlerde, şiddetin ve çatışmanın yerim diyalogun almasının zamanının geldiğine inanıyoruz 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar saygıyla selamlarken, Filistin Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Gunu nedeniyle, Filistin halkının haklı davasına verdiğimiz desteği Türk milleti adına 
bir kez daha yineliyor, Filistin halkına ozgur bir devlet, barış içinde geçirecekleri yarınlar 
diliyorum 

Teşekkür ederim (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıverdı 
Gündem dışı uçuncu konuşma, Dünya Özürlüler Gunu münasebetiyle istanbul Milletvekili Sa

yın Lokman Ayva (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim 
3 - istanbul Milletvekili Lokman Ayva 'nın Dünya Özürlüler Gunu münasebetiyle ozuı luleı m 

kendilerinin de gelişebileceği başarabilecekleri, üretebilecekleri ve sosyal hayata katılabilecekleri 
noktasında bir bilince sahip olmaları ıçııı toplumumuzdan ve insanlarımızdan teşvik görmelerinin 
gereğine dışkın gündem dışı konuşması 

LOKMAN AYVA (istanbul) - Sayın Başkan, azız milletimin çok kıymetli vekilleri, bu vesi
leyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

3 Aralık Dünya Özürlüler Gunu, aslında bu konuşmayı yarın yapacaktık, fakat Sayın Konuğu
muz, Sayın Papa Hazretleriyle bir görüşmemiz olacak Ayasofya'da 

- 2 7 4 -



TBMM B:I5 29 .11 . 2006 O: I 

İBRAHİM OZDOGAN (Erzurum) - Ne hazretleri yahu' 
LOKMAN AYVA (Devamla) - o yüzden bugüne aldık ve Başkanlığımıza da bu anlayışın

dan dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum 
Değerli arkadaşlar, özürlüler ozurlu olduğu için veya Allah'ın onları farklı yaratmasından do

layı acı çekmemektedirler, dünyanın ozursuz insanlara göre şekıllendırılmesınden, düzenlenmesin
den veya dizayn edilmesinden dolayı sorun yaşamaktadırlar Artık, dünyanın, ozııı lülen de kapsa
yacak şekilde yemden düzenlenmesi, reorganıze edilmesi veya şekillendinImesı gerekiyor 

İkinci konu da, özürlüler, insanların özürlülere veya özürlülüğe bakış açıları, on yargıları nede
niyle, acı çekmekte veya sonın yaşamaktadırlar Eğer, şu ana kadar oluşmuş olan bakış açısı daha 
kapsayıcı, eğitici, geliştirici, üretime kalıcı, toplumsal hayata katıcı olsaydı, insanlar bu kadar sorun 
yaşamayacaklardı Mesela, Peygamberimiz, sahabeden âmâ birisine, evde namaz kılabileceği bu 
imkân olmasına rağmen, camiye gitmesi için ip gerdınnıştır Yanı, toplumsal hayata katma nokta
sında, taa o zamanlarda böyle bir bakış açısı topluma sunulmuştur 

işte, toplumumuzun veya insanlığın bu bakış açısından kendine pay çıkarması gerekiyor 
Uçuncu alan da, özürlülerin kendilerinin de gelişebileceği, başarabilecekler, üretebilecekleri 

ve toplumsal hayata katılabilecekleri noktasında bir bılmce sahip olmaları gerekiyor Bu konuda da 
hem sizlerden hem toplumumuzdan, insanlarımızdan ve butun insanlıktan teşvik görülmesi acilen 
gerekiyor 

Değerli milletvekili erimiz, kıymetli vatandaşlarımız, şunun altını çizmekte özellikle yarar gö
rüyoruz Şu ana kadar, gerek Hükümetimizin gerek Türkiye Buyuk Millet Meclisimizin yaptığı ça
lışmalar, âdeta, ters duran bir resmi doğrultması, düzeltmesi şeklinde olmuştur Yanı, tepetaklak ifa
desini kullanamıyorum, eunku, ters olan şey düzeltilmiş, doğru hale getirilmiş Dolayısıyla, 
herhalde "taklak tepe" falan denebilir böyle bir duruma (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Özürlülerle ilgili bakış açısı, Hükümetimizin ve Türkiye Buyuk Millet Meclisinin sayesinde in
sanlığa da omek olacak şekilde doğru noktaya gelmiştir işte, bu problem alanının çözümlerle bu-
luşturulması için acilen tedbir alınması gerekiyor Kanun'un çıkmasına, Özürlüler Kanunu'nun çık
masına, yonetmelıklenn çıkmasına -emeği geçenlere teşekkür ediyorum ayrıca- bir yıl içerisinde bu 
kadar buyuk mevzuatın oluşturulmasına rağmen, halkımıza yeten kadar ulaşılamamaktadır Yanı, şu 
anda bilgisi olan insanlarımızın oranı nedir biliyor musunuz0 Yüzde 26 ve yüzde 74 bilmiyor he
nüz kanunun çıktığını da 

insanlar eğitim istiyor, eğitim imkânını Hükümetimiz sunuyor, buyuk kaynaklar arıyor, fakat, 
çözümle sorun bir turlu buluşamıyor Bu konularda, gerçekten, şu ana kadar, âdeta bir millî muta
bakat şeklinde yürütülen bu çalışmalarda butun partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın özel 
desteğine ihtiyacımız var 

Yine, değerli arkadaşlar, bir acı sona ermiştir, fakat, bu acının sona erişim, nasıl çözümlendiği
ni bilmediği için vatandaşlarımız, acı, maalesef, devam etmektedir Nedir bu'? "Benden sonra, be
nim yavrum ne olacak" kaygısıdır Maalesef, geçen yıla kadar şöyle dua ediyordu anneler babalar 
"Allah'ım, benim yavrumun canını benden önce al ki, sokaklarda sürünmesin, soğukta, çöplükte ek
mek toplayıp, onun bunun dışladığı, alay ettiği bir hâle gelmesin" şeklindeydi, ama, artık, bunlar 
değişmiş, bakım hizmeti, bakım garantisi de devletimiz tarafından verilince, şimdi bundan yararlan
ma aşamasına gelmiştir Ama, bu konuda da haberi olan vatandaşımız maalesef azdır, daha, İstan
bul'da şu ana kadar 500 başvuru ulaşmıştır 

O yüzden, ben, bu hafta vesilesiyle Toplumumuz, her zaman, biz özürlüleri bağrına başlı 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
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LOKMAN AYVA (Devamla) - Herhangi bir siyası farklılık, mezhep, ırk, din, dil ayrımı yap
maksızın, sivil toplum kuruluşlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz, kamu yöneticilerimiz, akade
misyenlerimiz, basın mensuplarımız el ele verdiler ve bu sorunu bağrına bastılar Bundan sonra da, 
bu 3 Aralık vesilesiyle aynı tur çalışmaların yapılmasına acilen ihtiyaç duyuyoruz Bu konuda da 
desteklerini, milletimizin esirgemeyeceğim biliyorum Bizler de, manın, bu konuda, butun ozurlu 
vatandaşlarımız olarak şükran ve minnet hissiyle doluyuz bu hizmeti veren, emeği geçen herkese 
Hatta, bir gazeteci arkadaşım şunu söyledi "Ya, Lokman ağabey, bu yapılanları da özürlüler inkâr 
ederse, Allah kor eder" Şimdi, tabii, iyi dedim, yanı, Ayşegül, körler inkâr edebilir mı yanı, Allah 
kor edecekse diye 

0 yüzden, inşallah, bu güzellikler biran evvel halkımız tarafından kullanılmaya başlanır ve bu 
kullanıldıkça da problemler çozulur, gözyaşları diner ve hepimizin mutlu olduğu bir Türkiye ve in
sanlığın mutlu olduğu bir dünya hâline gelir Bu noktada da Türkiye'nin onculuğu her zaman dün
yada yerini alacaktır Hepinize, bu verdiğiniz güzel, kıymetli destekler, hizmetlerden dolayı şükran
larımı sunuyor, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum efendim (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayva 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır Şimdi gündeme geçiyoruz 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin ıkı önerge var, ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1 - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 57 milletvekilinin, nanoteknolojının geliştirilerek eko

nomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ıçm alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/397) 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere bilim ve teknoloji, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının en önemli belirleyici

lerinden biri haline gelmiştir 
Mevcut dünya koşulları, her ulusu, kendi teknolojik programını hayata geçirip bunun devamı

nı sağlamaya ve daha da ileri götürmeye sevk etmiştir Elbette Türkiye de gelişip, kalkınmak için 
kendi teknoloji programını oluşturmak ve bunu daha yüksek seviyelere çıkarmak zorundadır Bunu 
sağlayacak yeniliklerin başında "nanoteknolojı" gelmektedir 

Nanoteknolojı, çok kuçuk boyutlara (metrenin milyarda l'ı) inilerek gerçekleştirilen teknolo
jidir Bu teknoloji ile bilişim ve iletişim, elektronik, bıyoteknolojı, eczacılık, tıp, savunma sanayi gi
bi alanlarda bir devrim niteliğinde yeni ürünler üretilmesi sağlanacaktır 

Nanoteknolojının önemini kavrayan ülkeler, bu alana buyuk yatırımlar yapmaktadırlar ABD, 
federal bütçeden 3,7 milyar dolar, AB, 1,6 milyar Euro kaynak ayrılmasını onaylamış, Japonya, Çın 
Halk Cumhuriyeti ve Kore konu ile ilgili yoğun çalışmalara başlamışlardır 

Türkiye'mizin de nanoteknolojıyı, devlet siyasetinin önemli bir parçası haline getirmesi gerek
mektedir Bu konuda Bıikent Üniversitesi, ODTÜ, ITU, Gebze ilen Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK 
ve Asken Kurumlarımız çalışmalar yapmaktadır 

Nanoteknolojıyı çok daha ileri boyutlara taşıyabilecek, ülkemizi gelişmiş uygarlık seviyesine 
çıkaracak, kalkınmayı sağlayacak insanlar yetiştirmek ve teknoloji üretmek amacıyla devletimizin 
hem siyası hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok daha buyuk yardımlar sağlaması, idari ku
rumsal ve yasal düzenlemenin yapılması, koordinasyonun sağlanması ve konu ile ilgili eksiklikle
rin gıdenlmesı amacı ile Anayasanın 98 TBMM içtüzüğünün 104 ve 105'ncı maddeleri gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz 
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1) Nuri Çilingir 
2) Mehmet Parlakyığıt 
3) Emin Koç 
4) Feridun Fikret Baloğlu 
5) Türkân Mıçooğullan 
6) Muharrem ince 
7) Mehmet Zıya Yergok 
8) Feramus Şahın 
9) Feridun Ayvazoğlu 
10) Tuncay Ercenk 
M) Nail Kamacı 
12) Hasan Ören 
İ 3) Erol Tınastepe 
14) Mehmet Alı Arıkan 
15) Sedat Pekel 
16) Hüseyin Ekmekcıoğlu 
17) Uruk Özkan 
18) Abdurrezzak Erten 
19) Erdal Karademır 
20) Halil Akyuz 
21) Mehmet Mesut Ozakcan 
22) Bülent Baratalı 
23) Kemal Sağ 
24) Bıhlun Tamaylıgıl 
25) Ahmet Kuçuk 
26) Mustafa Yılmaz 
27) Canan Arıtman 
28) Sedat Uzunbay 
29) Uğur Aksoz 
30) Mehmet Yıldırım 
31) Ilyas Sezai Önder 
32) Mehmet S Kesımoğlu 
33) Ah Cumhur Yaka 
34) Atıla Emek 
35) Kemal Demırel 
36) ismail Ozay 
37) Nadir Saraç 
38) Mehmet Boztaş 
39) Muharrem Kılıç 

(Manisa) 
(Kahramanmaraş) 
(Yozgat) 
(Antalya) 
(izmir) 
(Yalova) 
(Adana) 
(Tokat) 
(Çorum) 
(Antalya) 
(Anlalya) 
(Manisa) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
(Balıkesir) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(izmir) 
(İzmir) 
(istanbul) 
(Aydın) 
(izmir) 
(Adana) 
(istanbul) 
(Çanakkale) 
(Gaziantep) 
(izmir) 
(izmir) 
(Adana) 
(Kastamonu) 
(Samsun) 
(Kırklareli) 
(Muğla) 
(Antalya) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Zonguldak) 
(Aydın) 
(Malatya) 

- 2 7 7 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 0 : 1 

40) ismail Değerli (Ankara) 
41) Alı Oksal (Mersin) 
42) Atılla Kart (Konya) 
43) Abdulazız Yazar (Hatay) 
44) Vahit Çekmez (Mersin) 
45) Halil Tiryakı (Kırıkkale) 
46) Mehmet Işık (Giresun) 
47) Mehmet Vedat Yucesan (Eskişehir) 
48) Sıdıka Sarıbekır (istanbul) 
49) Hakkı Ulku (izmir) 
50) Nurettin Sözen (Sivas) 
51) Enver Oktem (izmir) 
52) Mahmut Duyan (Mardin) 
53) Mehmet U Neşşar (Denizli) 
54) Oya Araslı (Ankara) 
55) Vezir Akdemir (izmir) 
56) Rasım Çakır (Edime) 
57) Orhan Eraslan (Niğde) 
58) Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki on gö

rüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır 
Ştmdı, ikinci önergeyi okutuyorum 
2 - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 49 milletvekilinin çocukların mağduriyetine yol açan 

çeşitli sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ıtıjkm önergesi (I0/İ98) 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde son yıllarda giderek artan yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, goç, eğitimsizlik, 

ıssızlık, çarpık kentleşme, madde bağımlılığında artış, Sosyal Devletin çokuşu gibi pek çok neden
lere bağlı olarak bir yandan çocuk suçluluğunda artış gözlenirken bir yandan da çocuklara karşı iş
lenen suçlarda artış gözlenmektedir Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın her ıkı şekilde de "su
çun mağduru" olması tum toplumumuzu derinden etkilemekte ve endişeye sevk etmektedir 

Cezai ehliyetin olmadığı yaşlardaki çocukların suça azmettirilmesi, suça karıştırılması, Anado
lu'nun özellikle yoksulluk ve ıssızlığın yüksek olduğu bölgelerinden organize suç örgütlerince ço
cukların kiralanması, kaçırılması, kapkaç v s gibi suçlar için eğitilmesi, suça zorlanması gibi olgu
lar yaşanmaktadır 

Çocuklarda madde bağımlılığı artmakta bu da çocuk suçluluğunu arttırmaktadır 
Okullarda çocukların karıştığı şiddet olguları artmış, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru olan 

çocuk sayısındaki artış ciddi boyutlara ulaşmıştır 
Bir yandan da çocukların erken yaşta evlendirilmeleri, bunların tamamının yasal olmayan ev

lilikler tarzında olması, bu erken evlilikler ıçm çocuğun eğitim hakkının elinden alınması, medeni 
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haklarının kaybı, bedava ışgucu, bir anlamda ticari meta gibi görülmesi de ağır çocuk mağduriyet
lerine neden olmaktadır 

Ülkemizde namus ve töre adına işlenen cinayetlerin hem mağdurlarının, hem de faillerinin ço
ğunlukla çocuk olması da çocuklarımızın birincil insan hakkı olan yaşam hakkı ihlalidir 

Ülkemizde her ıkı çocuktan bin şiddete maruz kalmaktadır Çocuklara yönelik şiddetin en ağır 
boyutlarından bin olan cinsel şiddet, cinse! sömürüde de ciddi artışlar so? konusuduı Çocukların 
fuhuş sektöründe pazarlanması, çocuk pornografi sindeki artışlar toplumsal infiale neden olacak bo
yutlara gelmışiır Çocuklarda cinsel ısiısmara uğrama, fuhuş sektöründe kullanılma yaşı, bebeklik 
çağına kadar düşmüştür Çocukların cinsel istismarı, psişik ve fiziksel travmaya manız kalmalarına, 
yaşam boyu sakatlanmalarına, hatta ölümlerine neden olur Çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan 
bu şiddet turunun yaygınlaşması toplum sağlığını da olumsuz etkileyecek, bir halk sağlığı sorunu
na dönüşecektir 

Çocuklar ayrıca terör örgütlerince, yasa dışı örgütlerce eylemlerde kullanılmakta, kalkan vazi
fesi yaptırılarak yaşamları tehlikeye atılmaktadır Bazı siyası faaliyetlerde ilköğretim çocukları de
kor olarak kullanılmakta, bu siyası faaliyetlere katılmaya mecbur edilmektedirler Yine birçok dini 
gösterilerde kullanılarak üzerlerinden din ticareti yapılmaktadır 

Çocuk işçiliği de hızla artmaktadır Fuhuş sektörü de dahil olmak üzere çocuklarımız asla ça-
lıştınlmamaları gereken yaş ve işlerde çalıştırılmaktadır 

Çocuk ihmal ve istismarının artması ile hem ulusal yasalarımız, hem de uymakla yukumlu ol
duğumuz bir çok uluslararası yasal düzenlemeler ihlal edilmektedir 

Ülke nüfusunun üçte birini çocuklar oluşturmaktadır Dolayısıyla 20 milyondan fazla bir nüfu
su kapsayan bu problemler toplumumuzun geleceğini de şekillendirecektir Bu sorunların çözülme
mesi, önlenmemesi toplumun sosyal çöküşüne neden olur 

Çocuklarını korumayan, gözetmeyen toplumların geleceği olamaz 
Çocuklara yönelik her turlu ihmal ve istismarın, kotu muamelenin, çocuk mağduriyetlerinin 

önlenmesi, aile ile ilgili acil tedbirlerin alınması, mevcut durumun saptanması, nedenlerinin araştı
rılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98 , Türkiye Buyuk Millet Meclisi içtüzü
ğünün 104 ve 105'ıncı maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini say
gılarımızla arz ederiz 

1- Canan Arıtman (İzmir) 
2- Enver Oktenı (izmir) 
3- Mahmut Duyan (Mardin) 
4- Muharrem Kılıç (Malatya) 
5- Alı Oksal (Mersin) 
6- Atılla Kart (Konya) 
7- Vezir Akdemir (izmir) 
8- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
9- Abdulazız Yazar (Hatay) 
10- Türkân Mıçooğullan (izmir) 
11 - Bülent Baratalı (izmir) 
12- Kemal Sağ (Adana) 
13- Mehmet Zıya Yergok (Adana) 
14- Bıhlun Tamaylıgıl (istanbul) 
15- Ahmet Kuçuk (Çanakkale) 

- 2 7 9 -



TBMM B: 25 29 . 1 1 . 2006 O: 1 

16- Mustafa Yılmaz 
17- Emin Koç 
18-Feridun Fikret Baloğlu 
19-UgurAksoz 
20- Mehmet Yıldırım 
21- Hüseyin Ekmekçi oğlu 
22- Hasan Orcn 
23- Mehmet S Kesımoğlu 
24- Alı Cumhur Yaka 
25- Atıla Emek 
26- Mehmet Parlakyığıt 
27- Erdal Karademır 
28- Abdurrezzak Erten 
29- Muharrem ince 
30- Hahl Akyuz 
31- Kemal Demırel 
32- ismail Ozay 
33- Nadir Saraç 
34- Mehmet Boztaş 
35- ismail Değerli 
36- Halil Tiryakı 
37- Vahit Çekmez 
38- Mehmet İşık 
39- Nuri Çilingir 
40- Mehmet Vedat Yucesan 
41- Sıdıka Sarıbekır 
42- Nurettin Sözen 
43- Hakkı Ulku 
44- Mehmet U Neşşar 
45-Ufuk Özkan 
46- Feramus Şahın 
47- Oya Araslı 
48- Rasım Çakır 
49- Tuncay Ercenk 
50- Orhan Eraslan 

(Gaziantep) 
(Yozgat) 
(Antalya) 
(Adana) 
(Kastamonu) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(Kırklareli) 
(Muğla) 
(Antalya) 
(Kahramanmaraş) 
(İzmir) 
(izmir) 
(Yalova) 
(istanbul) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Zonguldak) 
(Aydın) 
(Ankara) 
(Kırıkkale) 
(Mersin) 
(Giresun) 
(Manisa) 
(Eskişehir) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Manisa) 
(Tokat) 
(Ankara) 
(Edirne) 
(Antalya) 
(Niğde) 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki on gö

rüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 15.02 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.12 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANIŞ (Çanakkale), Ahmet KUÇUK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyıık Millet Meclisinin 25'ıncı Bırleşımı'nın İkin
ci Oturumu'nu açıyorum 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İç Tuzuk'un ! 9'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım 

Buyurun 
V. - ÖNERİLER 

A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
I - (10/76) esas numaralı Meclis araştırması onetgesıııtn on goı üşmesinin goıuşme gumıne 

jhffov CHP Cnıbu cmfisı 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu, 29/11/2006 Çarşamba gunu (Bugün) toplanamadığından. Grubumuzun aşa
ğıdaki önerisinin, içtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını say
gılarımla arz ederim 

Kemal Anadol 
izmir 

Grup Başkan vekili 
Onerı 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması

na Dair Ongoruşmeler Kısmının, 40 inci sırasında yer alan (10/76) Esas Numaralı Meclis Araştır
ma Önergesinin görüşmesinin, Genel Kurul'un, 29/11/2006 Çarşamba gunlu birleşiminde yapılma
sı önerilmiştir 

BAŞKAN - Onerı üzerinde, lehte olmak üzere, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vedat Melik 
Buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar) 
Sureniz on dakika 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Şanlıurfa ilin

de yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve bugüne kadar çözülemeyen, elektrik enerjisi dağıtımında 
yaşanın sorunların nedenlerim araştırmak ve çozume kavuşturmak amacıyla vermiş bulunduğumuz 
Meclis araştırma önergesi lehinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına soz almış bulunuyorum, bu 
vesileyle, hepinizi, öncelikle saygılarımla selamlıyorum 

Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz bu araştırma önergesi, 6 Mayıs 2003 tarihinde, 
yanı, bundan uçbuçuk yıl önce verilmiştir ve amacı, sadece seçim çevresine mesaj vererek, bakın, 
bölgenin sorunlarını Meclisin gündemine getiriyoruz mantığıyla da verilmemiştir Başta ülke tarı
mını, çiftçisini ve dolayısıyla sanayisini ilgilendiren bir sorunun tartışılması amacıyla verilmiştir 
Ama, maalesef, bölgenin tanmını, sanayisim, kısacası insanların ekmeğini ilgilendiren böylesi 
önemli bir konu ancak şimdi gündeme alınabilmiştir Bölge insanı için hayatı öneme sahip böylesi
ne bir konuyu uç buçuk yıl raflarda bekletmek, Hukûmetm bölgeye ilgisizliğinin en iyi göstergesi
dir Peki, bu sorun nedir'' 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi, Şanlıurfa ılmde de yer altı sularıyla ta
rımsal sulama yapılmaktadır Şanlıurfa'da, yedi bin tanesi Viranşehir ve Ceylanpınar ilçesi toprak-
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larında olmak üzere, toplam on bin kuyu mevcuttur Akçakale sınır bölgesinde Devlet Su işlerinin 
açtığı az sayıda kuyu haııç, bu kuyuların tamamı vatandaşlaıın kendi malı olanaklarıyla açtıkları su
lama kuyularıdır Bu kuyuların elektrik enerjisiyle çalıştırılmasının tek nedeni de, yeı yer 3Ü0 met
relik derinliğe ulaman bu kuyulardan ancak elektrik enerjisiyle su çekılebılmesıdıı 

Bugün, Türkiye'de üretilen pamuğun vaklasık yüzde 50'sı ilimizden karşılanmaktadır Fakat, 
bu üretimin tamamı, GAP sulamaları çerçevesinde yapılan sulu tarımın katkısıyla değil, bölge çift
çisinin GAP sulamalarının tamamlanabileceğine olan inançlarını yıtırmelerinden oturu, kendi ola
naklarıyla, çok buyuk maliyetler üstlenerek açlıkları sulama kuyularından elde ettikleri suyla geı-
çeklestirilmektedir Ancak, bölgedeki ana nakil hatlarının aşın yuklu olması, bu kuyuların da genel
likle aydınlatma amaçlı çekilmiş bulunan hatların uzcıınde kurulu bulunması ve buna bağlı olarak 
ana trafo merkezlerinin yetersizliği nedeniyle, bu hatlardan cncıjı alan kuyular aşırı elektrik kesin
tileriyle karşılaşmışlar, ayrıca, yine hatların yetersizliği nedeniyle ülke ortalamasının çok çok üze
rinde bir enerji kaybı oranı onaya çıkmıştır Bunun sonucunda, hem tarımsal üretimde korkunç dü
şüşler meydana gelmiş hem de kuyu sahibi üreticiler, devlet nezdındc, suçlu insanlar olarak anıla
rak mahkemelere düşmüşlerdir Bugün, sadece Viranşehir ilçemizde, yaklaşık 800 vatandaşımız 
elektrik kaçakçılığı nedeniyle yargılanmaktadır Elbettekı bu sorun yalnız Urfa'nın ilçelerine veya 
Urfa'ya ozgu bir sorun değildir, ancak, sorumuz şudur Elektrik enerjısındekı bu çok yüksek kayıp 
kaçak oranının ne kadarı kaçak elektrik kullanımından, ne kadarı hatların ve buna bağlı olarak tıa 
fo gibi elektrikle ilgili aksamların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır'' Yanı, bu ışın sorumlusu, va
tandaş mıdır, yoksa nakil hatlarını şartnamelere göre doşemeyen müteahhitle buna goz yuman bü
rokratlar m id ir1 

Değerli milletvekilleri, İç Tuzuk'un elverdiği olanaklar içerisinde bu sorunu sürekli gündemde 
tutmaya çalışan ve fırsat buldukça da bu konuda konuşmalar yapan bir arkadaşınız olarak, her, bu 
konuyu, gündeme getirdiğimde. Sayın Enerji Bakanı, elektrik kesintilerinin sebebi olarak bölgede
ki kaçak elektnk kullanımının yaygınlığından bahsetmiştir, ancak, durumun hiç de Sayın Bakanın 
söylediği gibi olmadığı, sorunun asıl nedeninin iletim hatlarının yetersizliği ve bunların yarattığı 
yüksek enerji kaybından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır Nasıl çıkmıştır7 Enerji Bakanlığının Şan
lıurfa ilindeki ana iletim hatlarında başlattığı hat ayırma ve yenileme çalışmalarının neticesinde an
laşılmış ve kesintiler nispeten azalmaya başlamışsa da, bunun yeterli olduğunu kimse iddia edemez 
Örneğin, geçtiğimiz pazartesi gunu saat 14 00'ten gun batmcaya kadar 120 bin nüfuslu Viranşehir 
ilçe merkezinde elektrik yoktu 

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa'nın dışında, ülkemizin birçok bölgesinde de yoğun bir şekil
de yer altı suları kullanılmak suretiyle tarım yapılmaya çalışılmaktadır Örneğin Konya Ovası'nda, 
Niğde'de, Nevşehir'de, Aksaray'da, Polatlı'da, Manisa'da, Mardin'de, Batman da ve daha birçok 
ilimizde, çiftçilerimiz kendi olanaklarıyla açtıkları kuyulardan arazilerim sulamaya çalışmaktadır
lar Ancak, Devlet Planlama Teşkilatının yayımlanan son raporlarından da anlaşılacağı gibi, ülke
mizin en gen kalmış bu bölgesinde gelişmişlik düzeyi yıllar itibarıyla düzeleceği yerde, giderek da
ha da koruleşmektedn Bölgedeki illerin gelişmişlik sıralaması her yıl diğer ılleıın daha da altına 
düşmeye devam etmektedir Peki, bunu önlemenin yolu nedir9 Elbette ki tek yolu vardır değerli ar
kadaşlar, o da, GAP projesi kapsamındaki sulama projelerinin hayata geçirilmesidir Bakın şimdi, 
Urfa'nm Viranşehir ve Ceylanpmar ovaları ile Kızıltepe Ovası'na su taşıyacak olan Urfa-Mardın 
kanalı, Urfa tunellennden ancak 30 kilometre uzatılabilmişti Halbuki, biz bu kanalı 60 kilometre 
daha goturebılsek tum Viranşehir ve Ceylanpmar ovalarının ana sulama kanalını bitirmiş olacağız 
Bu kanalı Viranşehir'e ulaştırdığımız takdirde bölgedeki binlerce sulama kuyusu devre dışı kalaca
ğından, artık kimse bölgedeki elektrik sorununu konuşmayacağı gibi, birçok sorun da bununla bir
likte sona erecektir 

Değerli milletvekilleri, son altı yılda 800 milyar Amerikan doları anapara ve faiz ödeyen bu ül
ke, belki de 100 milyon doları bulmayacak bir rakamı -yanı, bu Urfa-Mardın ana kanalından bah-
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sedıyorum- projenin bu bölümüne yamamadığı için on binlerce insanımızın ezıyeı çekmesini butun 
ülke seyretmektedir Sulama projelerinin bu düzeyde kalması, sulanmamış bölgelerde yer altı suyu 
sulaması tercihinin one çıkmasına ve sulama birim maliyetinin artmasına ve elektrikle ilgili sorun
ların yaşanmasına neden olmaya devam edecektir Hükümetin, maaleset, ilgisizliği sonucu oıtaya 
çıkmış bu durumdan otum, kayıp kaçak olgusu da bahane edilerek bölge insanının suçlanması in
safsızca bir davranıştır Böylesine bir yaklaşımla bölge kalkınmasının gerçeklestııılebılmesı müm
kün değildir 

Değerli aıkadaşlar, bizim goıevımız, vatandaşın istek ve dileklerini bu Mecliste gündeme ge
tirmek ve bu yondc de Meclisin çalışmasını sağlamaktır Vatandaş istemiş diye biz bu Meclis, araş
tırma önergesini vermişiz Peki, vatandaş ne istiyor'7 Vatandaşımız bu konunun neden incelenmesi
ni istiyor' Elektrik enerjisiyle neden bu kadar yakından ilgileniyor' Biz bu konuyu neden incele
meliyiz' Size maddeler halinde saymaya çalışacağım 

Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımız şunu istiyor, diyor ki "Türkiye Buyuk Millet Meclisinden 
bir grup mıllelvekılı gelsin, iletim nallarımızın halını gorsun iletim hatları doşenırken Bakanlık iha
le şartlarına uyulmuş mudur, uyulmamış mıdıı, bunları incelesin " 

İkincisi, geçmiş donemde, müessese müdürünün tutuklandığı, bırbuçuk yıl hapis yattığı ve o 
müesseseden 1 000 trafonun kayıp olduğu bir ilde, kayıp-kaçak meselesinin sonımlusu vatandaş 
mıdır, yoksa idare mıdır9 

Bölgemiz de GAP sulamaları kapsamındadır Dört yıldır niçin bizi suya kavuşturacak olan Ur-
fa-Mardın ana sulama kanalına yeterli miktar kaynak ayırmıyorsunuz9 

Bir an önce Viranşehir ovalan Fırat'tan sulansın ki, biz de bir daha elektrik enerjisi 
kullanmayalım 

Yine, Türkiye'nin yeraltı su rezervlerinin yüzde 16'sı Şanlıurfa ılı sınırları içindedir GAP pro
jesi kapsamında sulanacak olan Mardın-Ceylanpınaı Ovası'nda -planlaması bitmiş- proje tamam
landığında 131 bin hektar alan yer altı suyundan sulanacaktır 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN Buyurun 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bunun için de yaklaşık 3 250 adet yem su sondaj ku

yusu açılacaktır Yanı, bu kuyularda elektrik enerjisi kullanılacaktır 
Değerli arkadaşlar son uç yılda tarımsal ürünlerin satış fiyatında yüzde 18 azalma, tarımsal gir

di fiyatlarında ise yüzde 25 artma olan bir ülkede, bu yüksek enerji fiyatlarıyla çiftçinin dünyayla 
rekabet etmesi mumkun değildir Toplam sulama alanı, geçtiğimiz yıl sulamaya açılan alanla bıı İlk
te 72 bin dekara çıkan Yaylak sulama bölgesindeki Atatuık Sulama Birliğine, bu yıl gelen elektrik 
bedeli 2 trilyon 200 milyar liradır Yıııe bu yıl sulamaya açılan Tatarhoyuk Sulama Birliğinin ala
nındaki 86 bin dekarlık alanın bu yıl ancak yarısı sulanabilmiş olmasına rağmen 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı tamamlayın, lütfen 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Çok kısa Bitiriyorum Sayın Başkan, izninizle 

Tatarhoyuk Sulama Birliğine gelen elektrik ücreti ise 2 trilyondur Yanı, bugünkü fiyatlarla 
gerek GAP projesi kapsamında sulamaya açılan gerek vatandaşların kendi imkânlarıyla açtıkları ku
yularda kullanılan elektriğin bu fiyatlarla satılması durumunda çiftçinin tarımsal üretim yapması 
mumkun değildir 

Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızın bu işlemlerinin tartışılacağı ve çozum bulunacağı yer, 
eğer Türkiye Buyuk Millet Meclisi değilse, neıesıdır'' Bu nedenle, şunu tekrar ifade ediyorum Bu 
Meclis araştırma önergemizin başka bir amacı yoktur Butun amacımız, göreceli olarak ülkemizin 
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en gen kalmış, ama aynı zamanda ülke ekonomisine buyıık katkılar sağlayabilecek bir bölgesinde
ki, özellikle tarımsal sulamadaki elektrik enerjisiyle ilgili sorunların yerinde incelenmesidir Eğer 
böyle bir çalışma olursa, bu, ülkemizin elektrik enerjisiyle üretim yapan yalnız bölgenin değil, Tür
kiye'deki butun çiftçilerimizin sorununu daha net bir biçimde ortaya çıkaracaktır 

ifade etmeye çalıştığım butun bu gerekçelerden oturu, konunun daha iyi incelenebilmesi ıçm. 
Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemizin kabulü yönünde oy vermenizi ve kat
kı sunmanızı temenni ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 

BAÇKAN - Teşekkür ediyoruz efendim 
Öneri üzerinde, aleyhte olmak üzere, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Atılla Maraş 
Buyurun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET ATILLA MARAŞ (Şanlıurfa) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, Şanlıurfa 

Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 arkadaşının, Şanlıurfa'da elektrik enerjisi dağıtımında ya
şanan sorunların nedenlerini araştırmak ve çozume kavuşturmak amacıyla Anayasa'nın 98'ıncı ve 
iç Tuzuk'un 104 ve 105'ıncı maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasıyla ilgili önergenin 
aleyhinde soz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum 

Şimdi, Şanlıurfa'da 1995'ten 2001 yılına kadar elektrik iletim ve dağıtım hatlarında gerçekten 
önemli sorunlar vardı ve sık sık elektrik kesilmeleri oluyordu ve açılmış olan derin kuyular, sulama 
kuyuları, pompajla sulanıyordu ve elektrik enerjisiyle sulanıyordu, ama, aradan geçen yıllar, yanı, 
bizim iktidara geldiğimiz 2002'den bu tarafa Şanlıurfa ve ilçelerinde elektrik dağıtım ve iletim ka
nallarında yapılan iyileştirmeler nedeniyle bu kayıp ve kaçak oranlarının giderek azaldığını görüyo
ruz 2003 yılında kayıp ve kaçak oranlan yüzde 67 civarındayken, bugün geldiğimiz noktada kayıp 
ve kaçak oranları yüzde 50 derecesine inmiştir 

Tabu, Türkiye'de bu sorun sadece Urfa'da yaşanan bir sorun değil Elektrik iletim ve dağıtım 
konusunda butun Türkiye'de iletim şebekelerinde sorunlar yaşanmaktadır ve kayıplar olmaktadır 
Bu kayıp doğuya doğru gittikçe artmakta, batıya doğru gittikçe azalmaktadır Bugün istanbul'da bi
le elektrik dağıtımında kayıp ve kaçakların olduğunu rakamlara bakarak görebiliyoruz Ancak, de
rin su kuyularıyla sulama yapmak, tarım yapmak oldukça pahalı bir ıştır Bunun çozumu derin su 
kuyularından ziyade GAP bölgesindeki sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve cazi
beyle sulamanın yapılması ve maliyetlerin bu şekilde aşağıya düşürülmesi olacaktır Çunku bölge
den de biliyoruz, ki pamuk ekimi sulu tarıma dayanan bir ziraattır ve derin su kuyularıyla, pompaj 
yoluyla sulama yapmanın oldukça maliyeti artırdığını biliyoruz Bunun çaresi ve çozumu, bölgede 
bugüne kadar bitmesi gereken projelerin, yanı sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve 
bunun için ciddi miktarda GAP'a ödenek ayrılması gerekmektedir Ancak sorun bu şekilde çozulur 

Şimdi, 2003 yılından 2006'ya kadar Şanlıurfa ilinde bu konudaki -kayıp ve kaçakların önlen
mesiyle ilgili, elektrik enerji hatlarının yenilenmesiyle ilgili- çalışmalarla ilgili birkaç rakam ver
mek istiyorum Mesela, 2003 yılında, bu konuyla ilgili 28 adet proje için 3,5 trilyon para ayrılmış
tır ve bu projelerin hayata geçirilmesi, gerçekleşme yüzdesi ise vuzde 75'tır Aynı şekilde, 2004 yı
lında 33 adet proje meydana gelmiş ve bunun hayata geçme yüzdesi, yanı gerçekleşme yüzdesi yüz
de 93 Ayrılan ödenek, 2004 yılında, 4 trilyon civarında 2005 yılında 29 adet proje var ve 2005 yı
lı ödeneği 4,5 trilyon, gerçekleşme yüzdesi 89,3 2006 yılında 77 adet proje var, bunun ödeneği ise 
4,5 trilyon civarında, gerçekleşme oranı yüzde 32, henüz daha tam sonuç alınamadı 

Ben, esasen, burada bir başka konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum, o da şudur Esasen, su
lu tarıma başlandığında, sulu tarımı uygulayacak olan çiftçilerin tarımsal, sulu tarım şartlarına ha
zırlanması gerekirdi Ancak, bölgede, gördüğümüz kadarıyla, daha önce kuru ziraat yapan çiftçile
rimizin, sulamanın açıldığı bölgelerde sulu şartlar konusunda ciddi bir tarımsal eğitimden geçme
dikleri bir vakıadır, bunu kabul ediyoruz Çunku, kuru tarımla sulu tarım oldukça farklıdır ve sula
ma tekniklerine uygun yapılması gerekir Eğer, sulama ışı, özellikle pamuk sulamasında çiftçiler ve-
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ya su dağıtıcıları, suyu loprağa uygulayan insanlar ciddi şekilde leknık açıdan eğitilmemişlerde, o 
zaman, su, toprağa fayda değil zarar verecektir Su, bir nevi zehir, toksıt görevini görecektir ve bu
nun da bııgurı bölgede durumlarını görüyoruz Yanlış sulamadan oturu, fazla aşırı sulamadan oturu 
ve ayrıca toprakta tesviyelerin yapılmadığından, ayrıca tarla ıçı developman hizmetleri dediğimiz, 
tarla içinde drenaj kanallarının yapılmadığı GAP bölgesinde buyuk çapta tuzlaşma ve alkalıleşme 
sorunu yaşanmaktadır Esas konu buıada Yarın, bu elektrikle çalışan derin su, kuyu pompaları ta
rihe karışır, proje alanlarında kanallar yapılıp, sulama kanalları tamamlandığında, esasen çiftçinin 
çok ciddi biçimde sulu şartlara karçı eğitilmesi gerekir, maalesef, bu yapılmış değildir 

Ben, bundan yıllar önce Adana Devlet Su İşlerinde çalışırken. Ziraat Fakültesi, Toprak Su var
dı o zaman ve teknik ziraatla birlikte bölge halkının, bölge çiftçisinin sulamaya açılan sahalarda ne 
tıp bir sulama yapacağını, sulama zamanlarını nasıl ayarlayacağını ve ne kadar toprağa su verece
ğini eğiterek çiftçilere vermiştik, muvaffakiyetimiz de başarılı bir şekilde geçmişti, ancak, Urfa 
GAP bölgesinde, maalesef, çiftçiler sulu şartlara hazırlanmadan toprağa su verildiği için, bugün 
GAP'ta, Harran Ovası'nda yer yer toprakta tuzlaşma ve alkalıleşme görülmektedir Bu da yanlış su
lamadan kaynaklanıyor 

Şimdi yapılacak şey, esasen, GAP bölgesinin tamamında tarla içine drenaj kanallarının açılma
sı ki, bu, daha önce lağvedilen Toprak Su teşkilatının göreviydi Bugün Koy Hizmetleri de yok O 
halde, bu görev askıda kalmaktadır 

Bizim Devlet Su işlen yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, ufak bir kanun değişik
liğiyle bu görevin, yanı tarla ıçı hizmetlerinin de sulama hızmelı yapan Devler Su işlen Gene) Mü
dürlüğüne venlmesı halinde, bu görevin de Devlet Su işlen Genel Müdürlüğü tarafından yapılaca
ğı bizlere beyan edildi inşallah bu konuda bir çalışma yaparız 

Dolayısıyla, henüz daha sulamanın başında olan Harran ovaları ve GAP bölgesinde henüz su
lamaya açılmamış olan topraklar bakır haldedir ve el değmemiştir Dolayısıyla, bölgedeki çiftçile
rin bir an önce eğitilmesi ve bundan ziyade, eğitimden daha çok tarla içine drenaj kanallarının 
yapılması 

Esasen tarımda teknikler o kadar ilerledi ki, artık, damla sulamaya geçildi Geçen izmir'de bir 
seraya gittik, damla sulamayla sulama yapılmakta, bitki yetiştirilmekte Hatta toprakla temas bile 
yok, toprağın üzerinde bitki yetiştiriliyor Bu gördüğümüz hormonsuz domatesler filan hep izmir 
Dikili'deki çok ciddi seralardan Hem ihraç ediliyor hem yurt içinde tüketiliyor 

Dolayısıyla, böyle klasik sulama metotlarından bir an önce topraklarımızın, çiftçimizin uzak
laşması, yem gelişmiş tarım tekniklerinin, sulama tekniklerinin toprağa uygulanması gerekiyor ve 
on yıldan bu tarafa, yanı. Sayın Vedat Melık'ın hazırlamış olduğu araştırma önergesinde söylediği 
şeyler, aradan geçen uç buçuk yıl içerisinde, demin verdiğim rakamlarla, buyuk çapta iyileştirme
ler yapıldı Dolayısıyla 

K KEMAL ANADOL (bmır) - Onun ıçm mı karşı çıkıyorsunuz9 

MEHMET ATILLA MARAŞ (Devamla)- Yanı, esas konuşu Bu topraklarda, biran önce çift
çinin eğitilmesi ve drenajların yapılması, sulamanın hayata geçirilmesi, esas bu, yoksa elektrikle su
lama yapmak oldukça, hem pahalı hem de işte böyle zararlı 

Hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - O zaman kabul edelim Atılla Bey 
K KEMAL ANADOL (izmir)-Kabul edelim Niye karşı çıkıyorsunuz yanı1? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Maraş 
Lehte olmak üzere, Mardin Milletvekili Sayın Mahmut Duyan 
Buyurun Mahmut Bey (CHP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT DUYAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 6 Mayıs 2003 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partili 37 milletvekilinin, güneydoğudaki enerji kısıtlamasıyla ilgili verdiği öner
ge doğrultusunda soz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Türkiye'nin kalbi, güneydoğunun gururu, GAP Hep bekliyoruz Bu donem de, dört beş kere, 
GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Abdııllatıf Şener bize guzel bilgiler veıdı, güzel söylemler, 
pembe tablolar Bir milletvekili olarak, buyuk umtdım vardı Ama ne yazık ki, bugün çok ciddi 
bıı konuyu görüşüyoruz, Hükümet sıralarında hıçbıı bakanımız yok Yanı. peki, bu sorunlara kim 
neçter atacak Allah aşkına'' Güneydoğu insanı dört gözle buğunu beklıyoı, GAP'ı bekliyor insan
larımız perişan Bir milletvekili olarak her gittiğim ilçede, köyde, illerde -Urfa'da, Dıyarbakır'da-
hep bize sordukları soru, GAP, enerji, GAP, enerji 

Simdi, bir milletvekili olarak, bunları seçmene selam olarak da söylemek istemiyorum Demin 
Şanlıurfa milletvekili arkadaşlaıımız gayet güzel şeyler söyledi, gerçeklen söylediler Butun güney
doğu milletvekilleri gelip burada konuşsa, birbirimizden hiçbir farkımız yok, aynı şeyleri söyleye
ceğiz Herkesin beklentisi 

Şimdi, GAP nedir9 GAP, butun Avrupa'nın ve Butun Avrupa ülkelerinin gozu GAP'ta Çün
kü, Türk iye, jeolojik olarak ve stratejik olarak çok önemli bir yerde Şimdi butun dünyanın gozu na
sıl petroldeyse, on beş-yırmı sene sonra butun Avrupalıların gozu de hidrojen ve oksijende olacak 
Buna da en fazla sahip olan ülke de Türkiye Cumhuriyetidir ve ne yazık ki, tam Guneydoğu'da Ba
kın. Güneydoğu Anadolu Bolgesf ndckı olayların başlama tarihiyle GAP'ın temelinin atıldığı gun 
aynı gun Bu nedenle, GAP'a buyuk önem vermemiz lazım 

Geçmiş hükümetler GAP'a gerçekten önem verirdi Bir koydularsa, uç aldılar Örneğin, Şanlı
urfa'nın Harran Ovası'ndakı sulama gibi Şu anda Şanlıurfa'dakı Harran Ovası gayet bir güzel şe
kilde sulanıyor ve insanların yuzu gülüyor Ben hatırlıyorum, oranın açılışını yaptığımız zaman bu
yuk bir tören yapılmıştı ve insanların yuzu gozu gülüyordu 

Geçen gun Devlet Su işlerinin bir yatırım programı elime geçti, şurada, onumde Şimdi. Aşa
ğı Fırat Havzası'nın Projesi, Urfa Ceylanpınar runclı, Ceylanpınar, Kızıltepe Ovası, Kızıltepe, Nu
saybin, Cizre. Sılopı ovalarının sularnasıyla ilgili Şimdi, bu Hükümet, bu donem 250 milyar dolar 
borçlandı Geçen hükümetler de borçlandı, ama hiç olmazsa gözle görülen bir şeyler yapıldı Şim
di, bölge olarak, eğer, bu parayı yerinde kullansaydı, bizim bölgeye de, en azından, ya bir 100 mil
yon dolar Demin Şanlıurfa Milletvekilimiz anlattı 100 milyon dolar da şu GAP'a bir masraf et
seydik de, bu tüneller de faaliyete girseydi Yalnız Kızıltepe Ovası'nın I milyon 200 bm donum su
lanabilir arazisi var Bu ovanın 600 bin donumu Çıftçılenmız kendi imkânlarıyla, çakma kuyula
rı, artezyen kuyularıyla su çıkarmışlar ve 600 donum sulandığı halde, gözle gorulur Ki, geçen 
hafta da Dcdeman Otelinde bununla ilgili panel yapıldı, Avrupa Birliğinin konuşmacıları vardı, din
ledi Yanı, bu sulama olduktan sonra ıssızlık azalmış, kalite artmış, verim artmış, gübre yeni tarım 
alet edevatları faaliyete gınp, bölgeye sıcak para girmiş ve gayet güzel şeyler oluyor Bunlar, çtfr-
çılerımızın kendi imkânlarıyla yaptığı çalışmalardır Tabu, devletin eğer bu konuyla ilgili çalışma
ları olsaydı, daha da verimli ve urun desenine çeşitler katılacaktı Daha önce arpa, buğday ekilirdi, 
şu anda pamuk, seracılık bile yaygınlaştı 

Değerli arkadaşlar. GAP'a önem vermemiz lazım Hükümetten ricamız bir güneydoğu millet
vekili olarak ve butun güneydoğu milletvekillerinin de istediği bu GAP, GAP, GAP, bölgeye hayat 
getirecek 

Şimdi, bölgede elektrik kaçağı niye oluyor7 Ben, size, bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak -ve ik
tidar milletvekillerinin de, bölge milletvekillerinin çoğu da çiftçi çocuklarıdır-bakın, bir 100 donum 
arazının hesabını yapmak istiyorum 100 donum arazı, böyle, artezyen kuyularla, çakma kuyularla 
eğer sulanırsa-ancak 100 donum, bir kuyu 100 donum, maksimum söylüyorum-ve 100 donum l'c 
400 verirse ve pamuğun kilosu şu anda 600, yanı butun 100 donumun gelin 24 milyar ancak yapar 

Şimdi, bir kuyuya gelen elekti ık faturası, emin olun, 20 ile 25 milyar Türk lirasıdır Şimdi, çift
çi nasıl bu parayı verecek' Çiftçi çalmasa ne yapabılıı7 
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Şimdi, GAP'ın 8 türbini var Bu 8 türbinin -biz, heyet olarak gittik, goıduk- emin olun 4 türbi
ni çalışıyor Yahu, bu kadaı yatırım yapıldı, peki 2 türbini daha çalıca da çiftçilerimize daha ucuz 
elektrik versek, hangi çiftçi tenezzül eder de kaçak elektrik kullanılacak'' 

Hatlara bakıyorsunuz demode olmuş, 1960'larm hatları daha var Yanı, gidiyoruz, köylerin o 
elektrik direklerine bakıyoruz TEDAŞ'ın yetki h ki ı bize -bu nasıl bu elektrik hatlarıyla bu sulama 
olabilir mı7- "yok" diyor, "biz bunu aydınlatma enerjisi olaıak yapmıştık " Ama, hâlâ, sulamayla il
gili elektrik hatlarında sorunlar var O yüzden bölgede sık sık elektrik arızaları olur 

Şimdi, derdimiz çok, vakit azlığından dolayı Size, Devlet Su İşlerinin, zamanında, Nusay
bin'in Çağ-Çağ Barajfyla ilgili bir ihbarda bulunacağım Bu Çağ-Çağ Barajı 1960'larda yapıldı, 
ama 60'tan bu yana daha bir onarım yapılmadı Daha önce Nusaybin Ovası'nda 70 bin donum ara
zı sulanırken, şimdiki kanallaıın harap olmasından dolayı 20 bin donum ancak sulu bir hâl alıyor 
Devlet Su işlerinin buna bir an evvel Defalarca buraya müracaat ettik oranın bir milletvekili ola
rak, ama hâlâ bir netice alamadık Yanı, ufak bir masrafla buyuk bir iş yapmış oluruz 

Defalarca mayın tarlaları dedik ve ihaleler oldu bir ıkı kez, ihaleler iptal oldu her nedense Şim
di, geçenlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yetkilisiyle konuştum, dedi ki "ihale bedelinin yansı 
kadar eğer bize imkân tanınsa biz o mayınlı taı laları temizleriz ve çiftçilerimize de işler hale geti
ririz " Şimdi, orası ıkı Kıbrıs Adası kadar bir arazı Niye duruyoruz acaba9 Niye insanlarımıza böy
le bir ekmek kapısı açmıyoruz da, insanlarımızı PKK'nın kucağına atıyoruz'' Bakın, orası, iş saha
sı açıldıkça, emin olun insanlarımızın da yuzu güler, hiç kimsenin bölgesine ve milletine hainlik 
yapmasını da istemez, insanlarımız bayrağa ve bu millete sahip çıkar Ama, imkansızlık yüzünden 
ve bazı projelerin faaliyete girmemesi yüzünden gerçekten insanlarımız perişan 

Bakacık Goletı -Nusaybin'in- proje safhasında, yok En son. Başbakanımız, lhsu Barajının te
melim attı, ama -geçen gun ihaleyi alan şirketi de ziyaret ettim- daha kaynak, yanı ihale bedeli ka
dar fınans temin etmemiştir ihale yapıldı, temel de atıldı Bakın, bunların hepsi bazı güçlerin engel
lemesiyle karşı karşıya ve şimdi de, Hasankeyfın sular altında kalacağryla ilgili kampanyalar yürü
tülüyor Bunlara meydan vermememiz lazım GAP'ın bıı an önce faaliyete girmesini arzu ediyoruz 

Buna benzer derdimiz çok En son bundan ıkı ay önce yine soz almışım gündem dışı bir ko
nuşmamla, Habur Gumruk Kapısı'yla ilgili Ben geçen hafta yine bolgemdcydım Ben Sayın Kur-
şad Tuzmen'e de buradan bir atıfta bulunayım Hatta sitem etmişti bana Şimdi, Habur Gumruk Ka-
pısı'ndakı bugünkü -Nusaybin ve Cizre şoför odalarının bana çektiği faksta- kuyruk 60 kilometre 
Bu soğukta insanlarımız perişan ve hâlâ o kuyruk öyle duruyor Buna bir el atmamız 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MAHMUT DUYAN (Devamla) Hükümet yetkililerinden ricamız Buna goz kulak olsunlar, 

bir an evvel bu projelerin uygulanmasını ıslıyoruz 
Komşu ülkelerimizle rekabete girebilmemiz ıçm bölge çiftçilerine elektriğin, bu an evvel, ucuz 

bir fiyatta verilmesi ve enerjinin, bölgedeki kaçak elektriklerin -yalnız Güneydoğu değil, bugün bir 
Konya Ovası'nda da aynı şey var, Nevşehir'de de var- bu kaçak elektrikle ilgili bir affın gündeme 
gelmesi yüce Meclisten arzumuzdur, butun çiftçilerimiz bunu beklemektedir Yalnız Güneydoğu in
sanları değil, bugün Nevşehir de öyle, Konya da öyle Bir an evvel -Enerji Bakanımızdan istirhamı
mız- bir affın getirilmesini arzu ediyorum 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 
Teşekkür ederim (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Duyan 
Aleyhte olmak üzere son soz, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya Akman (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
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YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup önerisinin aleyhine soz almış bulunuyorum, bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Öncelikle, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Vedat Melık'e, bölgemiz için önemli olan böyle bir 
konuyu gündeme taşıdığı için teşekkür etmek istiyorum kendisine 

Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa'mızda, geçtiğimiz yıllarda, araştırma önergesi konusu edilen 
elektrikle ilgili, gerçekten ciddi problemler yaşanmıştır Oylc ki, iktidar olduğumuzun ilk yazında, 
yanı 2003 yazında ve bu önergenin kaleme alındığı tarihlerde, kamuoyuna da yansıyan, televizyon
lara ve gazetelere de haber konusu olan, Şanlıurfa'da ciddi problemler yaşandı, TEDAŞ II Müdür
lüğümüz taşlandı, Viranşehir ilçemizde bazı taşkınlıklar meydana geldi ve o gunku şartlarda, çiftçi
lerimiz, haklı olarak, on binlerce donum arazilerinin kurumayla yuz yüze kalması -susuzluktan- ne
deniyle infial içeri sinde I erdi 

Bunun temel nedenlerinden bir tanesine kısmen Vedat Bey de değindi Ne yazık ki, geçen ik
tidar döneminde adı yolsuzluklarla anılan bir donemi hep beraber yaşadık ve bu donemde özellikle 
Şanlıurfa-TEDAŞ'ta çok buyuk yolsuzluklar oldu Nitekim, akabinde o zamanki II Muduru ve ba
zı diğer kişilerle ilgili açılmış olan davalar mahkûmiyetle neticelendi Öyle ki, bugünkü rakamlarla 
milyon YTL değerlerinde, milyonlarca YTL değerinde yolsuzluklar yapıldı Şebekelerin buyuk bo
lumu yenilenmiş gösterilmek suretiyle, böyle ihaleler yapılarak insanlara peşkeşler çekildi, fakat, 
eski şebekeler hizmet vermeye devam etti ve Şanlıurfa gibi sulamaya muhtaç, GAP'ın bitirilmesi
ni bir an önce arzulayan bir memlekette, insanlar, doğal olarak, kendi imkânlarıyla kuyular kazarak 
ve kuyuları, tabu, elektrik trafolarına bağlamak suretiyle, yanı elektrik gücüyle su elde ederek ku
yular açmaya başladılar Bu kuyular öyle bir artmaya başladı ki, sayıları artık on binleri bulmaya 
başladı Tabu, çok daha az miktardaki insana gunluk elektrik ihtiyacı için döşenmiş olan elektrik şe
bekeleri de tabiatıyla iflas etmeye başladı 

2003 yazında, Temmuz ayında, bendeniz bir Şanlıurfa Milletvekili olarak Şanlıurfa'dayken, ne 
yazık ki, o dediğim müessif hadiseler yaşandı ve o tarihte -bugün huzurda yok ama kendisim yine 
teşekkürle anmamız lazım- Enerji Bakanımıza telefon ettim, Enerji Bakanımız, ıkı saat gibi bir za
man surecinde -kendileri Ceyhan'daydı o sırada- Şanlıurfa'ya intikal ettiler ve hemen akabinde- I 
trilyonu acil olmak üzere- trafo anlamında ve elektrik şebekeleri anlamında acil ihtiyaç duyulan ko
nularla ilgili hemen Şanlıurfa'da bir toplantı yapıldı genel müdürlerin katılımıyla, Valinin katılımıy
la ve o andan itibaren Şanlıurfa'nın elektrikle ilgili konusu değişmeye başladı, olumlu anlamda de
ğişmeye başladı ve bugün, şükürler olsun, Şanlıurfa'da artık elektrik problemi diye bir problemden 
neredeyse soz etmek mumkun değil diyebilecek noktaya geldik 

Tabii, Şanlıurfa'mız Türkiye'nin elektriğini üreten bir memleket olmakla beraber, Şanlıurfa'da 
elektrik sıkıntısı yaşanması izah edilir bir durum değildi, insanlara izah edilir bir durum değildi Fa
kat, bu, komplike bir sorundu Demin de anlattığım gibi, yanı bir taraftan hızlı bir şekilde kuyular 
açılıyor, bu anlamda elektrik talebi artmaya başlıyor, bir taraftan şebekeler yetersiz kaldığı halde, 
değiştirilmiş gösterildiği halde değişmediği için ihtiyaca cevap veremiyor Özellikle S iverek-Viran
şehir arasındaki hatlarda çok buyuk problemler oldu, gunluk elektrik ihtiyaçları karşılanamaz duru
ma geldi Elektrik kesintileri nedeniyle -önergede de ifade edildiği gibi- birçok elektrikli ev aletle
ri, ne yazık ki, bozulmaya başladı ve bu gibi problemler peş peşe devam ederken, bu çalışmalardan 
sonra, bugün Viranşehir, Kırlık ve Elgun başta olmak üzere, bu trafolar faaliyete girmiş olan trafo
lar, faaliyete girmesiyle o problemin en yüksek oranda yaşandığı bölgede artık sorunlar yaşanma-
maya başladı Yaklaşık bir hafta kadar sonra Hılvan'dakı trafo devreye girecek Yine ıkı, uç ay içe
risinde, o gun karar venlen, ihale surecine başlanan Akçakale Pekmezli'de ayrı bir trafo yapıldı ve 
bu anlamda Şanlıurfa'mızda, artık, Allah'a şükürler olsun, ciddi bir elektrik problemi yok Fakat, 
tabu, bahsetmiş olduğum şebekelerin tamamen yenilenmesi, Urfa'nın yeniden revıze edilmesi, el
den geçirilmesi çok buyuk malı kaynaklar gerektiriyor Ne yazık ki, bugün, devletimizin bu kaynak
lan bir kerede sarf etmesi mumkun olmadığı için bir şekilde idare ediliyor Ama, şunu ifade etmem 
lazım Özellikle, geçtiğimiz yaz itibarıyla tarımsal sulama alanında hiçbir problem yaşanmamıştır, 
yanı sıfır elektrik kesıntısıyle yaşanmıştır ve çiftçilerimiz ürünlerim arzuladıkları kadar sulamışlar-
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dır ve mahsul elde etmişlerdir Zaten, sezonun da bu anlamda sonuna gelmiş bulunmaktayız 
Değerli milletvekilleri, aynı zamanda, o tarihlerden sonra, dediğim gibi, çiftçilerimizin, çoğu 

zaman bu trafolarında elektrik üretmedikleri halde borçlar salınmıştı veya geçmiş yıllara sirayet 
eden ciddi anlamda borçlar mevcuttu Malumunuz, yine yüce Meclisimizde kabul ettiğimiz bir tor
ba kanunla beraber bu çiftçilerimizin mevcut borçlarını yapılandırdık ve otuzalcı ay gibi uzun sure
li taksitlere bolduk Bundan yararlanan çiftçilerimiz var, yararlanmayan çiftçilerimiz var, ama bu, 
onlar için ciddi bir kolaylık olarak Meclisimizin kabul ettiği bir durum oldu 

Kay ip-kaçak konusunda Şanlıurfa'mız, ne yazık ki, hep kotu anlamda anılan bir il olmaya de
vam etmiştir Fakat, tabii, bunun bir kısmının şebekelerden kaynaklanan kayıp olduğunu kabul et
mekle beraber, kayıp- kaçağı toplamda ele aldığımız zaman, Urfa'mız çok kotu durumdaydı Ama, 
son ıkı uç yılda yapılan ciddi çalışmalar neticesinde, yıl sonu hedefimiz, aralık ayı hedefimiz yüz
de 50'lere bunu indirebilmek ki, bu, yüzde 100 civarında bir iyileştirme anlamına geliyor, çunku, 
kayıp-kaçak oranı yüzde 70'lerın üzerindeydi Yanı, yansı aşağı çekilmiş olacak 

Bu anlamda, elektrik konusuyla ilgili, dediğim gibi, son uç yılda, hakikaten Urfa'mızda çok 
buyuk yatırımlar yapıldı ve umıt ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde de böyle bir problem artık ya
şanmasın Fakat, şu an, içinde bulunduğumuz bu tarihte, çok şukur, gerek gunluk elektrik kullanı
mında gerek tarımsal elektrik kullanımında Urfa çok iyi bir noktadadır 

Biz, bu anlamda bir araştırma önergesinin yeniden kurulmasını, Mecliste böyle bir araştırma 
önergesinin kurulmasını çok gerekli görmüyoruz Nitekim, burada konuşan benden önceki uç hem
şehrimiz de genelde GAP bölgesiyle ilgili, GAP projesiyle ilgili goruş ve kanaatlerim ağırlıklı ola
rak ifade ettiler 

Elbette ki, değerli arkadaşlar, GAP projesi çerçevesinde, eğer bu bahsetmiş olduğumuz tarım
sal sulamayı elektrikten elde eden çiftçilerimizin EU ihtiyacı GAP projesi çerçevesinde karşılanacak 
olsaydı veya önümüzdeki günlerde karşılanırsa -ki, bu ümitteyiz ve bu çalışmanın içeri s m deyi z-
boyle bir problem de doğal olarak yaşanmamaya başlayacak 

Ben, bu hususta şunu da ifade etmek istiyorum Milletvekili arkadaşlarımızla beraber çalışma
larımız var Devletin bugün yatırım bütçesi itibarıyla yapmakta zorlandığı bir kısım yatırımlar için, 
özellikle başta yabancı sermaye olmak üzere, yerli sermayeyi de bölgeye çekmek arzusundayız Bil
hassa, Viranşehir, Ceylanpınar bölgesinde, çiftçi katılım modeli yoluyla yeni projeler yapmak arzu
sundayız Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor Eğer, bunlar hayata geçecek olursa, de
diğim gibi, umıdım ve temennim odur ki, bir sure sonra bu konuları burada konuştuğumuz zaman 
hep beraber teşekkür ederiz. Hükümetimize, devletimize bölge insanı olarak teşekkür ederiz. Bunu 
göreceğimiz günler de yakındır Devlet Su işlerinin, devletin imkânları çerçevesindeki yatırımları 
hızlı bir şekilde bölgemizde devam ediyor 

Ben, tekrar, böyle bir önerge vesilesiyle de olsa bölgemizi, Şanlıurfa'yı, GAP'ı ve problemle
rimizi gündeme taşıdığı için değerli hemşehrime teşekkür ediyorum ve bu vesileyle yüce heyetini
zi saygıyla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Akman 
Sayın milletvekilleri 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İç Tuzuk'un I9'uncu maddesine göre veril

miş önerisini şimdi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısı arayacağım Öneriyi kabul edenler 
Kabul etmeyenler Karar yeter sayısı bulunamamıştır 

Birleşime beş dakika ara veriyorum 
Kapanma Saati: 15.59 
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UÇUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 16.(1 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale). Ahmet KUÇUK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Bııyuk Millet Meclisinin 25'ıncı Bırleşımı'mrı 
Uçuncu Otunımu'nu açıyorum 

V. - ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1 - (10/76) esas numaralı Meclis araşın ması önergesinin on goıüşmesinin görüşme gunune 

ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, iç Tuzuk'un 19'uncu maddesine göre verdiği 
önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bul una mamı şu 

Şimdi, öneriyi yemden oylarınıza sunacağını ve karar yeter sayısı arayacağım Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun önerisini kabul edenler Kabul etmeyenler Onerı kabul edilmemiştir, ka
rar yeter sayısı mevcuttur 

Alman karar gereğince sozlu soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyoruz ve 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İsler" kısmına geçiyoruz 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/ - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve Ibıahım Koşdere'nm, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu ihale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bulçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S Sayısı 305) 

BAŞKAN - I 'inci sırada yer alan kanun teklifinin gen alınan maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden, teklifin görüşmelerim erteliyoruz 

2'ncı sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

2 - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bulçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S Sayısı 904) 

BAŞKAN - Komisyon'' Yok 

Ertelenmiştir 

3'uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştı
rılması İçin işbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

3- Turkıve Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmeli Amaçla/ ma Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için işbu lığıne 
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (I/llIS) (S Sayısı 1147) 

BAŞKAN - Komisyon'' Yok 

Ertelenmiştir 
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4'uncu sırada yer alan. Türkiye Buyuk Millet Meclisi idare Amirleri Bingöl Milletvekili Fey
zi Berdıbek, Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dutsun Akdemıı ile Manisa Mil
letvekili Mustafa Erdoğan Yetenc'ın, 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 

4 - Tuı kıye Buyuk Millet Meclisi İdare Anın leı ı Bmgol Milletvekili Feyzi Berdıbek, Antulva 
Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili Mustafa 
Erdoğan Yetenc'ın, 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreteılığı Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komııyonu Raporu 
(2'816) (S Savısı 1228) (\) 

BAŞKAN Komisyon, Hükümet ve Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlık temsilcisi yerinde 
Geçen birleşimde, teklifin tumu uzennde konuşmalar tamamlanmıştı 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etme

yenler Kabul edilmiştir 
l'ıncı maddeyi okutuyorum 
MADDE 1- 13 10 1983 tanhlı ve 2919 sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterli

ği Teşkilat Kanununun 2 ııcı maddesinin bırmcı fıkrasında yer alan "Satınalma Komisyonu Başkan
lığı ', uçuncu fıkrasının (B) bendinin (I) numaralı alt bendinde yer alan "(e) Butçe-Malıye Müdür
lüğü" ile "(0 Mal Saymanlığı" ibareleri çıkarılmış, uçuncu fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt 
bendinde yer alan "(d) Saymanlık Müdürlüğü" ibaresi, "(d) Muhasebe Müdürlüğü" şeklinde değiş
tirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresinden sonra gelmek üzere "Satınal
ma Müdürlüğü, Malı Hizmetler Müdürlüğü", uçuncu fıkrasının (A) bendinin (1) numaralı alt ben
dinde yer alan "0 Basımevi Mudurlugu" ibaresinden sonra gelmek üzere 'g) Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlü
ğü" ibatesinden sonra gelmek üzere "d) Televizyon Mudurlugu", (C) bendinin (1) numaralı alt ben
dinde yer alan "b) Park ve Bahçeler Mudurlugu" ibaresinden sonra gelmek üzere "c) Bilgi işlem 
Mudurlugu", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "(a) idari Şube Mudurlugu" ibaresin
den sonra gelmek üzere "(b) Bilgi işlem Şube Mudurlugu, (c) Tanıtım ve Tahsisler Şube Mudurlu
gu" ibareleri eklenmiş, takıp eden (b) ve (c) satır işaretlen (d) ve (e) olarak teselsül ettirilmiştir 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına istanbul Milletvekili Sa
yın Berhan Şimşek, buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BERHAN ŞİMŞEK (istanbul) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 'inci maddesi üzerin

de Grubum adına soz almış bulunuyorum Yüce Meclisi saygıyla selamlarım 
Bu maddeyle, Meclisin teşkilat yapısı değiştirilmekte, bazı birimler kaldırılıp birleştirilerek ye

ni birimler oluşturulmakta ve yme bazı yeni birimler kurulmaktadır 5 idare amirinin imzasıyla gün
deme gelen bu kanun teklifinin. Meclisin çalışmalarına katkıda bulunacağını umuyorum Ayrıca, 
Grubumuz tarafından uç tane önerge verilecek Bunlat da Meclis tarafından değerlendirildiğinde, 
daha olumlu bir yapı içerisinde bu yasaların çıkacağını düşünüyorum 

Meclisin teşkilat yapısını değiştiren bu madde üzerinde konuşurken, bu Meclisin bir uyesı ola
rak, Meclisin işleyişini, Başkanını ve bu çıkardığımız kanunu uygulayacak yöneticileri konuşmak 
zorundayız Bu maddeyle. Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı bünyesinde bir araştırma merke
zi kurulmakta Bu birimin yapacağı araştırmalardan hepimiz faydalanacağız Ama, görünen o ki bu 
birimden en çok faydalanması gereken. Sayın Meclis Başkanının ta kendisidir Sayın Arınç, Millî 
Eğitim Şûrası'nın son gününde verilen akşam yemeğinde yaptığı açıklamada "Deniz Gezmiş ve ar
kadaşlarının hayatını incelediğinizde, çoğu 68'lının, ideolojik kavga, lider olma hevesi, para ve ka
dınla elde ettiklerini görüyoruz " demiştir 

(x) 1228 S Sayılı Basmayazı 28 II 2006 tarihli 24'uncu Birleşim tutanağına eklidir 
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Yine, Sayın Annç'ın daha önce yaptığı bir değerlendirmede "Bizim camiayı iyi tanırım, başka 
şeylerden değil ıkı şeyden korkarım Bin kadın ilişkileri, bin de para ilişkileri Başkaları için demi
yorum ama, birlikte siyaset yaptığım camiada bu ıkı konu çok önemli ve çok tehlikeli " ibareleri ba
sında yer almıştır Sayın Arınç, 68 kuşağıyla ilgili yaptığı bu değerlendirmede, daha önce suçladığı 
kendi siyaset arkadaşlarını aklamak istemiş olabilir Ancak, Sayın Bülent Annç'ın, yaptığı hesaplar 
içinde, başka hesaplar içinde olduğunu da yanlış hesaplar içerisinde olduğunu da bilmelidir 

Kimse kendi siyasal istikbali için Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını, onların ideallerim çarp ita
nı az, onları karalayamaz Meclis Başkanlığı görevim tenzih ediyorum, Sayın Bülent Annç'ın gucu 
de buna yetmez 

Sayın Bulenl Annç, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hiçbiri Süleyman Mercumek gibi gizli ka
saları olan partilerde siyaset yapmadılar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hiçbiri devlet Bilyonları
nı kaybeden partilerde MKYK üyeliği yapmadılar, kayıp trilyon davasında hiçbir bakanı ve genel 
başkanı olmadı 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
BAŞKAN - Sayın Şimşek 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) Efendim'' 
BAŞKAN - Nerede konuşuyoruz ve ne konuşuyoruz' 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Efendim, Meclisle ilgili Meclis Genel Sekreterliği Teşkilat 

Kanunu içerisinde konuşuyorsak, burada 
BAŞKAN - Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşuyorsunuz ve şu anda 1 'in

ci madde üzerinde konuşuyorsunuz 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) Evet, I 'inci madde üzerinde konuşuyorum 
BAŞKAN - Ben, sızı maddeye davet ediyorum Aksı takdirde, sozunuzu keseceğim 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Pekâlâ Teşekkür ederim 
Meclisi konuşuyoruz ve Meclisin maddesi üzerinde konuşuyorum Sayın Başkan 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) Deniz Gezmiş propagandası yapıyorsun 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Meclis bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülme

si esnasında. Sayın Annç "Ehliyet ve liyakate önem veriyorum, bir eleman ihtiyacı olduğu zaman 
-yükselecek veya atanacak- öncelikle Meclis içinden seçiyorum, ben kadrolaşma yapmadım " ifa
delerim kullanmıştır ve daha sonra bu kadrolaşmanın yapılıp yapılmadığına bakıyoruz 39 tane mü
dürlük var, bunlardan 3 tanesi yermde kalmış, geri kalan hepsini değiştirmiştir Sayın Annç, aynı 
zamanda "Her attığım imzada Allah'tan korkuyorum, bir de yaptığım iş doğru mu yanlış mı, ona 
bakıyorum " demişti 

Bir defa. Sayın Annç'ın "Kadrolaşma yapmadım " ifadesi doğru değildir Sayın Arınç, 3 genel 
sekreter yardımcısından 2'sını değiştirmiş, yeni atadığı ıkı genel sekreter yardımcısının ikisi de 
Meclis dışındandır Bu donemde kadrolaşma yapmanın en önemli gostergelennden bin, istanbul 
Buyukşehır Belediyesinden ve Kanal 7'den transfer edilen yöneticilerdir 

Meclis Destek Hizmetleri Daire Başkanı İstanbul'dan transfer edilen yöneticilerden bindir ve 
hakkında dosyalar bulunmaktadır iletişim Ofisinde Kanal 7 çalışanlar çalışıyor 

Aynca, çok ilginçtir, Fazilet Partisi Milletvekili Salih Katırcıogiu'nun mühendis eşi Bayındır
lık Bakanlığından Meclise geliyor, kısa bir sure sonra mudur yardımcısı oluyor, ardından Başkan
lık müşaviri yapılıp emekli ediliyor 6 400 ek göstergeden kıyak emeklilik ilginç olan ikinci tarafı 
ise, Hanımefendi emekli olunca oğlu Aykut Katırcıoğlu Mecliste işe başlıyor Bu, adalet anlayışı de
ğildir değerli arkadaşlanm 
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Sayın Annç, eski Genel Başkanı Recaı Kutan Beyi de unutmamış Recaı Kutan Beyin oğlu 
Murat Kutan da, şu an. Meclis Başkanlık Muşavın olarak görev yapıyor 

Sinirlenmenize gerek yok Sayın Başkan, sızın oğlunuz Fatih Alptekin de, şu anda Başkanlık 
Muşavın olarak çalışmakta 

Sayın Arınç'ın atadığı Başkanlık müşavirleri kimler' Bu kişilerin eğitim durumları, mesleki 
deneyimleri nelerdir arkadaşlar' Bu kişiler ehliyet ve liyakate mı müşavir oldular, yoksa soy isim
lerinden dolayı mı müşavir oldular'' 

Oyunu aldığınız koylu çocukları, üniversite mezunu gençler ışsi7 gezecek, ama babalarından 
dolayı bazıları işe girecekler, sonra bunun adı "adalet ve kalkınma" olacak9 

Sayın Meclis Başkanı, Dünya Tasarruf Gunu'nde yayınladığı mesajda milleti tasarrufa davet 
ediyor Doğrudur, fakat, 40 kez yurt dışı gezisi var 585 gununu, bu sure içerisinde, yurt dışında ge
çiriyor, 2 trilyon 900 milyar para harcanıyor 

Sayın Arınç'ın gezilerinin bir katkısı var mı diye baktığımda, Polonya'ya gitmiş, Polonya'dan, 
sonra, Ermeni soykırım kararı çıkmış Polonya Meclisinden Daha sonra, Hollanda, Almanya, Lıt-
vanya, Rusya gibi ülkelere de giden Annç, bu ülkelerde de yaptığı, kurduğu ilişkilerde, bu ülke par
lamentolarının sözde soykırım yapıldığına ilişkin kararlarını engelleyememiştir Bu gezilerin bir 
katkısı var mı yok mu, takdirinize bırakıyorum 

Çok ilginç olan başka bir şey daha var Sayın Annç, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dolmabah-
çe Sarayı'nın 150'ncı yıl donumu için sergi açılışına giderken, Atatürk'ün 125'mcı doğum yıl do
numu nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmemesi. Sayın Arınç'ın düşüncesini ve gayesini de 
açıklamaktadır 

AKP panelinde, izmir'de "Kemalizm genelliktir" diyen, AB fonlarından 450 bin avro aldığı 
ortaya çıkan bir profesöre Sayın Arınç'ın destek vermesinin arkasında, düşünce özgürlüğü değildir, 
kendi düşünce yapısı vardır 

585 gunu yurt dışında geçiren, Sayın Başbakan gibi arada sırada Türkiye'ye resmî ziyarette bu
lunan Sayın Annç, Meclis Başkanlığı görevini aksatmaktadır değerli arkadaşlanm 

Benim onbır aydır cevaplanmayan soru önergelerim var Verdiğimiz yazılı soru önergeleri yir
mi guıı incelendikten sonra, Arınç'ın sansüründen geçtikten sonra işleme alınmakta Demokrasiden, 
millet iradesinden, millet iradesinin üstünlüğünden bahseden Annç, benim ve diğer milletvekili ar
kadaşlarımın millet adına verdiğimiz soru önergelerinin yanıtlanmamasında demokrasi açısından, 
Meclisin ustunluğu açısından bir sorun görmüyor sanıyorum 

Meclis, bu donemde kalite belgesi aldı Meclisin varlık nedeni, yasama ve denetimdir değerli 
arkadaşlar Meclis, eğer kanun yapma yetkisini kullanırken hata yapmıyorsa, denetim faaliyetlerini 
sağlıklı yapabiliyorsa, soru önergelerini zamanında cevaplatabılıyorsa ve ayrıca, bu önergeleri ge
çiştirmek amaçlı çalakalem yanıtlar verilmiyorsa, o Meclis kalite belgesi almayı hak eder 

Aynca, bu, teamüldür biliriz, salı günleri sozlu soru önergeleri ve araştırma önergeleri gelirdi 
Fakat, bunlar da unutulmuş, başka bir yere, bir tarafa bırakılmış noktada 

Aynca, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin çay ocaklarının, lokantalarının, fiziki mekânlarının 
kalite belgesi almasının hiçbir ciddiyeti yoktur Dünyanın en koklu 10 parlamentosundan l'ı olan, 
ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş, devlet kurmuş, devnm yapmış, tarih yazmış bu Meclisin tarih
sel onemı hiçbir kalite belgesiyle ispatlanamaz ve sığmaz 

Bu Meclis, Millî Mücadelenin karargâhıdır Bu Meclis, yırmıbır yaşında hormonlu çocukları 
çıkarıp, kendi konuşamadıklannı çocuklara konuşturma yen değildir Bu Meclisin kalitesi cumhu
riyettir, laikliktir, devrimler ve değerlerdir 

Yirmi dört saniyede bir maddenin görüşüldüğü bir Meclisin yasama faalıyetlennden, kalitesinden, 
bu anlamda soz etmek mumkun mudur9 On bir aydır yanıtlanmayan soru onergelen de buna dahil 
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Sayın Bülent Arınç kendi arkadaşlarının çocuklarını unutmamış, ama, kendi personelim unut
muştur değerli arkadaşlar Meclis çalışanlarının servisleri kaldırıldı '"Servis ücreti ödenecek" denil
di, ödenmedi Meclis çalışanlarının elbise paralan azaltıldı Mecliste çalışan bıımn personele elbise 
parası verilmedi Elbise paralarında bile adaletsizlik yapıldı Tasarruf adına bunlar yapılırken, yıkı
lacak olan doktorluk binası uç defa tadilat yapıldı, 2,5 trilyona yakın para heba edildi Şefler belir
lenirken, şeflik kadrosu verilirken adaletli davranılmadı Bazı bakanların ozel kalem müdürleri ola
rak çalışan sekreterler şef yapıldı On yıldır, on beş yıldır Mecliste geçici görevli olarak çalışan sek
reterlerimiz var iken, onlara kadro vermek yerme. Sayın Anıtç'irt tanıdıklarına kadrolar verildi 

Şu Genel Kurul Salonunda» djşan pikin arkadaşlar, aynı ışı yapan ıkı çaycı arkadaşı yanımıza 
çağıralım 

(Mikrofon otomalık cihaz tarafından kapatıldı) 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) Biri, diğerinin 2 katı maaş alıyor Aynı ışı yapıyor bu arka

daşlar, birine diğerinden fazla maaş vermek, hakkaniyetine, adaletine, iç barışa, iş ve çalışma barı
şına sığar mı9 

On beş yıldır geçici olarak çalışan arkadaşlarımız var Geçici işçilerimizin hepsi, yılda kırk gun 
mecbuıı olarak işten çıkarılıyor Onların suçu soyadlarmın Kutan, Alptekin, Katırcıoğlu olmaması 
mıdır'' 800 geçici işçilerimizin sorunlarına çozum bulmak gerçekten adaletin değeridir, ama, bu 
adalet sadece kâğıt üzerinde yazılarak olmuyor 

Butun bunlar, işe almada, göreve getirmede, yükseltmede, ehliyet ve liyakatin değil değerli ar
kadaşlarım, iktidara, kendi eski arkadaşlarınıza, Refah Partisine, Fazilete, Saadet Partisine sadaka 
tın önemli olduğunun göstergesidir 

Ayrıca, burada kıskandığım bir şey vaı Sayın Arınç, AKP'yı de aşarak, kendine göre bir tan
zim ve bir kadrolaşma yapmıştır 

Bilgilerinize arz ediyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Bravo' 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şimşek 
Sayın Ozcan, soru mu sormak istemiştiniz'' 
Buyurun 
OSMAN OZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum 

Ayrıca, sızın Başkanlık Divanınızı da ilgilendirmektedir 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı olarak 50'ye yakın yüksekokul me

zunu müstahdem olarak çalıştırılmaktadır Halbuki, yem lise mezunları alınarak genel idare hizmet 
lerınde çalıştırılıyor Burada buyuk bir haksızlık vardır Bu yüksekokul mezunlarının mağduriyetle
ri giderilerek genel idare hizmetlerine geçmeleri sağlanacak mıdır9 

BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Cevap verecek mısınız efendim, Sayın Başkan, yazılı mı cevap vereceksiniz9 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman
maraş) - Sayın Başkan, Sayın Ozcan, ifade etmiş olduğunuz konu Meclis Başkanlık Divanında bu
tun iktidar ve muhalefet partisine mensup olan Divan uyesı arkadaşların olduğu oturumlarda konu
şuldu Bunların bir kısmı, mesela, şeflik yapı İmama siyi a ilgili olan hususlar. Başkanın uyarısına 
rağmen. Başkanlık Divanının oy birliğiyle kabul edilmedi Yanı, bu hususta bir sınav yapılması uy
gun goruldu Bu tıp tartışmaların, müzakerelerin hepsi Başkanlık Divanında butun üyelerimiz tara
fından, yanı, Başkan dahil 16 uye tarafından değerlendiriliyor ve bu hususlarda genel olarak ortak 
bir karar alınıyor Bu da daha sonraki değerlendin İme lere bırakılmış olan bir husustur Daha sonra
ki Başkanlık Divanı oturumlarında değerlendirilecektir 

Bilgilerinize sunarım, teşekkür ederim 
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BAŞKAN - Teşekkıır ediyoruz efendim 
Madde ürerinde bir önerge vardır, okutuyorum 

Türkiye Buyıık Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1228 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin I inci maddesinde yer alan "ibateleri çı

karılmış, uçuncu fıkrasının" ifadesinin madde metninden çıkarılarak yerine "ek. 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanı," ve "Mal Saymanı," ibareleri çıkarıl
mış, 2 ncı maddesinin uçuncu fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Genel Ev
rak ve Basın-Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı" ibaresi "İletişim Daire Başkanlığı" şeklinde, aynı 
fıkranın" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz 

Sadullah Ergin Zülfü Demırbağ Ayhan Sefer Ustun 
Hatay Elazığ Sakarya 

Vahit Kırışa Alaettın Güven Fatih Arıkatı 
Adana Kütahya Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Komisyon'' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire bıra

kıyoruz Sayın Başkan, uygun görüşle 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz 
Hükümet katılıyor mu' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOGLU (istanbul) - Katı

lıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz 
Gerekçeyi okutuyorum 
Gerekçe 
Teklifte Satınalma Komisyonu Başkanlığı ile Mal Saymanlığının birleştirilerek Satınalma Mü

dürlüğü olarak yeniden yapılandırılması nedeniyle, bu ibarelerin 2919 sayılı Kanunun 2 ncı madde
sinin yanı sıra ek 1 inci maddesinden de çıkarılması öngörülmektedir 

Ayrıca, Gene! Evrak ve Basın-Halkla Ilışkıieı Daire Başkanlığının ismi, Başkanlığın yetki ve 
sorumlulukları karşısında daha kapsayıcı bir ifade olan "iletişim Daire Başkanlığı" şeklinde yeni
den düzenlenmektedir 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge ka
bul edilmiştir 

Şimdi, maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum Kabul edenler 
Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir 

2'ncı maddeyi okutuyorum 
MADDE 2-2919 sayılı Kanunun 4 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir 
"Özel yarışma sınavına tabı tutulmak suretiyle alınan Türkiye Buyuk Millet Meclisi Uzman 

Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı 
göstererek Türkiye Buyuk Millet Meclisi Uzmanlığına atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus 
olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır" 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın 
Yakup Kepenek, buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan 
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Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Genel Sekreterliğimizle ilgili Teşkilat Kanunu'yla 
ilgili teklifin 2'ncı maddesi üzerinde CHP Grubunun görüşlerim açıklama üzere soz aldım Hepini
zi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, burada yapılmak istenen, 
özel yarışma sınavı ile alınan meslek mensuplarına yönelik 657'dekı derece ilerlemesinin, Millet 
Meclisinin uzman yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sı
navlarında başarı göstermeleri durumunda Meclis uzmanlığına atanmaları ve bu sırada da kendile
rine "bir defaya mahsus olmak üzere" ayrıca bir derece yükseltmesi yapılması öngörülmektedir 

Değerli arkadaşlar, bu madde, bu düzenleme, aslında Türkiye'de kamu yönetimi yapısının, kamu 
bürokrasisinin ne kadar yanlış, ne kadar bozuk, ne kadar çapraşık olduğunun tam bir göstergesidir 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Meclis çalışanları, A'dan Z'ye kadar, aynı ışı yapan dışarı
da çalışan arkadaşlarına gorc, arkadaşlarımıza göre, çalışanlara göre ortalama yüzde 40 dolayında 
fazla ücret alıyorlar Şimdi, burada kimsenin gozu yok Meclis çalışanları bunu fazlasıyla hak edi
yorlar Buradaki yanlışlık şurada İki noktada Bunlardan birincisi, bu tur düzenlemelerle bürokra
sinin genel yapısı içindeki ücret dengesi bozuluyor ve "eşit işe eşit ücret" kavramı, Anayasa'nın 
55'ıncı maddesinde düzenlenen kavram tümüyle yok oluyor Dolayısıyla, burada yapılması gere
ken, Türkiye'de bürokrasinin yemden yapılanmasını sağlamak ve her gelenin gucune göre bir par
ça maaşım artırdığı bir personel yapısından, doğru durust işleyen, kamu çalışanlarının hak ettikleri 
maaşı aldıkları bir düzenlemeye, bir yapıya gitmektir 

Üzülerek belirteyim ki, ülkemizin bürokratik yapılanması, dört yıl önce devraldığınız, 
Hükümet olarak devraldığınız durumdan çok daha kotu bir durumdadır 

Peki, nerededir bunun koruluğu, nerede yanlış yapılmaktadır'' Bu yanlışı, çok somut olarak, 
dun, burun Türkiye'yle birlikte butun dünya TRT'den izledi Başbakanımızın havaalanında TRT ka
meraları açıkken Papa'yla ilgili söyledikleri ya da sandalyelerle ilgili söyledikleri bir yana, Papa'ya 
çiçek sunmak isteyen bir kadının başına gelenler bir yana, bu ziyaretin, Papa'nm ziyaretinin Anıt
kabir bolumunu TRT butun dünyaya tam bir yuz karası biçiminde yayınlamıştır, duyurmuştur ve bu, 
ülkemize zarar vermiştir, buyuk zarar vermiştir Kaldı ki, orada Papa'nın söylediği şey çok ilginç
tir, çok değerliydi, güzeldi Aynen şöyle yazmıştı Papa Anıtkabir'in Şeref Defterine "Farklı din ve 
kültürlerin buluştuğu, Asya ve Avrupa arasında bir kopru olan bu topraklarda Türkiye Cumhurıye-
tı'nın kurucusunun sözlerini kendi sözlerim gibi söylemekten memnuniyet duyuyorum Yurtta ba
rış, dünyada barış " 

Değerli arkadaşlar, çok isterdim ki, bu söylem, bu yazı, bu anlatım hepimizin gönlünde çok gü
zel bir biçimde yer etmiş olsaydı ve butun dünyaya verilen bu mesajın, Anıtkabir'den verilen bu 
mesajın, iktidar partisi mensupları da, Hükümetleri de, milletvekilleri de, TRT çalışanları da, bürok
rasisi de farkına varsaydı, bilincine varsaydı 

BAŞKAN - Sayın Kepenek, konuya gelir mısınız 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Konudayım efendim, tam konu bu Şöyle konu bu Burada 

23 Nisanda yirmi bir yaşındaki bir genci kürsüye çıkarıp, laiklikle ilgili değişiklik önerilerinizi 
Meclis Başkanımız gündeme getirirse, ben de bunu gündeme getirmek zorundayım Burada herhan
gi kimseyle uğraşma yoktur, kişisel bir şey de yoktur Ben yalnızca ülkemizin bürokrasisinin, 
TRT'sıyle, başka birimleriyle, bakanlıklarıyla nasıl işlemez, çalışamaz bir duruma getirildiğini, ve
rimliliğin, yeteneğin, yeterliliğin, dürüstlüğün, doğruluğun nasıl ortadan kalktığını ve nasıl yandaş 
yaratılarak, taraftar yaratılarak, kişisel ilişkilere girilerek bir bürokratik yapılanma, giderek kimi 
yerlerde tarikatlara dayalı bir bürokratik yapılanma olduğu gun gibi ortadadır Genelde öyledir, 
özelde de, yanı, Meclis durumunda da, çok buyuk olçude, üzülerek belirteyim ki, böyledir 

Değerli arkadaşlar, bürokraside, verimliliğe göre, yeteneğe göre, yeterliliğe göre, halka hizmet 
anlayışıyla, bilgi verme anlayışıyla çalışma donemi adım adım gende kalmaktadır Bürokrat, az ma-
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aşla sıkışık duruma gelmekte ve bu nedenle, dokunulmazlığı olan sıyaselçıyle işbirliğine girerek her 
turlu yolsuzluğun, rüşvetin, bir bölümüyle içine duşebılmektedır Size bir noktanın altını çizerek 
anımsatmak isterim Son ayın 7'sınde, Amerika'da seçimler yapıldı Amerikan halkı. Cumhuriyet
çi Partiye oy vermedi, demokratları meclislerde çoğunluğa taşıdı Biliyor musunuz, Amerikan hal
kının oy vermemesini etkileyen en önemli ıkı etken neydi'' Bin, Irak Savaşı'ydı, onu bılıyoısunuz, 
yüzde 41 etkiliydi Ama, aynı olçude etkıiı olan, gene yüzde 41'le, hükümetin katıştığı rüşvet ve 
yolsuzluklardı 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümetin en önemli eksiği, en önemli yetersizliği bu noktada kendini 
gösteriyor Kaldırılmayan dokunulmazlıklar, rüşvetin ve yolsuzluğun kokunun kazın amama sı ve bu 
biçimde, bu şekilde geçen bir dört sene' Şimdi, bu saatten sonra bunun düzeltilmesi olanaklı mı9 

Umarım olanaklı olur, umarım iyi olur Ama, son, bu noktada, başka birkaç şeyi daha söyleyeyim 
Meclisin fiziksel yapısının düzeltilmesi, diğer işlerliğinin sağlanması, kutuphanesıyle, sağlık mer
keziyle olması konusuna doneyim yeniden Burada da, durumumuzun hiç de iç açıcı olmadığını, iyi 
olmadığını, her gun Anadolu'dan gelen binlerce kışının, park yerinden inşaatlara kadar, bir dizi yan
lışın içinde bulunduğunu, hatta mescidin çevresinde bir şadırvan konup doğru durust temizlik ya
pılmadığını burada vurgulamak istiyorum Yanı, şunu demek istiyorum Burası -üzülerek belirteyim 
ışın denetim tarafı o- tam bir kotu yönetilen buyukşehır belediyesini andırıyor fiziksel görüntüsü iti
barıyla Dilerim, bu uzmanlarla ve benzerleriyle bu ışı düzeltiriz 

Ama, içende başka şeyler de oluyor Sayın Başkan Ne oluyor? Denetim ışını bir tarafa bıraka
lım, Meclisin kendi denetimim, ama milletvekillerinin denetim süreçleri çok buyuk olçude engelle
niyor Sozlu soruları görüşemiyoruz, yıllar oldu Dört yıl önce verdiğimiz sozlu soru önergeleri go-
ruşulemıyor Aynı şekilde, yıllar önce verdiğimiz araştırma önergeleri gündeme alınmıyor Bir şey 
daha yapılıyor, hepinizin bilgilerine yemden vurgulayarak söyleyeyim, verdiğimiz kimi soru öner
geleri, iç Tuzuk'un ilgili maddesi gerekçe gösterilerek sansürleniyor, işleme konulmuyor Meclis 
Başkanı tarafından 

Değerli arkadaşlar, bunlar duzgıın işler değil Bunlar iyi çalışma yöntemleri değil ve bütünüy
le bozuk olan Türkiye bürokrasisinin düzelmesinin yolları bu tur paçal, tek bir grubu ilgilendiren, 
bir maddeyle birkaç noktayı etkıyerek yapılacak düzenlemelerle çozumu olanaklı olan işler değil 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun 
YAKUP KEPENEK. (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım Son cümle, izin verirseniz 
Yapılması gereken, ülkenin bürokratik yapısını, personel yapısını yeniden düzenlemek, 657'yı 

çağdaş duruma getirmek, çalışanların eşit işe eşit ücret almalarının yollarını açmak ve hepsinden 
önemlisi, bürokraside "o benim adamımdır, bu benim adamım değildir" türünden bir ayrımcılığa, 
bir bölücülüğe gitmemek Hükümete düşen budur, ama üzülerek belirteyim ki, uygulama böyle de
ğildir, yapılan bu değildir 

Dilerim, bu madde Meclisimizin çalışmasında olumlu katkı yapacak gelişmelere neden olur 
Bu duygularla, hepmızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kepenek 
Madde üzerinde sorular var 
Sayın Çetin 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Sayın Başkana aracılığınızla sormak istiyorum Gerçekten, maddede, Türkiye Buyuk Millet 

Meclisi uzmanlığına atanmaları sırasında görev alacak arkadaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 
bir derece yükselmesi yapıyoruz Bu, bir bakıma da, Meclis Başkanlığının çalışanlarını koruyormuş 
gibi bir goruntu arz ediyor, ama, Meclis bünyesinde toplam, Millî Saraylar, Yıldız ve Hereke dahil 
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-Yıldız ve Hereke'de yok ama- I 004 geçici IŞÇI var, 657 sayılı Yasa'nın 4/C'ye göre çalışan Yine, 
4/B'ye göre çalışanlar da mevcut Bunun yanında, sadece Buyuk Millet Meclisi çatısı altıyla birlik
te bazı üniversitelerimizde Özellikle "Buyuk Millet Meclisi" ve "Üniversitelerin" altını çizerek 
söylüyorum, yasama organı olan Buyuk Millet Meclisi, ordu kurmuş, devlet kurmuş, kunuluş sava
şı vermiş, Meclisi açmış, bu Meclisi yönetirken ve buradan çıkan yasalaıa butun yurttaşların saygı
lı olmasını beklerken, kendi çalıştırdığımız personele geçici statüde, yanı bunların nereye bağlı, ne
ye tabı oldukları bile belli olmadan, AKP Hükümeti döneminde ilk dela yaratılan, 657-4/C'yc göre 
çalışan 1 004 kişiye neden kadro düzenlemesi yoluna gidilmiyor'' Yanı, Meclis Başkanlığı da, 
Hükümet gibi, çalışanlara hasmane turum mu sürdürüyor, böyle bir tutumunuz mu var9 Bunu bu ya
sayla -Genel Sekreterliğin gorcv ve yetkilerim düzenleme yasasıyla ilgili ek cetvellerde kadrolar 
gözüküyor- neden düzelterek Türkiye'de çalışma yaşamına omek olma yoluna gitmiyorsunuz'7 Bi
zim esas görevimiz Meclis olarak, bu tıp emek somurusunu, işçi somurusunu, insan somurusunu en
gellemek iken, eğer oranlarsak, en çok emek somurusunu, insan somurusunu yapan kurum haline 
getirmeyi, Meclisi bu goruntu ıçınc sokmayı içinize nasıl sındıııyorsunuz' Bu tablo sızı rahatsız 
etmiyor mu9 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çetin 
Sayın Meral, buyurun 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) Teşekkür ederim Sayın Başkanım 
Müsaade ederseniz. Sayın Bakanıma veya Başkanıma ıkt sorum olacak 
Dört senedir Meclisteyiz ve Mecliste buyuk bir tadilat, tamirat var Acaba bugüne kadar ne ka

dar bir gideri vatdıı bu tamiratların, tadilatların9 

ikincisi Biraz önce arkadaşım da söyledi Daha önce Mecliste çok sayıda "geçici işçi" adı al
tında arkadaşlarımız çalışırdı Bunların sendikaya uye olmaması için -ki, öyle bir hazırlık içerisin
deydiler, ben bunun canlı şahidiyim- bu arkadaşlarımıza 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesine göre bir 
kadro oluşturdular Daha önce geçici işçi olarak çalışan bu arkadaşlarımıza on gun-on beş gun çıkış 
verilirdi, şimdi bir ay-bırbuçuk ay çıkış veriliyor, bir 

ikincisi, geçici işçi olarak çalıştırdıklarının ücretlerinde yarısına yakın bir azalma oldu Sendi
kal haklan ortadan kaldırıldı, yıllık izm hakları ortadan kaldırıldı, kıdem tazminatı hakları ortadan 
kaldırıldı vesaire, birçok hakları ortadan kaldırıldı Ayrıca, emeklilik surelerinde de buyuk bir sorun 
yaşanacaktır Acaba, Hükümetimiz, Meclisimiz, Sayın Bakanımız bu kayıpları telafi edecek mı9 Bu 
arkadaşlarımızın haklarını gen iade edecek mı9 

Bunu arz etmek istiyorum 
Teşekkür ederim 
BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Meral 
Sayın Kepenek, buyurun 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkül ederim Sayın Başkanım 
Konuşmamda eksik kalan bir noktayı. Sayın Başesgıoğlu'nun da burada bulunmasından yarar

lanarak aracılığınızla sormak istiyorum 
Birincisi şu 657 sayılı Kamu Personeli Yasası'nı yeniden düzenleyerek kamu personeli arasın

daki eşitsizlikleri, tercihleri, farklılaşmaları ne zaman gidereceksiniz9 Hükümetinizin böyle bir ta
sarımı var mı9 

İkincisi ve daha önemlisi Kamu çalışanlarının, bildiğiniz gibi, toplu iş sözleşmesi ve onu des
tekleyen grev hakkı yok Kamu çalışanlarına grev destekli toplu iş sözleşmesi hakkını veren yasal 
düzenlemelerin ne zaman Meclisten geçeceğim düşünüyorsunuz9 

Teşekkür ederim 
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BAŞKAN - Teşekkül ediyorum Sayın Kepenek 
Sorular tamamlandı 

Sayın Pakdıl, Sayın Başkan, buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Kocaeli Milletvekilimiz Sayın izzet Çetın'ın soruları 
Bu uzman yardımcısı olan arkadaşlara, uzman oldukları takdirde bir derece uygulanması ola

yı, kariyer mesleğe geçen burun kamu kurum ve kuruluşlarında geçerli olan bir keyfiyettir 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin (a) bendinin 11 "inci fıkrasında, mesleğe özel 
yarışma sınavına tabı tutulmak suretiyle alınan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzman yar
dımcılarına uzman kadrolarına atanmaları sırasında bir derece yükselmesi uygulanacağı hukmu yer 
almış, ancak, maddede, Türkiye Buyuk Millet Meclisinde görev yapan aynı niteliklere sahip uzman 
yardımcıları yer almamıştır Bu maddeyle kamudaki uygulamaya paralellik sağlanmıştır Bu, uzman 
yardımcısı olan, uzmanlığa geçecek olan arkadaşlarımızın çok doğal hakkıdır ve kamuda da aynı 
şekilde uygulama sürmektedir 

Geçici işçi statüsünde olan, geçici işçi olarak çalışan arkadaşların 4/C kapsamına geçirilmesi, 
Başkanlık Divanının almış olduğu ortak bir kararla sağlanmıştır ve burada hiçbir kişiye veya kişi
lere karşı hasmane bir tutum soz konusu değildir, bir emek somurusu de kesinlikle yoktur 

Bu arkadaşlarımız geçmişte almış oldukları ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücret alma duru
muyla karşı karşıyadırlar Bu soru, aynı zamanda Sayın Bayram Meral'ıti de sorusudur Bu arkadaş
larımızın sağlık izinleri vardır ve yıllık yirmi gun bu haklarını kullanma imkânına sahiptirler Bu ar
kadaşlarımızın almış oldukları ücret, dört yıllık bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olmuş ve şu 
anda öğretmenlik goıevını yapan öğretmen arkadaşlarımızın düzeyindedir Dolayısıyla, burada di
rekt olarak bu anlamda bir mağduriyet soz konusu değildir Bu hususta çalışan yuz binle öğretmen
lerimiz vardır Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Pakdıl 
BAYRAM ALI MERAL (Ankara) Sayın Başkan, bir yılını doldurmayanlar yıllık izm hak 

ediyorlar mı7 

BAŞKAN - Sayın Bakanın vereceği bir cevap var mı ' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOĞLU (istanbul) - Sayın 

Başkanım teşekkür ederim 
Aslında, bu kanun, Meclis Genel Sekreterliğine ilişkin bir kanun Yanı, yürütme olarak biz, bu

rada temsil noktasında bulunmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu, o konuda da tereddüdüm var 
açıkçası 

Sayın Kepenek ıkı soru yöneltti, izin verirseniz, onlara kısaca cevap vermek istiyorum Kamu 
ptrsuııÂı 'MHTffctnriıa, ttetfıüı fersunriı 'ûa^Kaırrığımız "ve onriıaiı wranlın ÇuteHiı nitarfanjmttzaı -cızım 
suredir devam eden bir çalışması var Onu biliyorsunuz ve bu konuda bir düzenleme yapılması ge
rektiğine de inanıyoruz Bu çalışmalar, inşallah, neticelenecek ve hepimizin şikâyetçi olduğu bu du
rum ortadan kaldırılacak 

Sendikalar konusunda, 2821, 2822 konusundaki çalışmalarımız son aşamaya geldi 4688 sayı
lı Kamu Çalışanlarına İlişkin Sendikalar Yasası'ındakı hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor 
Ama, toplu sözleşme, grev noktası, tabu, çok tartışmamız gereken bir konu Daha doğrusu, biraz 
evvel söylediğim kamu personel rejiminde çalışan kavramının net bir şekilde ortaya çıkmasından 
sonra onumuzu rahatlıkla görebileceğimiz bir husus Kim memurdur, kim sözleşmelidir, kim işçi
dir, bu istihdam şekillen çok net olarak ortaya çıktıktan sonra 4688'dekı konuyu daha net görebili
riz diye düşünüyorum 

Teşekkür ederim 
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BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
Efendim, maddenin oylanmasına geçmeden önce, Sayın Bakan konuşmasına başlarken, bu ya

sa Türkiye Buyuk Millet Meclisini ilgilendirdiği için, Hükümetin temsil mevkısmde olup olmama
sı noktasındaki tereddüdünü iç Tuzuk'un 62'ncı maddesi açık ve net bir şekilde ortadan kaldırıyor 
Milletvekili arkadaşlarımızın da belki bir istifham olabilir kafasında Diyor ki 62'ncı madde "Her 
görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına goruş bildirmek üzere Başbakan veya ilgili ba
kan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daııe amirlerinden bir kamu 
görevlisi hazır bulunur " Bu nedenle. Başkanlık, bu şekilde. Hükümetin bir temsilcisini bu yasanın 
görüşülmesinde davet etmiştir 

Bilgilerinize arz ediyorum 
Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Etmeyenler Madde kabul edilmiştir 
Sayın milletvekilleri, yem 3'uncu madde ihdasına dair bir önerge vardır 
Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon met

ninde bulunmayan, ancak tasan veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilme
sini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yem bir madde olarak gö
rüşme açılacağı iç Tuzuk'un 87'ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür Bu nedenle, önergeyi 
okutup Komisyona soracağım Komisyon önergeye salt çoğunlukla, yanı 21 üyeyle katılırsa, öner
ge üzerinde yem bir madde olarak görüşme açacağım Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması ha
linde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım 

Şimdi, önergeyi okutuyorum, öncelikle 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1228 Sıra Sayılı 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreter
liği Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin 3 uncu 
madde olarak eklenmesini ve diğer madde numaralarının, buna göre yeniden teselsül ettirilmesini 
arz ve teklif ederiz 

Yılmaz Kaya Ahmet Ersin Erdal Karademır 
izmir izmir İzin ir 

Muharrem ince Osman Kaptan 
Yalova Antalya 

"Madde 3-2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 
Sözleşmeli Personel Başlıklı Ek I inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" 

Sözleşmeli Personel 
"Ek madde 1 - Türkiye Buyuk Millet Meclisi idari Teşkilatında Genel Sekreter, Genel Sekre

ter Yardımcısı, Başkan Baş Müşaviri, Hukuk Müşaviri,Daire Başkanı, Baştabip,Daire Başkan Yar
dımcısı, Satmalma Komisyonu Başkanı, Mudur, Mudur Yardımcısı, Şube Muduru, Grup Başkanı, 
Mal Saymanı, Saray Muduru, Uzman, Uzman Yardımcısı, Raportör ve Stenograf, Stenograf Yar
dımcısı, 1 inci derecedeki şef ile 1 inci derecedeki unvansız üniversite mezunu memur kadroları kar
şılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli per
sonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir 

Gerekli hallerde Türkiye Buyuk Millet Meclisinin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ih
tisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl
ması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir 

Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı. Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan esas
larla paralellik sağlanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur 
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Birinci fıkra hükümlerine göre kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri uze-
nneTC Emekli Sandığı ile ilgilendirilir" 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, 21 üyenizle katılıyor musunuz, var mı'' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) - Sayın Baş

kan, salt çoğunlumuz mevcut değil, katılmıyoruz 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılamamış olduğundan önergeyi işlemden 

kaldırıyorum 
Şimdi 3'uncu maddeyi okutuyorum 
MADDE 3- 2919 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-kılde değişti

rilmiştir 
"Malı yönetim 
MADDE 8- Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını izler, gözetir ve denetler 
Genel Sekreter, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesi

nin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkı-lı, ekonomik ve 
verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kotuye kullanımının önlenme
sinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu 
Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerme getirilmesinden 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur" 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sağ 

CHP GRUBU ADINA KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 1228 sıra 
sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Yasasında Değişiklik Yapan Kanun 
Teklıfı'nın 3'uncu maddesi üzerine Cumhuııyet Halk Partisi Grubu adına soz almış bulunuyorum 
Sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, 2919 sayılı Yasa'nın 8'ıncı maddesi neden değiştiriliyor, önce onu bir açık
lamak istiyorum Bilindiği üzere, 2005 yılında çıkartılan 5018 sayılı Malı Kontrol Yasası gereğin
ce, birçok idarenin kendi teşkilat yapısını bu yasaya uyarlaması gerekmektedir Bu nedenle de, Tür
kiye Buyuk Millet Meclisindeki bazı değişikliklerin de yapılması zaruri olmuştur Şimdi, maddey
le ilgili görüşlerime geçmeden önce, bu değişikliğe neden olan 5018 sayılı Yasa üzerinde biraz dur
mak istiyorum 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, Türk malı sistemi 1927'denbuyana 1050 sayılı Yasa'yla ida
re ediliyordu ve bu, malı anayasa diye adlandırılan bir yasaydı AKP Hükümeti döneminde bu ya
sa değiştirilmiş ve yerine 5018 sayılı Yasa ikame edilmiştir Bu Yasa'nın buyuk bir çoğunlukla hü
kümleri geçerli iken, yürürlükte iken, bazı hükümleri de 2007'nın Ocak ayında yürürlüğe girmiş 
olacaktır Bir şeyi hatırlatmak isterim ki, 5018 sayılı Yasa, şanssız bir yasadır bana göre Daha de
ğişmeden, daha ytırurluğe girmeden buyuk bir bolumu değıstınlmek zorunda kalınmış talihsiz bir 
yasadır ve bugüne kadar da 3 kez değişikliğe uğramıştır 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 5018 sayılı Yasa, kamu malı yönetimimizde istenilen ve bek
lenen malı disiplini sağlayamamış, aksine, mevcut malı disiplini de bozmuştur maalesef Kamu har
camalarının gerçekleşmesi surecinde görev alacakların görev, yetki ve sorumlulukları yeterince açık 
değildir Yeni süreçte görev alanlar âdeta bocalama içerisindedirler Özellikle sorumlulukların ve 
sorunların açıkça belirlenmemiş olması uygulamada ciddi olarak bazı sıkıntılar doğurmaktadır 

1050 sayılı Yasa'da tahakkuk memuru, sayman ve ita amin görevlen açıkça tanımlanmış ve so
rumluluk bu 3 kişide toplanmıştı Sorumluluğun yeterince yaygı nlaştın İmam iş olması 1050 sayılı 
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Yasa'nın en çok eleştirilen yonu ıdı Ancak, 5018 sayılı Yasa'da sorumluluğun harcama surecine ya
yılması istenmesine rağmen, hesap verme bakımından sorumlu olacakların belirtilmemiş olması do
layısıyla bu Yasa da buyuk bir eleştiri almaktadır 

Konumuza dönecek olursak, anlattığım bu nedenlerle, 2919 sayılı Yasa'nın 8'ıncı maddesinin 
5018 sayılı Yasa uyarınca değiştirilmesi ve uyarlanması gereklidir Ancak, bu, uygulamada yeterli 
olmayacaktır 

Peki, değerli arkadaşlar, bu teklifin 3'uncu maddesiyle ne getiriliyor'' Bu maddeyle, 2919 sa
yılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu'nun S'ıncı maddesi değişti
rilerek, 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Yasası'yla bıı yandan uyum sağlanırken, bir 
yandan da Meclis Genel Sekreterinin, malı yönetim surecindeki konumu belirlenmektedir 

Buna göre, Meclis Genel Sekreteri, stratejik plan ve bütçenin hazırlanması ve uygulanması, 
kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanması, kayıp ve 
kotuye kullanımın önlenmesi, malı yönetim ve kontrol sisteminin işleyişi ile 5018 sayılı Kanun'la 
belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi hususlarından sorumlu olacaktır Bu sorumluluk, tabu 
ki, Sayın Meclis Başkanına karşı olacaktır 

Ancak, Genel Sekreterin bu sorumluluğu belirtilirken. Meclis harcamalarının mevzuata uygun
luğunun, Meclis hesaplarının ve verilerinin doğruluğu ve güvenilirliği hususlarının nasıl denetlene
ceği açıklanmamıştır 

Bu konular, iç denetimin kapsaması gereken konulardır Dolayısıyla, maddede, denetimden soz 
edilmemiştir Denetim olmadan harcamaların mevzuata uygunluğu hakkında bir kanaate, fikre ulaş
mak da mumkım değildir arkadaşlar 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanının, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılma
sını izler, gözetir ve denetler şeklindeki görevine karşılık, harcamaların mevzuata uygunluğu konu
sunda ve bu görevi nasıl yerine getireceği hususunda da yeni maddede bir açıklık yoktur 

Değerli arkadaşlar, iç denetim ve iç kontrol birbirinden farklı ıkı kavramdır iç kontrolden, tek
lifte hiç bahsedilmemiştir Bu, bir eksikliktir ve mutlaka giderilmelidir Aksı takdirde, bunun eksi
liği her harcama surecinde hissedilecektir 

Değerli arkadaşlar, açıklamalarımı özetlersek, bu maddede ıkı önemli eksiklik vardır Birinci
si, harcama denetimi eksikliği ikincisi de, iç kontıol eksikliğidir Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bu eksikliklerin tamamlanması açısından bir önerge verdik Biz bu önerge ile 2919 sayılı Ya
sa'nın S'ıncı maddesini şöyle değiştirmek istiyoruz 

"Madde 8- Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı, harcamaların mevzuata uygunluğunu, kay
nakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler ve gözetir 

Genel Sekreter, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesi
nin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve ve
rimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk 
sonucu ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere varlıkların ve menfaatlerin her turlu kayba karşı korun
masından, faaliyetlerin yürürlükteki prosedürlere, kanunlara ve mevzuata uygunluğundan, bilgile
rin, hesapların ve verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğine makul güvence sağlamaktan malı yö
netim ve kontrol sisteminin izleyişinin izlenmesinden ve 5018 sayılı Yasa'da belirtilen görev ve so
rumlulukların yerine getirilmesinden Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur" 

Değerli arkadaşlar, neden biz bu değişikliği öneriyoruz11 Kanun teklifinin 3'uncu maddesinin 
birinci fıkrasında, Meclis Başkanına izleme, gözetme goıevı yanında, denetleme görevi de veril
mektedir Oysa, denetim görevi, mesleği denetçi olanlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir 
görevdir Aynı fıkrada Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanına, kaynakların verimli, ekonomik ve 
verimli kullanılmasını izleme görevi verilirken, harcamaların mevzuata uygunluğunu izlemesi go-
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revı verilmemiştir Bu nedenle, birinci fıkradaki "denetler" ibaresi metinden çıkarılırken, aynı fık
raya "harcamaların mevzuata uygunluğu" ibaresi eklenmiştir 

Değerli arkadaşlar, yine, kanun teklifinin 3'uncu maddesinin ikinci fıkrasında da iç denetimin 
kapsamı tam olarak belirlenmemiş, onun yerine 5018 sayılı Yasa'ya aiıfta bulunulmuştur Atıfta bu
lunulması yeterli olabilirdi, ancak teklifin 3'uncu maddesinde Genel Seki elerin sorumluluğundan 
soz edilirken iç denetimin kapsamı dolaylı bir şekilde çizilmiş, fakat Genel Sekreterin sorumluluğu 
belirtilirken faaliyetlerin yürürlükteki prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğundan 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMAL SAö (Devamla) Sayın Başkan tamamlıyorum 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
KEMAL SAG (Devamla) - ve bilgilerin hesapların ve verıleım doğruluğu ve guvenılıılığı 

hususlarında makul güvence sağlamaktan soz edilmemiştir Oysa, bu konular iç denetimin mutlaka 
kapsaması gereken konulardır, bu nedenle bu ibareler ikinci fıkraya eklenmiştir 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya tabu ki taraf
tarız Ancak, bu yasanın özellikle bu maddesi çıkarken de bu yönlerin eksik kalmasına gönlümüz 
razı olmadığı için ben bu konuları dile getirdim Bunların, inşallah, önerge görüşülürken kabulü te
mennisiyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum {CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sağ 
Madde üzerinde soru-cevap işlemini başlatacağız 
Sayın Ozdoğan, buyurun 
İBRAHİM OZDOGAN (Erzurum) - Sayın Başkanım, ben bir konuya değinmek istiyorum, bir 

sorum var Bildiğimiz gibi, TRT 3 üzerinden yayın yapan Meclis TV'ye yönelik çok önemli bir 
şikâyet soz konusudur Meclis TV, gunun değişik saatlerinde verdiği haberlerde son derece yanlı bir 
tarz izlemekte, muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin basın toplantıları veya değişik plat
formlarda dile getirdikleri mülahazaları hatibin orijinal ses tonundan vermekten ziyade, spikerin, 
hatibin söylediklerinin içeriğini azaltarak, kısaltarak ve anlamının birçok yerde tabu -içeriğim kı
salttığı için- değinmesine sebebiyet veriyor Halbuki İktidar Partisi mılletvekıllerınde böyle bir du
rum soz konusu değil 

Ayrıyeten, mesela şuna da şahit oluyoruz Belirli günlerde belki bir milletvekili basın toplantı
sı yapıyor Ama, buna rağmen, ya Meclis Başkanı sık sık o gun televizyona. Meclis TV'ye çıkıyor, 
tekraren tekraren veriliyor Halbuki, muhalefet partisine mensup milletvekilini bir defa ve çok kısa 
bir şekilde veriyor Üstelik içeriğini bozuyor Özellikle Hükümete mensup bakanların eleştirildikle
ri noktalar Meclis TV'den verilmiyor Sadece kendi işlerine gelen konular, suya sabuna dokunul
mayan konular verilmektedir Biz bu konuda muhalefet partisi mı 11 et ve ki İlen olarak şikâyetçiyiz 
Acaba, Meclis TV'nın bu yanlı yayını düzeltilecek mı9 Bunu sormak istiyorum 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Ozdoğan 
Sayın Işık 
AHMET IŞIK (Konya) Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Şu sualleri yöneltmek istiyorum Komisyona Cumhuriyet tarihinde aslında, bu donemde, bu

güne kadar görülmemiş birçok yeniliğe Meclis Başkanlığınca imza atıldığım görüyoruz Gerçekten 
çok farklı bir Meclis Başkanlığı anlayışı ortaya kondu Bu noktada takdirlerimizi iletiyoruz 

Fakat, bununla tlgılt başka bir konu Meclis Başkanımızın açık iradesi mevcuttu Mılletvekıl-
lerımızın Halkla ilişkiler Bınası'ndakı çağdaş olmayan fiziksel mekânlarının çok daha çağdaş hale 
getirilmesi Meclis Başkanımızın bu noktadaki yoğun katkısını ve iradesini de biliyoruz Bununla 
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ilgili bir proje çalışması noktasında bir gelişme var mı'' Bu noktada bir tarih verilebilir mı** Çalış
ma koşullarımızın çok daha çağdaş hale getirilmesi noktasında çok somut adımlar atılabiliyor mu'1 

Bunu öğrenmek istiyorum 
Başka bir konu Çalışma imkânlarımızın aratılması, özellikle seçim bölgelerimizde milletve

killerinin Yine, Meclis Başkanımızın böyle bir iradesinin olduğunu biliyorum ama, somut adım 
olarak bunda bir gelişme var mı' 

Teşekkur ederim 
BAŞKAN - Teşekkur edcnm Sayın Işık 
Sayın Aslanoğlu 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, restoranların girişine, kulisle

rin girişme döner turnikeler yapıldı Ben, şahsen soruyorum Acaba bunlar ne işe yarıyor'' Bunlar 
acaba milletvekillerine engel mıdır9 Bunlar bir işe yarıyor mu9 

Teşekkur eden m 
BAŞKAN - Teşekkur ederim Sayın Aslanoğlu 
Evet, şimdi cevaplara geçiyoruz 
Buyurun Sayın Pakdıl, Sayın Başkan 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Katkı sağlayan, soru soran milletvekili arkadaşlarıma teşekkur ediyorum 
Sayın Mevlut Aslanoğlu'nun sorusu "Turnikeler ne işe yarıyor, yararlanıldı mı9" diyor 
Saygıdeğer arkadaşlarım, buradaki, ilk konuştaki amaç, bundan, gerektiği şekilde, milletvekili 

arkadaşlarımızın istifade etmesiydi Mesela, alt kattaki yemekhane de, milletvekillerine, eski do
nemdeki arkadaşlara ve yeni donem mılletvekıllerımiîe ayrılmıştı Fakat, şunu belirtmek gerekir ki 
Bu husus, bizzat mılletvekıllerımız tarafından uygulanmaz hale gelince-bunu özeleştiri olarak söy
lememiz lazım- Başkanlık da bu çalışmanın gerekli olmadığı kanaatine vardı ve orası şu anda işlev
siz halde duruyor 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sokup atalım' 
KEMAL SAĞ (Adana) - Sokup atalım1 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman
maraş) Aynı şekilde, mesela, kulislere konulan turnikelerde de, özellikle, mesela, sigara içmeyen 
milletvekili arkadaşlarımız, kulislerde misafirlerimizin milletvekillerinden daha çok sigara içtiği ve 
bu hususta bir kısım arkadaşlarımızın da ilen derecede rahatsız olduğunu gündeme getirdiler Bu 
maksatla. Başkanlık tarafından konuldu Fakat, yine, bu da, aynı şekilde, milletvekili arkadaşları
mız, orada görevli arkadaşlarımızın yanından geçerken, kendi arkadaşlarını, misafirlerini, seçmen
lerini -her neyse- getirince, bir müddet sonra burasının da bir fonksiyonu kalmadı ve şu anda işlev
siz hale geldi 

HALİL TİRYAKI (Kırıkkale) - Ordu getiriyorlar, ordu' 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahramanma

raş) Başkanlık tekrar oradakileri söker eski haline getirir mı? O husus, Başkanlığın takdirindedir 
Sayın Ahmet Işık'ın sormuş olduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili olarak Başkan

lık makamının ve Başkanlık Divanının çalışmaları vardır Bu hususta, bir yeni bina yapılması da da
hil olmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir Daha teferruatlı bilgi de tarafınıza yazılı olarak 
bildirilecektir 

Sayın İbrahim Ozdoğan'ın, Erzurum Milletvekilimizin sormuş olduğu Meclis TV'nın basın 
toplantılarının sunuş biçimiyle ilgili olarak tenkitlerine gelince Burada, milletvekili arkadaşımız, 
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muhalefet milletvekillerinin beyanlannm kendi seslerinden verilmeyip spikerlerin ozetlernesıyle 
sunulduğunu ifade etti ve melnııı uzunun verilmediği belntıldı Bu hususta Meclis TV ile ilgili ola
rak bir Yayın Danışma Kurulu vardır ve bu Yayın Danışma Kurulunun basında da Meclis Başkan 
Vekillerimizden Sayın Alı Dınçer Bey bulunmaktadır Biz bu hususu Sayın Başkan Vekili arkada
şımıza da sızın belirttiğiniz şekilde iletelim, eğer böyle bir hususlar varsa o hususta gerekli ledbrr-
ler alınsın diyor, hepinize teşekkür ediyorum 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başkan 
Şimdi, madde üzerindeki soru-cevap kısmı Suremiz var 
Evet, Sayın Kepenek Yok 
Sayın Meral, buyurun 
BAYRAM ALI MERAL (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür edenm 
Ben kasta mahsus bir şey aramadığımı özellikle ifade etmek istiyorum Bir soruma cevap ala

madım Dedim ki "Dört senedir Meclisteyiz, butun inşaatlar gözümüzün onunde seyrediyor Aca
ba ne kadar giderimiz oldu''" Bunu sordum, bir 

ikinci soru Müsaade ederseniz, bazı Mecliste çalışan personelin müdürlüğe veya şefliğe yazı
larının yazılmasına rağmen -ki, bir nebze Sayın Genel Sekreterime de ben bunu arz ettim- bazı mil
letvekillerinin baskısı sonucu bu yazıların durduğu, yanı, atama yazılarının durduğu söyleniyor 
Bunların isimlen de bizde var Bunu şu arada afişe etmek istemiyorum Benim sizden özellikle ri
cam, böyle yanlışlıklara meydan verilmesin, bu insanların hakkı kendılenne teslim edilsin 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Meral 
Sayın Karademır 
ERDAL KARADEMIR (izmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç sık sık şöyle konuşuyor "israflar

dan özellikle kaçınıyoruz" diyor, "Mecliste israf yaptırmıyoruz" diyor Ben şimdi sormak istiyorum 
Ikı katını tamamen baştan sona yenilediğiniz sosyal hizmet binasını, şimdi de "yıkacağız" gerekçe
siyle, bildiğiniz gibi, Akay Caddesı'nde Orman Bakanlığına ait bir yen kiraladınız Peki, bu sosyal 
hizmet binası yıkılacak ise, neden ıkı katını tümden yenilediniz'' Bu bir israf değil mıdır9 

Bir ikinci soru yöneltmek istiyorum Yine, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin lokantalannda 
kullandığımız Meclis amblemli tabak, kaşık, çatal gibi birçok urun, kullandığımız malzemeler ye
nilendi, ama bunlar bir yardım derneğine verildi Bu yardım demeği hangi gerekçelerle, hangi kri
terlerle seçildi'' Verilen yardım derneğinin ismini söyleyebilirsiniz Niçin, bu dernek tercih edilmiş
tir9 Merak ediyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür edenm 
Sayın Pakdıl, cevap verecek mısınız9 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman
maraş) Sayın mıiletvekıllerımıze, bu hususlarla ilgili olarak yazılı cevap verelim 

ERDAL KARADEMIR (izmir) - Sayın Başkan, daha önce de yazılı sordum, cevap alamadım 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Bir dakika 
ALI RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, riskli bir dernek mı9 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Şaibeli bir dernek mı9 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BA$KAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman
maraş) - Şimdi, buna ek olarak, Saym Karademır, bu hususta Başkanlığın kullanmamış olduğu ta
bak, çanak, koltuk, sandalye ve buna benzer diğer eşyalar Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ta
rafından muracaatlaı yapılıyor, mesela okulların müracaatları oluyor veya diğer bakanlıkların, bir 
kısım kurumların müracaatları oluyor ve bunlar bu şekilde değerlendirilerek, belirli bir nizam içe
risinde, bu kuruluşlara, okullara veriliyor Ben şahsen, bir kısım okullara verildiğinin ben de şahi
diyim Ama, dediğiniz noktadaki araştırmaları yapıp, ayrıca, size cevap vereyim Şu anda, ben şah
sen, o dediğiniz derneği vcsaırcyı her şeyi bilmiyorum Ama, o hususu da belirtelim Çunku, pek 
çok, kamu yararına olan dernek ve vakıflar var, onlara verilmiş olan hususlar var, onları belirtelim 

Sayın Meral'ın de o sormuş olduğu bu yatırımlarla ilgili olan hususları, teferruatlıca kendisine 
yazılı olarak bildirelim 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Mechsı Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1228 Sıra Sayılı 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreter

liği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklıfî'nın 3 Maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Mehmet Akif Hamzaçebı Bayram Meral Mehmet Kuçukaşık 
Trabzon Ankara Bursa 

Feramus Şahın Mehmet Semerci Nuri Çilingir 
Tokat Aydın Manisa 

"Madde 3 - 2919 sayılı Kanunun 8 inci maddesi bdşlığı ile birlikte aşa-ğıdakı şekilde değişti
rilmiştir 

"Malı yönetim 
Madde 8- Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı, harcamaların mevzuata uygunluğunu, kay

nakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler ve gözetir 
Genel Sekreter, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesi

nin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve ve
rimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk 
sonucu ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere varlıkların ve menfaatlerin her turlu kayba karşı korun
masından, faaliyetlerin yürürlükteki prosedürlere, kanunlara ve mevzuata uygunluğundan bilgilerin, 
hesapların ve verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğine makul guvence sağlamaktan malî yönetim 
ve kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesinden, ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Ka
nununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Turkıye Buyuk Millet Meclisi 
Başkanına karşı sorumludur" 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu9 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor rau' 
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (istanbul) - Katıl

mıyoruz Saym Başkan 
BAŞKAN - Gerekçeyi mı okutayım, açıklayacak mısınız efendim^ 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Gerekçe okunsun 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum 
Gerekçe 
Kanun Teklıfi'nın 3 Maddesinin birinci fıkrasında, TBMM Başkanına izleme gözetleme göre

vi yanında denetleme görevi de verilmektedir Oysa, denetim görevi, mesleği denetçi olanlar tara
fından yerine getirilmesi gereken bir görevdir Aynı fıkrada, TBMM Başkanına kaynakların verim
li ekonomik ve verimli kullanılmasını izleme görevi verilirken, haı cama I arın mevzuata uygunluğu
nu izlemesi görevi verilmemiştir Bu nedenle birinci fıkradaki "denetler" ıbaı esi metinden çıkarılır
ken aynı fıkraya "harcamaların mevzuata uygunluğu" ibaresi eklenmiştir 

Kanun Teklıfi'nın 3 Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kayıp ve kotuye kullanımının ön
lenmesinden" ibaresi yerine daha kapsamlı olan "sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk sonu
cu ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere varlıkların ve menfaatlerin her turlu kayba karşı korunma
sından" ibaresi eklenmiştir 

Yine, Kanun Teklıfi'nın 3 Maddesinin ikinci fıkrasında iç denetimin kapsamı tam olarak be
lirlenmem iş onun yen ne, 5018 sayılı Kanuna atıfta bulunulmuştur Atıfta bulunulması yeterli olabi
lirdi ancak, teklifin 3 uncu maddesinde Genel Sekreterin sorumluluğundan soz edilirken iç deneti
min kapsamı dolaylı bir şekilde çizilmiş fakat Genel Sekreterin sorumluluğu belirtilirken, "faaliyet
lerin yürürlükteki prosedürlere, Kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğundan ve bilgilerin, hesapla
rın ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hususlarında makul güvence sağlamaktan" soz edilme
miştir Oysa bu konular iç denetimin mutlaka kapsaması gereken konulardır Bu nedenle bu ibare
ler ikinci fıkraya eklenmiştir 

BAŞKAN Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul 
etmeyenler Önerge kabul edilmemiştir 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenleı Madde kabul edilmiştir 
Birleşime beş dakika ara veriyorum efendim 

Kapanma Saati: 17.24 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.50 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KUÇUK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 25'ıncı Birleşimi'nın Dör
düncü Oturumu'nu açıyorum 

1228 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4 - Türkiye Buyuk Millet Meclisi İdaıe Âmilleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdıbek, Antalya 

Milletvekili Burhan Kılıç İğdır Milletvekili Duısun Akdemir ile Manisa Milletvekili Mustafa 
Erdoğan Yetenç m 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/816) (S Sayısı 1228) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon, Hükümet, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığı Temsilcisi 
yerindeler 

Teklifin 4'uncu maddesini okutuyorum' 
MADDE 4- 2919 sayılı Kanunun 14 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"MADDE 14- Türkiye Buyuk Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi iç denetçiler tarafın

dan yapılır iç denetçiler, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye Bakanlığınca ve
rilecek LÇ denetim eğitimim başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Buyuk Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğinde U7man unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malı Yönelimi ve Kontrol Ka
nununun 65 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip denetim elemanları arasından atanır iç de
netçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel Sekretere sunulur Bu denetim raporları, iç 
Denetim Koordinasyon Kuruluna gondenlmez 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Buyuk Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim ele
manlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak ya
pılır Türkiye Buyuk Millet Meclisinin ilgili malı yılı donemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin belge
ler muhasebe yetkilisi tarafından takıp eden yılın Mart ayı başından itibaren dış denetim yapmakla 
sorumlu komisyona teslim edilir Komisyon tarafından belgeler üzerinden malı yıl donemi hesapla
rı ile, Türkiye Buyuk Millet Meclisi kesınhesap cetvellerinde yer alan rakamlar karşılaştırılır Ko
misyon, karşılaştırmalar sonucu tespit ettiği hususlara dış denetim raporunda yer verebilir Dış de
netim sonucu hazırlanacak raporlar, eylül ayı sonuna kadar Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur Başkanlıkça, bu raporlar Başkanlık Divanına havale edilir ve bir örneği ust yöneti
ciye gönderilir Başkanlık Divanı, otuz gun içinde ust yöneticinin cevaplarını da dikkate alarak, ra
porlara ilişkin inceleme sonuçlarım Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi kesınhesap cetvelleri muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazır
lanır ve bir örneği kesınhesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir 

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türkiye Buyuk Mille! Meclisi malî 
yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Buyuk Millet Meclisi 
Başkanlık Divanınca belirlenir" 

BAŞKAN Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sağ 

Buyurun efendim 
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CHP GRUBU ADINA KEMAL SAG (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 1228 sıra 
sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası'nda değişiklik yapacak ya
sa teklifi hakkında, 4'uncu madde uzennde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına soz almış bulu
nuyorum Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, yine, bu madde de, 3'uncu madde gibi 5018 sayılı Yasa'ya uyum maddesi
dir Ancak, tabu, kendine ozgu eksikleri vardır, onları da dile getirmeye çalışacağım 

4'uncu madde ne getiriyor''4'uncu maddede, 2919 sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilat Yasası"mn 14'uncu maddesi değiştiriliyor ve bir bütünlük sağlanmak isteniyor 
Bu değişiklikle, Türkiye Buyuk Millet Meclisi harcamalarının iç denetiminin iç denetçiler tarafın
dan yapılacağı öngörülüyor Madde metnine göre "iç denetçiler, Buyuk Millet Meclisi Başkanı ta
rafından, Meclis Genel Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Yasa'nın 65'ıncı 
maddesinde yer alan niteliklere sahip olan denetim elemanları arasından atanacaklar" demektedir 
Yasanın 14'uncu maddesi, bu şekliyle, Yasa'nın 3'uncu maddesiyle tam bir uyum içerisinde değildir 

Biraz önce belirttiğim üzere, iç kontrol bir yönetim aracıdır Yönetim, iç kontrol yapısının bir 
parçası olarak iç denetim birimini oluşturur Tç denetim, yönetime yönelik bir hizmettir iç deneti
min bizzat kendisi orgutun iç kontrol sisteminin bir parçasıdır ve iç denetimin kapsamına yalnızca 
finansal kontrol değil iç kontrolün butun yönleri ve ogelerı dâhildir 

Bu maddede iç denetimin kapsamı tam olarak belirlenmemiş, bunun yerine 5018 sayılı Yasa'ya 
atıfta bulunmakla yetınılmıştır Ote yandan, 3'uncu maddede, Genel Sekretenn sorumluluğundan 
soz edilirken de, iç denetimin kapsamı tam olarak çızılmemıştır Bu, iç denetim adına bir eksiklik
tir arkadaşlar 

Peki, bu maddede başka ne gibi eksiklikler var7 Yasayla, Buyuk Millet Meclisinin harcamala
rının dış denetiminin, her yıl, Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlen
dirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, 
hesapların ve belgelerin esas alınmasıyla yapılacağı öngörülmektedir 

Bilindiği üzere, dış denetim, 5018 sayılı Yasa gereğince Sayıştay tarafından yapılan bir dene
timdir Görüşülmekte olan yasa teklifiyle, Türkiye Buyuk Millet Meclisi hesaplarının denetimi bu
nun bir istisnası olacaktır ve zaten bu, diğer yasada da vardır 

Tasarıda öngörülen komisyon, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşacak özel 
bir komisyon olacaktır Bizim bu konuda, yine az sonra bahsedeceğim, bir önergemiz vardır 

Yalnız, hemen şunu belirteyim ki, kanun teklifinin 4'uncu maddesiyle getirilen iç ve dış dene
tim metodu Türkiye Buyuk Millet Meclisinin yapısıyla uyuşmamaktadır, harcama surecinin deneti
mim sağlamaktan uzaktır Kamu harcamaları surecinde, iç kontrol mekanizması olarak bugüne ka
dar layıkıyla görev yapan saymanlar süreçten koparılarak iç kontrol mekanizması zaafa uğratılmış
tır Kamu giden kontrol edilmeksizin ödenmektedir 5018 sayılı Yasa ile dış denetim Sayıştaya bı
rakılmıştır Ancak, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin dış denetimi 5018 sayılı Yasa'ya aykın olarak 
denetim elemanlarından oluşan bir komisyona bırakılmaktadır Bu durum, temel yasaya aykın ol
maktan ote, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin yapısıyla da uyuşmamaktadır Milletin iradesiyle olu
şan Meclisin her turlu denetiminin de, Meclis içinden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yapıl
ması şarttır 

Aslında, doğrusunu söylemek gerekirse, yeni yasayla iç denetim, dış denetim derken, kamu 
harcamaları bir şekilde, maalesef, denetimsiz bırakılmış bulunmaktadır Getirilen uygulamalar, har
camalar üzerinde gerçekleştirilmek istenen denetimi yapmaktan çok uzaktır 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, butun bu anlattıklanmdan sonra, şimdi de maddenin bu ek
siliği nasıl giderilir, biraz da ona değinmek ıslıyorum 

Biz, Cumhunyet Halk Partisi olarak, bu konuda yine bir önerge vermiş bulunuyoruz Bu öner
gede de "Türkiye Buyuk Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Buyuk Millet 
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Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denelim 
elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapılır Uluslararası yüksek denetim örgütlen kısa
ca INTOSAI'nın denetim standartlarına uygun olarak yürütülen denetimlere ilişkin usul ve esaslar 
ile komisyon tarafından düzenlenecek raporların değeılendııilmesine ilişkin esaslaı yönetmelikle 
belirlenir" 

Şimdi, biz, burada kısaca, bu denetimin, yasada öngörüldüğü gibi dış denetim olarak Meclisin 
kendi elemanlarınca, yanı kendi üyelerince, milletvekillerinden oluşacak bir komisyon laıafmdan 
yapılmasını, aslında, öneriyoruz, ancak bu denetim yapılırken de denetim standardından uzak ka
lınmama sini öneriyoruz 

Biz, burada, tabu ki Türkiye Buyuk Millet Meclisi gibi bir kurumun, dışarıdan, daha alt kade
meli bir kurum ya da özerk denetim kurumlarınca yapılmasını uygun görmüyoruz, ancak, bu dene
timin de içende yapılırken, en azından milletvekilleri seviyesinde olmasını da önermek istiyoruz 
Bu önergede amacımız, standartların altına ınılmemesıdır 

Işın esasına gelirsek, 5018 sayılı Yasa, Türk malı sistemini iyileştirmek yenne, bilakis zafiye
te uğratmıştır Birçok maddesi, daha önce bu Yasa görüşülürken de belirttiğimiz üzere Anayasa'ya 
uygun değildir Malı sistem zaafa uğrarken, sayın AKP yönetimine şunu belirtmek istiyorum ki, ku
sura bakmayın ama, Maliye Bakanlığı da, malı denetim açısından dumura uğratılmıştır değerli ar
kadaşlar Çunku, bugün, maalesef, Maliye Bakanlığının, gerek Muhasebat Genel Müdürlüğü 
gerekse Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürlüğü, isimlen vardır ama, eski fonksiyonlarından çok 
uzaktadırlar 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, biz, eğer uygun görülürse bu önergenin kabul edilerek, dene
timin dünyada uygun görülen standartlar üzerinden yapılmasını, ancak bu denetimi yapacak olan
ların da sayın milletvekilleri arasından seçilmesini öneriyoruz 

Yine, biz, bir mecburi yasa olduğu için bu yasayı engellemiyoruz, destek oluyoruz Ancak, bu
nun da yapılmasını bekliyoruz 

Bu duygularla, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sağ 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ahmet Munır Erkal 
AHMET MUNIR ERKAL (Malatya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan 
BAŞKAN Konuşmayacaksınız 
Soru-cevap kısmına geçiyorum 
Sayın ince9 Yok 
Sayın Işık, buyurun 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
Ben, geçtiğimiz günlerde basında yer alan, kampuse silah sokulmasıyla ilgili konuyla ilgili su

al yöneltmek ıslıyorum Zira, basında Parlamentoyla ilgili olumsuz bir haber olduğu zaman, geıçek-
ten, Parlamento olarak yara alıyoruz bundan Aslında bu kurallara hepimizin çok riayet etmesi ge
rekiyor Bu konuda Başkanlığın çalışması var mı' Zira. son süreçte, özellikle, Parlamentonun itiba
rının çok daha arttığını görüyoruz Bu noktada Başkanlığın bugüne kadar görülmemiş çalışmaları 
var Birtakım dokumanlar da bugün geldi Bu, doğrunun, sadece, hakkının verilmesi ilk defa, cum
huriyet tarihindeki parlamento surecinde tanıtım, dokuman ve tarihi belge noktasında, çalışma sis
temi noktasında Başkanlığın çalışmaları var Parlamento la raras ı dostluk gruplarının geliştirilmesi 
Bizzat, Başkanın yapmış olduğu Rusya gezisine ben de katıldım Gerçekten, 22'ncı Donem Parla
mentosu buyuk bir itibar kazanmıştır Teşekkür ediyorum 
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Ben, sadece, bu kampusle ilgili, gınşlerdekı yaşanan olumsuzlukların basına yansımasından 
çok rahatsızım Başkanlığın bu noktadaki özel bir çalışması var mı öğrenmek istiyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Işık 
Sayın Çetin, buyurun 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum 
İki sorum olacak, bunlaıdan bir tanesi, yine, geçici personelle ilgili Bu, başka kurumlardan ge

lip, daha çok milletvekili arkadaşlarımıza sekreter olarak, danışman olarak hizmet veren personel
le ilgili 

Bunlar, her yasama döneminden sonra, yeni seçilen milletvekillerine kendilerini kabullendıre-
bılraek için, tanığı da olduğumuz, duyduğumuz birtakım -diğer kurumlardan geldiği için, sahiple
nen de olmadığından- insanlık dışı davranışlarla tercih edilir konuma geliyorlar ve seçim dönemle
ri yaklaştıkça, hem verimleri düşüyor hem de kendileri de kaygı içerisinde günlerim geçiriyorlar 
Bunların Mecliste kadroya alınması düşünülmüyor mu1 Diğer kurumlardan gelen personeli kaste
diyorum 

İkinci sorum -zaman zaman, basına, kamuoyuna da yansıdı- Meclisteki tablolarla ilgili olacak 
12 Eylül döneminde kaybolan tabloların takibi yapıldı mı ' Gen alınması için ya da bulunması için 
bir çalışma yürütülüyor mu' Ne kadar tablo bu konuda zayi oldu9 Zayi edenler hakkında bir işlem 
yapıldı mı, yapılması düşünülüyor mu'' Meclisteki tabloların bir icmali yapıldı mı9 Ne kadar tablo 
var9 Gerçekten, oldukça değerli tablolarımız var Bu donemde ne kadar tablo alındı9 Yine, dönemi
nizde, halen milletvekili olarak görev yapan bir arkadaştan tablo satın alınması basına yansıdı Mec
lisin itibarı açısından etık olmayan bir davranış değil mı9 Bu alınan tabloların değer tespiti yapıla
rak mı alındı9 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin 
Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım 
Birinci sorum şu. Sayın Başkanım Dolmabahçe Sarayı'nın 1,75 metre altında deniz suyu var

dır ve bu temel duvarlarındaki kılcal boşluklardan yukarıya doğru çıkmaktadır bu su Ayrıca, hava
landırma kanallarının tıkanmış olması nedeniyle, Dolmabahçe Saıay'ında yoğun bir rutubet sorunu 
da vardır Bu sorunu çözmek için almış olduğunuz bir önlem var mıdır9 

İkinci sorum, yine Dolmabahçe Sarayı'yla ilgili Dolmabahçe Sarayı'nda zimmet kontrolü açı
sından son sayım en son ne zaman yapılmıştır9 Nisan 2003'te müzayede salonunda bulunan, pımaş 
borulardan sızan yağmur suyuyla ıslanan 6 tarihî halının şu anki durumu nedir9 

Uçuncu sorum Dolmabahçe Sarayı Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda bir kültürel itibar 
aracıdır Sayın Başbakan Dolmabahçe Sarayı'nı sıklıkla kullanmaktadır Aneak, bu kullanım esna
sında bahçenin bitki ortusu zarar görmektedir ve Sayın Başbakanın çalıştığı bolumun onu çoğu za
man çamurlu bolümde arz etmektedir Bu sorunun farkında mısınız9 

Son soruyu soruyorum Çeşitli kamu kuruluşlarından, sayın milletvekillerinin aldıkları danış
man ve sekreterler arasında ucretlendırme bakımından veya diğer malı yardımlar bakımından fark 
bulunmaktadır Örneğin, sekreterlere elbise parası verildiği halde danışmanlar bundan yararlanamı
yor Acaba, bu bir adaletsizlik değil mı9 Bir de bunu soruyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Ozdoğan 
Sayın Ozcan 
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OSMAN OZCAN (Antalya) Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Başkana bir soru yöneltiyo
rum Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı olarak 50 kadar yüksekokul mezu
nunun yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırıldığı anlaşılmıştır Bu 50 kışının kaçar yıldır Mecliste 
çalıştığının bir dokumunu açıklayabilir mıyız9 

BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Akgun 
MEVLUT AKGUN (Karaman) - Sayın Başkanım, aracılığınızla ıkı soru yöneltmek istiyorum 

Birincisi, Mecliste bulunan lokanta, çay ocağı, berber gibi hizmetler noktasında özelleştirmeye 
Meclis Başkanlığımız nasıl bakıyor9 

İkinci sorum da, Anayasamıza göre "Milletvekillerinin ozluk hakları kanun ile düzenlenir" 
hukmu yer almaktadır Bu konuda, yanı, milletvekillerinin ozluk haklan konusunda bir yasal düzen
lemeye Meclis Başkanlığımız nasıl bakıyor9 

Teşekkür ediyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Kucukaşık 
MEHMET KUCUKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkanım, benim sormak istediğim, Mecliste dü

zenlenmekte olan bilimsel toplantılara ve sempozyumlara çağrılan ve konuşma yapan konukların 
hangi olçuye göre çağırıldıklarıdır Zira, 20 Nisan 2005 tarihinde Milli Egemenlik Sempozyumun
da konuşma yapan Profesör Doktor Atılla Yayla, aynen, bu Meclis çatısı altında "Keza kendi tari
himizden bir omek verirsek tek parti diktatörlüğü dönemindeki Meclis de kelimenin gerçek anla
mıyla bir Parlamento değildir O yüzden, karşımızda yazılı olan 'Millî Egemenliğin 85'ıncı Yılı* 
kavraml aştırma sı biraz tartışmaya açık " diyerek, daha önce, on gun önce izmir'de yapmış olduğu 
bir konferans esnasındaki değerlendirmelerini, burada, Türkiye Buyuk Millet Meclisi çatısı altında 
ve Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanının düzenlemiş olduğu bir sempozyumda tekrarlamıştır ve 
bu soruya herhangi bir cevap verilmemiştir Hangi kriterle bu bilim adamları Parlamento çatısı al
tında Türkiye Cumhunyetı'ne bu sözleri söyleme cesaretini buluyor*1 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum 
Evet, daha soru talebi var, ama, suremiz bitmek üzere 
Sayın Pakdıl, Sayın Başkan, buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Sayın Ahmet Işık, Meclise, silahla milletvekili arkadaşların girmesiyle ilgili olarak bir so
ru yöneltti iç Tuzuk'un 165'ıncı maddesi "Türkiye Buyuk Millet Meclisi bina, bahçe, arsa ve ek
lerine silahla girmek yasaktır" hukmunu içermektedir ve Başkanlıkça da bu karar titizlikle uygulan
maktadır Milletvekili arkadaşlarımızın da bu iç Tuzuk hükmime uymalarını, bir kez daha. Gene) Ku
rulun huzurunda istirham ediyoruz ve Başkanlık bu yasağı titizlikle uygulamaya çalışmaktadır 

Pek çok soru var, zaman da dar Milletvekillerinin geçici sekreter olarak kamudan almış olduk
ları sekreterlerin kadroya geçirilmesi konusuyla ilgili olarak hâlihazırda böyle bir çalışma yoktur 
Bu konular, Meclise personelin nasıl alınacağı, nasıl istihdam edileceği, memur alınmasıyla ilgili 
olan hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve Başkanlık Divanına verilen yetkiler çer
çevesinde kararlaştırılmaktadır ve bu hususta, ilende, personelle tlgtlı olarak Başkanlık Divanında 
bir toplantı yapılacaktır ve değerlendirilecektir Ama, takdir edersiniz ki, her gelen arkadaşın kendi 
seçeceği sekreterle ve danışmanıyla çalışma hakkı bulunmaktadır Her defasında eğer bu şekilde 
Mecliste bu kadar personeli istihdam etme durumu olursa. Meclisin istiap haddının nelere mal ola
cağını takdirlerinize sunuyorum 
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Sayın Ozdoğan'ın beş altı tane sorusu vardı, onları, Sayın Osman Ozcaıı'ın, 50 tane yardımcı 
hizmetlinin yüksekokul mezunu olmasıyla ilgili olan hususları, Sayın Akgun'un ve Sayın Mehmet 
Kucukaşık'ın sorularını etraflıca inceleyip yazılı olaıak cevap vereceğiz 

Bilgilerinize arz ederim 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Tabloları sordum Sayın Başkan 
BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Pakdıl 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1228 Sıra Sayılı 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekreterli

ği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklıfi'nın 4 Maddesiyle değıştmlen 
14 uncu maddesinin ikinci ve son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Mehmet Akif Hamzaçebı Bayram Meral Mehmet Kuçukaşık 
Trabzon Ankara Bursa 

Mehmet Semerci Nuri Çilingir Feramus Şahın 
Aydın Manisa Tokat 

'Türkiye Buyuk Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim 
elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, yapılır 

Uluslararası Yüksek Denetim Örgütlen (INTOSAI)'nın denetim standartlarına uygun olarak 
yürütülen denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile komisyon tarafından düzenlenecek raporların de
ğerlendirilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir" 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon katılıyor mu9 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YILDIZ (Muş) Katılmıyoruz 
Sayın Başkan 

BAŞKAN Sayın Hükümet katılıyor mu' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOĞLU (istanbul) - Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN - Gerekçeyi mı okutayım efendim9 

Gerekçeyi okutuyorum 
Gerekçe 
Kanun Teklıfi'nın 4 uncu maddesinin ikinci fıkrasında TBMM harcamalarının dış denetiminin 

her yıl TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli niteliklere sahip denetim ele
manlarından oluşan bir komisyon tarafından hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapı
lır denildikten sonra, komisyonun incelemelerini malı yıl donemi hesaplan ile TBMM kesm hesap 
cetvellerinde yer alan rakamların karşılaştırılarak yapacağı belirtilmiştir 

5018 sayılı yasaya göre dış denetim, uluslararası standartlara uygun bir şekilde Sayıştay tara
fından yapılır Yasa koyucu, TBMM ve Sayıştayın denetlenmesinde bu genel kurala istisna getir
miştir Yanı, bu ıkı kurumun dış denetiminin özel olarak oluşturulan bir komisyon eliyle yerine ge
tirilmesi öngörülmüştür 

Dış denetim görevi ister Sayıştay, ister özel bir komisyon eliyle yerine getirilsin, gerçekleştiri
lecek denetimin uluslar arası standartlara uygun bir denetim olması gerekir Uluslar arası denetim 
standartlarına göre Sayıştay tarafından gerçek leştin len dış denetim, malı denetim ile performans de
netiminden oluştuğuna göre özel komisyon eliyle gerçekleştirilecek denetimin de bu kapsamda ger
çekleş tın Imesı gerekir 
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Teklifte yer alan hükümlere göre, komisyonunun yapacağı denetim, malı yıl hesapları ile 
TBMM kesin hesap cetvellerinde yer alan rakamla!in karşılaştırılmasından ıbarettıı Çağdaş dene
tim anlayışında ve uluslar arası genel kabul gormuş standartlarda rakam karşılaştırmasına dayalı bir 
denetim anlayışına yer yoktur Rakam karşılaştırması ile sınırlı incelemenin düzenlilik denetimi ve 
performans denetimi ile uzaktan yakından bir benzerliği yoktur Dolayısı ile, rakam karşılaştırma
sına dayalı olarak yapılan inceleme ile gerçek bir denetim arasında çok buyuk fark vardır 

Dış denetim görevinin Sayıştay tarafından değil istisnai olarak özel bir denetim komisyonu 
eliyle yenne getirilmesi, bu komisyonun uluslar arası standart lata uygun denelim yapmaması sonu
cunu doğurmamalıdır Bu nedenle kanun teklifinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak komisyon 
tarafından yapılacak denetimlerin dış denetim örgütlerinin uluslar arası orgutu olan INTOSAl'nın 
denetim standartlarına uygun olması ve bu denetimlere ilişkin esasların yönetmeliklerle belirlenme
si amaçlanmıştır 

BAŞKAN - Efendim, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler Kabul etmeyenler Önerge kabul edilmemiştir 

4'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde kabul 
edilmiştir 

5'ıncı maddeyi okutuyorum 
MADDE 5-Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2919 sayılı Kanu

nun 6 ncı maddesine bağlı cetvellerden çıkarılmış ve ekli (II) sayılı listede sınıf, unvan, derece ve 
sayısı gösterilen kadrolar ihdas edilerek bağlı cetvellere eklenmiştir İhdas edilen kadroların malı 
haklan ile intibak ve diğer ozluk haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili hususlar 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (F) bendi hükümleri
ne tabıdır 

BAŞKAN - Madde üzerinde soz isteği1 Yok 
Önerge yok 
Şimdi, 5'ıncı maddeyi, ekli (I) ve (II) sayılı listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum Kabul 

edenler 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sorularımız vardı Sayın Başkan 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir 
Geçici madde I 'ı okutuyorum 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan per

sonel, en geç bir yıl içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılın
caya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, es
ki kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her turlu zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını bu sure 
içerisinde yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle almaya devam ederler 

BAŞKAN - Madde üzerinde soz isteği' Yok 
Önerge yok 
Sorular var 
Buyurun Sayın Hüseyin Ozcan 
HÜSEYİN OZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımıza ıkı tane sorum var 
Meclis içerisinde çalışan, 4/C'ye gorc çalışanların, bir ıkı ay parasız izin verildiğinde, bir yıl 

bu şeylerini düzeltemiyorlar ve sıkıntı içerisinde olduklarım görüyoruz Bu arkadaşlarımızı kadro
ya almayı düşünüyor musunuz'' 
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ikinci bir sorum ise, sabahleyin dokuzbuçuktan, gun oluyor ki. Meclisin açılışına kadar, 
23 00'e kadar çalışan personel var Bu çalışma suresi içerisindeki bu arkadaşlara mesai vermeyi dü
şünüyor musunuz7 Mesai veriliyor mu, onu öğrenmek istiyorum 

Teşekkür ederim 

BAŞKAN Teşekkuı ediyorum Sayın Ozcan 
Sayın Güler 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Sayın Çalışma Bakanımızla birlikleyken Bu Meclisin, Genel Kurulun çalışma ortamına bak

tığımızda, bir hekim milletvekili olarak baktığınızda, gerek ışığın yoğunluğu geıek ses ve oturma 
düzeni açısından optımal çalışma koşullarına uygun düşmediği görülmekte Meclisin, Çalışma Ba
kanlığıyla beraber, bir, gerek ses tonu ve ışık konusunda bir arattırması olacak mı9 

ikincisi, milletvekili odaları konusunda, zaten, hepimiz mustarip haldeyiz ve bu odalarımız, 
Avrupa Birliğine giriş sureci içerisinde, çalışma koşullarını da goz onune baktığımızda, 6 metre ka
relik Buradan, aslında, sizinle değil de, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum Çunku, davulun sesi, 
biraz, uzaktan hoş geliyor 6 metre karelik bir çalışma koşulları içerisinde, yan komşunun hapşır
masını dahi duyduğumuz, "'Çok yaşa " dediğimiz bir ortamın ideal bir ortam olup olmadığını ve bu
nun düzelmesi için ne gibi çalışma yapmak istediğim Zaten, Mecliste çalışan çeşitli statüdeki ka
mu personelinin ozluk hakları konusunda, aslında, aynı ışı yapıp, farklı mesailer kavramı içerisin
de çalışan grupların, tabu ki, çalıştığı ortama göre verimliliğin artırılması konusunda, ozluk hakla
rı konusunda düzelme yapılıp yapılmayacağını soruyorum Teşekkür ediyorum 

BAŞKAN - Teşekkür edenz Sayın Güler 
Sayın Badazlı 
FİKRET BADAZLI (Antalya) Teşekkür ederim Sayın Başkanım 
Ben, Sayın Meclis Başkan Vekilimize, izninizle, iç içe olan bir soruyu yöneltmek istiyorum 
Sayın Başkanım, Türk Bayrağındaki ay yıldız, forslu arabası olan Cumhurbaşkanlığından baş

layarak, mulkı amirlerde ve buyuk kuvvet komutanlarının araçlarında bulunur Milletvekilinin fors
lu makam arabası olmadığı cıhetıyle, milletvekillerinin de yakasındaki rozete ay yıldız konmuşmr 
ve arabalarının on camında da uyduruk bir karton parçasına bastırılmış bir belge bulunur Ama, Tür
kiye'deki il genel meclisi üyelerimizin rozetleri bizimkiyle aynı, ayın etmek mumkun değil, artı da
ha cazibeli, daha canlı ve arabalarının camının üstünde buyuk bir tane ay yıldız, "il genel meclisi 
üyesidir" diye, yapışık Milletvekilinin böyle bir şeyi yok Yanı, milletvekilliği çok gölgede kalma
dı mı9 Bu hususlarda bir değişiklik yapmayı duşundunuz mu9 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Badazlı 
Sayın Işık 
AHMET IŞIK (Konya) Sayın Başkan, Sayın Başkanlığın İç Tuzuk çalışması vardı Sayın 

Başkanım, bu noktada partilerden de goru$ almıştı, iç Tuzuk çalışmasında hangi noktadayız9 iç Tu
zuk çalışmasında milletvekillerinin çalışma saatleri, çalışma günleri noktasındaki düzenleme nedir'' 

Bir de. Hesapları inceleme Komisyonu uyesı olduğum için çok yakından biliyorum, dört yılda 
buyuk tasarruf yapılıyor Meclisimizde Yapılan tasarruf miktarı nedir dört yıl olarak ve bu tasarruf
lara rağmen hizmette bir aksama var mıdır9 

Teşekkür ederim 
BA$KAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık 
Sayın Aslanoğlu 
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FERİT MEVLUT ASLANOÛLU (Malatya) - Sayın Başkanım, 1992 yılında sınav açarak alı
nan 296 personelin, aradan on beş yıl geçmesine rağmen, sadece 11 tanesi kadroya alınmıyor, 
296'nın 285'ı kadroya alınıyor, 11 tane Bu insanlar beceriksiz mı ' Bu insanlar aciz mı*' Sınavla 
aldığınız insanlar On beş yıldır 285 kişiyi kadroya alıyorsunuz, bu 11 insanın günahı nedir9 Bun
lar başarısız mı, beceriksiz mı9 Bu insanların başarısını kim ölçüyor7 Ben şahsen, milletvekili sek
reterinin başarısını kimin ölçtüğünü bu Meclisle dört yıldır göremedim Benimle çalışıyor, tum gü
nünü, tum işlemleri benimle yapıyor, bir gun bana kimse sormadı ki "Sen bu çalışan sekreterinden 
memnun musun7" Yanı, başarı kriteri neyle ölçülüyor burada7 

Ayrıca, yine 2000 yılında açılan şeflik sınavında, asiller atandı, bazı yedekler alındı, ama bazı 
yedekler hâlâ alınmıyor Şeffaf bir Meclis değil, kadrosunu, tum o insanlarını korumuyor, kollamı-
yor, çalışanlara şefkat vermiyor, çalışanlara heyecan vermiyor 

Yine, (B) Blokta açılan yemekhanede duvarlar örülüyor, insanlar ayınlıyor Biz bu toplumun 
ınsanlarıysak, bu yemekhane şeffaf olmalı Hepimiz orada yemek yiyoruz, ama, çalışanları ikiye 
ayırmış o yemekhane 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Aslanoğlu 
Sayın Özkan 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Sayın Meclis Başkan Vekilimize bir sorum olacak Bu sorular daha önce söylendi ama, açık ve 

net olarak söylenmesini istiyorum 
Meclis çalışanları arasında 4/C kapsamında kaç kışı çalışıyor7 Bu, 4/C kapsamında çalışanla

rımızı kadroya almayı düşünüyor muyuz7 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Efendim, sorular tamam 
Sayın Başkan Vekili Pakdıl, buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) Arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum 
Mersin Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Ozcan, Mecliste çalışan arkad aslan miza, yanı, sabah er

ken gelip, icabında 23 00 veya 24 00 veya daha ileri vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza mesai ve
rilmektedir 4/C kapsamında çalışan arkadaşlarımızın ise, ücreti en dırmelen yapılırken mesaileri 
dikkate alınarak ücreti endi ime yapılmıştır Bunu takdirlerinize sunuyorum 

Çalışma ortamının iyileştirilmesiyle ilgili olarak Mersin Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Gu-
ler'ın bir sorusu olmuştu Bu konuda Başkanlık ve Başkanlık Divanı gereken çalışmaları yapıyor 
Şu an içinde bulunduğumuz Genel Kurulun mevcut ortamından veya renk kompozisyonundan bir 
rahatsızlık vardır Bu, değişik şekilde arkadaşlanmız, doktor olan arkadaşlanmız veya bu konuyla 
ilgili olan arkadaşlarımızca söylenmektedir, ama, bu Genel Kurulun kesin kabulü henüz yapılmadı
ğı için bu hususta bir işlem yapılmıyor Onu da bılgılennıze sunuyorum 

Sayın Badazlf ntn, il genel meclisi üyelerinin durumuyla ilgili olarak sorduğu soru Evet, ar
kadaşlanmız milletvekili arkad aş lanmızın rozetlerine benzer bir şekilde rozet çalışması yapmışlar 
ve yakalannda bulunmaktadır Bunlar da zaman zaman bir kanşıklığa sebebiyet vermektedir Ben 
şahsen bu talebinizi Başkanlık Divanına gotureyım Bu hususta bir farklılık olması doğaldır ve bir 
farklılık gerekmektedir Otomobillerinin veya araçlarının on taraflarına koydukları ay yıldızlı, ken
dilerim yansıtan meseleyle ilgili olarak söyleyecek bir şey yok 
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Sayın Ahmet Işık, iç Tuzuk şu anda Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir ve sırasını bek
lemektedir, ama, dört yıllık yapılan tasarruflarla ilgili olarak sorduğunuz soruya daha sonra sizlere 
yazılı olarak bir cevap vermek isterim 

Sayın Mevlut As/anoğlu'nun söylemiş olduğu, 1992 yılında, bu, yapılan sınav, mülakat niteli
ğinde yapılmış olan bir sınavdır ve bunlarla ilgili olarak da şu ana kadar Meclis kadrolarına bir ata
ma yapılmamıştır Belki bunların içerisinden birkaç kışı alınmış olabilir, ama, bu, mülakat şeklin
deki bir sınavdır, mülakat şeklindedir ve şu anda değerlendirilmemiştir 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - 285 kışı atanmış, 15'ı atanmamıştır 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Yok, diğerleri de atanmamıştır Belki eksik bilgi vardır Sayın Aslanoğlu 
Şeflik sınavıyla ilgili olarak Başkanlık Divanına bu konu getirilmiştir, bir defaya mahsus ol

mak üzere sınavsız yapılmasıyla ilgili olarak, ama, bu getirilen teklif, Başkanlık Divanınca uygun 
görülmemiştir Yakında da yine bir şeflik sınavı açılacaktır Şeflik sınavında başarılı olan arkadaş
larımızın da atamaları yapılacaktır Bunu da söylüyorum 

Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın, 4/C kadrolarıyla ilgili olarak sorduğu soru Şu anda 4/C kap
samında 1 004 kışı vardır, ama, bunlar değişik şekillerde çalışmaktadır Bildiğiniz gibi bunlar geçi
ci işçiyken bu kadrolara atanmışlardır Bu arkadaşlarımızın da asaleten Meclis kadrosuna atanma
sıyla ilgili olarak bir çalışma yoktur 

Bilgilerinize sunuyorum 
Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür edenz Sayın Başkan 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır 
Geçici madde 1 'ı oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde kabul 

edilmiştir 
Geçici madde 2*yı okutuyorum 
GEÇİCİ MADDE 2- Mesleğe özel yarışma sınavına tabı tutulmak suretiyle alınan ve yönetme

liklerine göre yapılan yeterlik sınavında başarı gösterip uzman kadrolanna atanarak halen Türkiye 
Buyuk Millet Meclisinde uzman olarak çalışanlara hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bir defaya mah
sus olmak üzere haklarında ilave bir derece yükselmesi uygulanır 

BAŞKAN - Madde uzennde soru-cevap işlemini başlatacağım 
Sayın Hüseyin Ozcan 
HÜSEYİN OZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanıma ıkı tane soru soruyorum 
Birincisi, milletvekillerinin danışmanları, cumartesi, pazar demeden, belki şehir dışına çıkıyor

lar Özellikle kalacakları yerler, kaldıkları oteller ve diğer ihtiyaçları, haliyle, milletvekilleri tarafın
dan karşılanıyor Bu konuda, danışmanlarla ilgili mesai verme durumu var mı Meclisin'' Bunu öğ
renmek istiyorum 

ikincisi ise Sözleşmeli olarak gelen bu danışmanların, tekrar, bir, kadro konusunda, kadroya 
alma durumumuz var mı ' Dışarıdan da gelse, burada dört yılını tamamlayan bu insanlar, yarın mil
letvekili seçilmediğinde mağdur oluyorlar Bu konuda herhangi bir tazminat veya ozluk haklarıyla 
ilgili bir gelişme, bir çalışma var mı' 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür edenm 
Sayın Özkan 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
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Daha önce de Balıkesir Milletvekilimiz Orhan Sur bir som önergesi vermişti Milletvekilleri
ne, illerinin plakası, artı Türkiye Buyuk Millet Meclisi ve ildeki milletvekili sayısına göre rakam
larla, bir kırmızı plaka anlamında Bu düşünce geçerliliğini Ne gibi, Başkanlık Divanı bir çö
züm üretti, çozum üretmeyi düşünüyor musunuz'' Ben, güzergâhlarda giderken şunu görüyorum 
Boş kırmızı plakaya selam verildiğini, ancak arkada 4 milletvekiliyle giden bir arabayı polisin dur
durduğunu biliyorum Önümüzde gidiyor boş araba, güvenlik görevlilerimiz selam veriyor, ama ar
kadaki arabada 4 milletvekilimiz var, onlar durduruluyor, ehliyet, ruhsat sorulmasını yaşıyoruz Sa
yın Orhan Sur'un verdiği soru önergesini işleme almayı düşünüyor musunuz' 

Teşekkür eden m 
BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Özkan 
Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım 
Türkiye Buyuk Millet Meclisine bağlı olması hasebiyle Hereke Halı Fabrikası hakkında uç so

ru sormak istiyorum Sayın Başkanım 
Birinci sorum Hereke halısı koku tarihimize dayanan bir Türk halısı markasıdır Bu markanın 

geliştirilmesi ve Hereke Halı Fabrıkasındakı uretımm hem nitelik açısından geliştirilmesi ve başka 
yörelerimizde halı dokumacılığına model teşkil etmesi için Meclis Başkanlığımız neler yapmıştır 
veya neler yapmayı düşünmektedir1* 

ikinci sorum Hereke Halı Fabrıkasındakı kalite kontrolü nasıl bir sistemle gerçekleşmektedir 
ve Hereke markasının başka ülkelerce çalınmasını engellemek ıçm nasıl bir kontrol sistemi 
oluşturulmuştur'' 

Son surum Hereke Halı Fabrikasının özelleştirilmesi konusunda bir planınız var mıdır'' 
Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Ozdoğan 
Sayın Asianoğlu 
FERİT MEVLUT ASLANOÖLU (Malatya) - Efendim, deminki sorumu tekrar ediyorum Bu

rada yıllardır çalışan sınavı kazanmış insanlar varken sonradan, gerek bazı mılletvekıllerımız ge
rek bazı Meclis yönetimindeki mudur, mudur yardımcılarımıza veya Meclis idaresine dışarıdan ge
len insanlar kadroya geçirilmiş mıdır geçirilmemiş mıdır9 

BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Güler 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Sızın aracılığınızla Bugün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyoruz, ama milletve

killerinin protokoldeki yerlerim merak ediyorum Çunku, çeşitli sıkıntılar her safhada olduğu gibi 
Seçilmiş insanın atanmışın gerisinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' Bu konunun düzenlen
mesi için ne gibi çalışmanız var9 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler 
Sayın Unlutepe 
HALİL UNLUTEPE (Afyon karahı sar) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Başkanımıza bir 

soru yöneltmek istiyorum Zaman zaman Meclis Genel Kurullarında çok yoğun uğultular olmakla
dır Bunların sebeplerinden bınsı de cep telefonlarıyla Meclis Genel Kurulunda konuşma yapılma
sıdır Pek çok genel kurullarda, bilhassa Avrupa'dakı genel kurullarda, meclis genel kuruluna girdi
ğiniz anda cep telefonları çalıştırılmamaktadır Böyle bir uygulamayı Türkiye Buyuk Millet Meclı 
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sı Genel Kurulunda da uygulamayı düşünüyor musunuz' Veya böyle bir uygulamaya niçin 
geçmiyoruz' 

Teşekkuı ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Unlutepe 
Sayın Pakdıl, Sayın Başkan, buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Evet, teşekkür ediyorum katkıda bulunan arkadaşlarımıza 
Sayın Hüseyin Ozcan, danışmanlara kadro verilmesiyle ilgili olarak bir soru sordu 
Saygıdeğer arkadaş la nmız, bildiğiniz gibi, danışmanlar ve sekreterler, milletvekili arkadaşları

mızın kendi ozgıın, iradeleriyle, kendileriyle birlikte çalışmaktadır Şimdi, 550 tane milletvekilimiz 
ki bu donemde olduğu gibi bazen Mecliste buyuk oranda bir değişiklik olmaktadır Eğer, her donem 
bu dört yıl içerisinde çalışan arkadaşları kadroya geçirme durumu oluısa -danışman olarak çalışan 
arkadaşları- Meclisin personel sayısının ne kadaı buyuk bir yuk getireceği ortadadır Ayrıca, böyle 
bir şey -kendimce ve arkadaşlarımda hissettim- şık bir şey de değildir Butun arkadaşlarımın kendi 
danışmanlarını kendi seçme hakları en doğal haklarıdır ve bu hususta bir çalışma da yoktur 

HÜSEYİN OZCAN (Mersin) - Bunların hepsi yüksekokul bitirmiş Bir de, harcırahlarla ilgili 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Saygıdeğer arkadaşlarım, bu konularla ilgili olarak, yanı danışmanlara ne kadar ücret ve
rileceği. Başkanlık Divanınca kararlaştırılmaktadır ve kararlaştırılmıştır Bizim geldiğimiz donem
den sonra da bu arkadaşlarımızla ilgili olarak ücret artışları soz konusu olmuştur ve gerektiği zaman 
da bu ücret artışları yapılmaktadır Önümüzdeki yıl içerisinde bu durum tekrar değerlendirilecektir 
Evet, arkadaşlarımız zor bir görev yapıyorlar, doğrudur ve bizler de onlara bütçe imkânları ölçüsün
de gerektiği ücreti takdir etmek istiyoruz 

Evet, kırınızı plakalı, Sayın Kerim Özkan'ın söylediği durumla ilgili olarak, milletvekili arka
daşlarımıza bu şekilde bir plaka verilmesi konusu Trafik Kanunu'nda bir değişiklik yapılmasını ge
rektirmektedir Doğrudur, bir yere gittiği zaman milletvekili arkadaşlarımız kendi araçlarını park 
edecek bir yer bulacakken, kamuda çalışan ve değişik görevlerde bulunan-bunların içinde şube mü
dürleri, diğer arkadaşlar dahildir, onların şoförleri- diğer durumları varken veya belirli yerlere yer
leri ayrılmışken, arkadaşlarımızın bu hususta bir zorluğu vardır Ben de bu hususta sizlere katılıyo
rum Ama, eğer, milletvekilleri olarak bizler, Trafik Kanunu'nda bir değişiklik yapmayı öngörür
sek, bunu becerırsek, başarırsak çok rahat bir şekilde bu sorun da çözülmüş olur Bunu bilgilerini
ze arz ediyorum 

BAŞKAN - Teşekkür ederim 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Zaman var Sayın Başkan 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Birkaç şey daha arz edeceğim 
BAŞKAN - Devamı mı var'' 
Buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Hereke halısının gelişimi, kalite kontrolü ve Hcreke Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili 
olarak konulara. Sayın Ozdoğan'a yazılı olarak bir cevap vereceğim 

Saygıdeğer arkadaşlarım, memurların istihdam şekli bellidir. Memurlar, zaman zaman sınav
larla açıktan atanırlar veya daha önce memurluk yapmış olan ilk defa atanırlar veya daha önce 
görev yapmış olan arkadaşlarımız açıktan atanırlar, bir kısım arkadaşlar da naklen atanırlar Bu, her 
kurumda olur Türkiye'nin değişik kurumlarında görev yapan, bakanlıklarında görev yapan arka
daşlarımız da naklen diğer kurumlara atanırlar Bu sure içerisinde de belirli sayıdaki arkadaşlarımız 
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Türkiye Buyuk Millet Meclisine naklen atanmışlardır Bu, yasalara ve mevzuata uygundur Türki
ye Buyuk Millet Meclisinde butun mille tv eki İlerinin o/gur iradesiyle seçilen başkanın bu hususta
ki tasarrufları tabu ki olacaktır ve olmuştur, bunda herhangi bir sıkıntı yoktur Bu, bakan arkadaş
larımız ıçra de aynı seklide geçerlidir Dolayısıyla, başka yerde çalışan, şartlan uygun olan kamuda 
görevli olan arkadaşlarımızdan çok az bir miktarda bu donemde de Meclise naklen atanmış ve bun
ların çalışmalarından istifade edilmiştir Bu, çok doğal ve tabu bir durumdur 

Protokol konusuyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne, içişleri Ba
kanlığına ve Cumhurbaşkanlığına bu hususta Başkanlık makamı tarafından yazışmalar yapılmıştır 
ve bu konularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı illere bir genelge yayınlamıştır ve illerdeki protokol 
durumunu yeniden düzenlemiştir Ama, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdındekı çalış
malar sürmektedir ve Başkanımız da bu hususta ve Başkanlık Divanı olarak bizler de, Türkiye Bu
yuk Millet Meclisi üyelerinin, milletvekili arkadaşların, yanı bizlerin kendi konumlarının düzeltil
mesiyle ilgili olarak çalışmaları sürdürüyoruz 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yenmız kaçıncı sıra Sayın Başkan'' 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAÇKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Sayın Unlutepe'nın, cep telefonuyla ilgili olan sorusu Mecliste, şu anda, bu, bir kısım ci
hazlarla, belirli alanları kapsamak şekliyle telefon konuşmaları kapatılabilir, bu mümkündür, ama 
şu anda bu elektronik sistemi teçhiz eden Siemens firması, kesin kabulü yapılmadığı için bu şekil
deki bir çalışmanın teknik sistemi bozacağını söylemektedir ve bu gerekçeyle de Başkanlık, Genel 
Kurulda telefonların çalışmaınasıyla ilgili olarak bir çalışma yapmamıştır Sebebi budur 

Bilgilerinize arz ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1228 sıra sayılı Kanun Teklifinin geçici 2ncı maddesinde geçen "uzman 

olarak" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz 
Sadullah Ergin Vahit Kırışa Zulfiı Demırbağ 

Hatay Adana Elazığ 
Mehmet Kurt Recep Garip 

Samsun Adana 
BALKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye9 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş
kan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu9 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (istanbul) - Katı
lıyoruz Sayın Başkan 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum 
Gerekçe 
Mesleğe özel yarışma sınavına tabı tutulmak sureti ile alınan ve yönetmeliklerine göre yapılan 

yeterlik sınavında başarı gösterip uzman kadrolarına atanarak halen Türkiye Buyuk Millet Mecli
sinde yönetici olarak çalışanların da bu haktan faydalandırılmaları amaçlanmaktadır 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul 
edilmiştir 
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Şimdi, geçici 2'ncı maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir 

Şimdi, yeni bir geçici madde ihdasına dair önerge vardır, önergeyi okutuyorum 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1228 sıra sayılı "2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Sekre
terliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TeklırT'nın Geçici 2 maddesin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki yazılı maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz 

"Geçici Madde 3- Halen Türkiye Buyuk Millet Meclisinde Yardımcı Hizmetli olarak çalışan 
ve yüksek öğrenimini tamamlamış olanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bir defaya mahsus 
olmak üzere boş bulunan memur kadrolarına atanırlar" 

Kemal Sağ Bayram Meral Feramus Şahın 
Adana Ankara Tokat 

Mehmet Semerci Mehmet Kuçukaşık Nuri Çılıngiî 
Aydın Bursa Manisa 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu'? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOGLU (istanbul) - Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN Gerekçeyi okutayım mı efendim'' 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet 
BAŞKAN - Okutuyorum 
Gerekçe Yardımcı hizmetli kadrosunda memuriyete başlayanların, memuriyet görevlerini ye

rine getirirken, ilave özveri ile yüksek öğrenimi tamamlayanların bu başarılarını ve özverilerim kar
şılıksız bırakmamak, çalışırken okumayı teşvik ederek ülkenin eğitim düzeyine katkı sağlamak 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge ka
bul edilmemiştir 

Yeni bir geçici madde eklenmesine dair, ihdasına dair bir başka önerge vardır, okutuyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1228 sıra sayılı Yasa Teklifine aşağıdaki Geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz 

Zıya Yergok Orhan Erdem Kerim Ozkul 
Adana Konya Konya 

Alı Rıza Bodur Nihat En Kâzım Türkmen 
izmir Mardin Ordu 

"Görevlendirilmek üzere değişik kurumlardan gelen ve Türkiye Buyuk Millet Meclisinde ya
pılan sınavlarda başanlı olup, en az 15 yıl sure ile Türkiye Buyuk Millet Meclisinde geçici görevli 
olarak çalışanlar, durumlarına uygun kadrolara atanırlar" 

BAŞKAN Sayın Komisyon katılıyor mu1 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SOZCUSU SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOGLU (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan 
BAŞKAN Gerekçeyi okutuyorum 
Gerekçe Türkiye Bııyuk Millet Meclisi personel ihtiyacını karşılamak üzere 1991 Aralık ayın

da yapılan sınavlarda 8! personel için test ve daktilografi uygulaması ile genel kultur, davranış, ko
nuşma yeteneği, gorunıım gibi nitelikler goz onunde tutularak eleme yapılmış ve sonuçta 40 perso
nel sınavı kazanmış bunların 37 sı Ocak I992'de göreve başlamıştır Bu personelden bir kısmı sü
reç içerisinde kadro almış olup bugün az sayıda personel (yaklaşık 10-12 kışı) 15 yıldır özveri ve 
başarıyla çalışmasına ve olumlu sicillerine rağmen hâlâ geçici görevli statüsündedir ve kurumların
da da pek çok hak kaybına uğramıştır Önerge ile bu mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır 

BAŞKAN Önergeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge ka
bul edilmemiştir 

6'ncı maddeyi okutuyorum 
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
BAŞKAN Madde üzerinde soz yok 
Sorular var 
Buyurun Sayın Güler 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Tabu, hep başka konular üzerinde sorunlar tartışılırken milletvekillerinin temel sorunu, başta 

yasama, denetleme ve tum vatandaşlarımızın sorunlarıyla bire bir uğraşma 
Biraz önce de Sayın Başkana soru sorduk Milletvekillerinin sadece sistem ıçeı isinde günah ke

çisi ilan edildiği bir ülkede egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olabilmesi için Bir, milletvekilinin 
başta danışman ordusu, bir tane değil, danışman ordusu, iki, sekreterya, uçuncusu ise, kendi seçim 
bölgelerinde en azından bir irtibat bürosu, vatandaşlarımızın Meclise kadar gelmemeleri için, sorun
larını bire bir daha taşıyabilecek irtibat büroları Bu konuda dördüncüsü ise -biraz önce Sayın Baş
kana sordum, yanıt alamadım- 6 metrekarelik bir çalışma odasını dünya standardında nereye uygun 
görüyorsunuz -ki, biz milletvekillerine bu uygun görülmüş- bu konuda çalışmalar var mı' 

Tabu ki, ozluk hakları konusunda milletvekilleri hep tartışılır Tartışılsın, canları sağ olsun va
tandaşlar da başta olmak üzere Çunku Milletvekillerinin günah keçisi ilan edildiği bir ortamda 
ozluk hakları, çalışma koşulları konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmadığını sormak istiyorum'' 
Çunku, bunu kamuoyunun da bilmesi gerekiyor 

Teşekkür ediyorum Saym Başkan 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Güler 
Sayın Eraslan, buyurun 
ORHAN ERASLAN (NığdeJ Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Başkan Vekiline bir soru 

sormak istiyorum Bildiğiniz üzere, mail adreslerimiz haberleşme amaçlıdır, ama -herhalde tum 
milletvekili arkadaşlarım da- günde 500'un üzerine, zaman zaman 1 OOO'ın üzerine varan mail 
gruplarının maıl"lenyle, âdeta, deyim yerindeyse, tacız edilmekteyiz ve mail adresimizi kullanama
maktayız Saçma sapan, yerinde olmayan birtakım şeylerle Yanı, bunu almama şansımız yok Bu 
durumda mail adreslerimizi kullanamaz hale geldik Bunu fîltreleme, engelleme gibi bir şey düşü
nülemez mı9 

BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Işık, buyurun 
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AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, benim de eski parlamenterleı le ilgili bir sualim olacak 
Sayın Başkanım, milletvekilliği bitmiş, geçmişte parlamenterlik yapmış insanların kampuse 

geldiğim, fakat, bir oturma mekânlarının veya bir iletişim kuracak mekânlarının olmadığını görü
yoruz Yeni yapılacak halkla ilişkiler binasında hiç olmazsa, vekilliği bilmiş parlamenterlerin ileti
şim kurabilecekleri, hepsinin genelinin faydalanabileceği bir ortak mekân veya Parlamenterler Bir
liğinin bulunduğu mekânın daha kapsamlı hale getirilmesi noklasında -Bülent Bey'ın çok duyarlı 
olduğunu biliyoruz bu konuda- ve buna yönelik bir hazırlık, bir çalışma, bir ongoru var mı oğıen-
mek istiyorum 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık 
Sayın Aslanoğlu 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, 2007 yılı Bütçe Yasası'nda 

Türkiye Buyıık Millet Meclisine yem kadro ihdası var mı' Bu yeni kadro ihdasını da nasıl kullana
caksınız'' Özellikle, yıllardan gelen sorunları çözecek bir kadro, eski kadrolara, bu insanlara bir çö
züm bulacak mısınız'' İlave ne kadar kadro alındı9 Bu kadroyu nasıl kullanacaksın!?' 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum 
Sayın Ozdoğan, buyurun 
İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Sayın m i Uetv ek illerimizin seçmenleriyle en yoğun iletişim kurduğu alan telefon ağıdır 
Ben Sayın Meclis Başkan Vekilimize şunu sormak istiyorum Acaba, bu kullandığımız, odala

rımızda kullandığımız telefonların kaç milletvekili maaş tutarında karşılığı veriliyor' Sayın vatan
daşlarımızla daha iyi ve daha yoğun iletişim kurma açısından, demokrasinin gelişmesi açısından ve 
sorunları daha ıyı alma açısından bu milletvekillerine ödenen telefon tutarı biraz daha artırılamaz mı9 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ozdoğan 
Sayın Pakdıl, Sayın Başkan, buyurun 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Evet, sondan başlayarak cevap vermek istiyorum 
Sayın İbrahim Ozdoğan, Erzurum Milletvekilimiz, milletvekili arkadaşlarımıza telefon ücreti 

olarak kaç maaş tutarında bir ücret ödendiğini sordular Ikı maaş tutarında bir ücret ödenmektedir 
Bu konu, zaman zaman. Başkanlık Divanında gündeme gelmektedir Bunun güncelleşmesi 
mümkündür Ama, şu anki durum itibarıyla, ıkı maaş tutarında ödeme yapılmaktadır Bilgilerinize 
sunuyorum 

Sayın Fent Mevlut Aslanoğiu'nun sorusu Bu yem kanunla birlikte yem kadro ihdası yok Ay
rıca, 170 tane kadronun, değişik şekilde işlevsiz hale gelmiş olan kadronun da iptali soz konusudur, 
bütçeyle de herhangi bir şekilde kadro talebinde bulunulmamıştır 

Sayın Ahmet Işık'ın sormuş olduğu "eski milletvekili arkadaşlarımızın kullanacağı uygun 
mekânlar ihdası düşünülmekte mıdır" sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum Yeni yapılan çalış
malarla birlikte, bu arkadaşlarımıza da güzel sosyal imkânlar sunacak olan alanlar ihdas edilmesi 
düşünülmektedir ve çalışmalar yapılmaktadır 

Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, Sayın Orhan Eraslan'ın sormuş olduğu soru Bu konu
yu teknik arkadaşlarımıza inceletip, size de, ayrıca, Sayın Eraslan, bir cevap vereceğiz arkadaşları
mızın lüzumsuz bir şekilde, yanı bu mail adreslerinin meşgul edılmemesıyle ilgili olarak Eğer 
mumkun olursa da engellenmesi düşünülmektedir Size, ayrıca, arkadaş lan m ızca bilgi verilecektir 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bizim, kendimiz, uç gun duruyor, uç gun sonra yine değişiyor 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Sayın Hüseyin Gııler'm, belki, diğer ülkelerdeki, özellikle Batı ülkelerindeki durumu kı
yas ederek sormuş olduğu soru Milletvekillerine ek birkaç tane danışman olabilir mı veya kendi 
memleketlerinde bir irtibat bürosu olabilir mı, sekreterlerinin durumuyla ilgili olarak sorular sordu 
Bunlar, tabu ki, gunun şartlarına göre değerlendirilecek olan hususlardır Bunları da, biz, zaman za
man, Başkanlık Divanında konuştuk, tekraren de konuşuruz 

Bugünkü 6 metrekarelik çalışma odaları tabii ki yeterli değildir, doğrusunuz Bu konularda ar
kadaşlarımızın yeterli çalışma yapması, yasama faaliyetlerine gerçek anlamda katkıda bulunması da 
mumkun olmamaktadır Bunun idrakindeyiz, şuurundayız Bu konularla ilgili olarak, arkadaşlarımı
zın çalışma ofislerinin daha uygun şartlara getirilmesiyle ilgili olarak Başkanlığın çalışmaları 
sürmekledir 

Bilgilerinize sunuyorum 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - inşallah bu donem goruruz 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - inşallah bu yasama dönemine yetişir 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz 
Sayın Aslanoğlu, tekrar mı ' 
Buyurun 
FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, Mecliste çalışan geçici görev

liler özel hastanelere gidemiyor -özel hastanelere gidemiyor- çocuklarını buradaki kliniğe getiremi
yorlar Yanı, bunlar, danışmanlar ve sekreterler, geçici görevdeki insanlar, burada çalışıyorlar Ör
neğin, buraya polis arkadaşlar çocuklarını getirebiliyor, ama buradaki arkadaşlarımız, bu geçici ar
kadaşlarımız çocuklarını buraya getiremiyor Yanı, bir anne için çocuk ne kadar önemli ve saatler
ce, gidip, devlet hastanesinde beklemek zorunda kalıyorlar Bu sızın personeliniz Buna göre bir ön
lem alınz Bu arkadaşlarımızın çocuklarının -en azından çocuklarının- burada tedavi edilmesini sağ
lamak zorundayız 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu 
Buyurun Sayın Başkan 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDIL (Kahraman

maraş) - Genel sağlık sigortası, bildiğiniz gibi, I Ocak itibarıyla yürürlüğe girecektir O zaman bu 
sorunlar kökünden kalkacak ve butun arkadaşlarımız istediği hastaneye o şekilde gitmiş olacaklar
dır Bunlar sadece sigortalı, 4/C kapsamında olan arkadaşlar için geçerlidir Yanı, 657 sayılı Ka-
nun'atabı olarak geçici statüde Mecliste çalışan arkadaşlarımız için böyle bir şey soz konusu değil
dir, onlar zaten bu haklardan istifade etmektedirler 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Evet, Sayın Ozcan 
HÜSEYİN OZCAN (Mersin) - Ben de özel hastaneden yararlanmaları konusunda -Mecliste 

çalışanlar- onunla ilgili soru soracaktım 
BAŞKAN - Cevaplandırıldı 
HÜSEYİN OZCAN (Mersin) - Cevabı aldım Teşekkür ediyoruz 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Ozcan 
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6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde kabul 
edilmiştir 

7'ncı maddeyi okutuyorum 
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanı yuru-tur 
BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, soracak mısınız bu maddede'' 
IBRAHTM OZDOĞAN (Erzurum) - Vazgeçtim efendim 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz Teşekkür ederim 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir 
Sayın mılletvekıllen, leklıfin tumunu oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyen

ler Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır 
Hayırlı olmasını diliyorum 
Saat 20 00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum 

Kapanma Saati: 18.56 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANIŞ (Çanakkale), Ahmet KUÇUK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 25'ıncı Birleşimi'nın Be
şinci Oturumu nu açıyorum 

5'ıncı sırada yer alan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantımur'un Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Ra-
poru'nun görüşmelerine başlıyoruz 

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

5 - Kütahya Milletvekili Abdullah Etdem Cantımur un Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (2/874) 
(S Sayısı 1249) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet1? Yok 

Ertelenmiştir 
6'ncı sırada yer alan, Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Terör ve Terörle Mücadeleden 

Doğan Zararlann Karşılanması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
içişleri Komisyonu Raporu 

6 - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan m Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zaraı ların 
Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komısy onu 
Raporu (2/843) (S Sayısı 1241) 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon'' Yok 
Ertelenmiştir 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elıtaş in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanu-

nu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Içışleıı Komisyonu Raporu 
7 - Kayseri Milletvekili Mustafa Elıtaş m Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S Sayısı 1209) 

BAŞKAN Komisyon ve Hükümet? Yok 

Ertelenmiştir 
Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı'nın, 2863 Sayılı 

Kultur ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

8 - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı nın 2863 Sayılı 
Kultur ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Kulıur Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S Sayısı 970 e I inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet** Yok 
Ertelenmiştir 

9 uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest 
Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu 
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9 - Türkiye Cumhuriyeti de Mısıı Arap Cumhuriyeti Atasında Bir Serbest Ticaret Akım Tesis 
Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dan Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1224) (S Sayısı 1244) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hukûmef Yok 
Ertelenmiştir 
Yozgal Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
10- Yozgat Milletvekili Bekıı Bozdağ ve II Milletvekilinin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapoıu (2/870) (S Sayısı 1255) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hukûmef Yerinde 
Komisyon Raporu 7/11/2006 tarihinde 1255 sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu teklif, IçTuzuk'un 91'ıncı maddesi kapsamın

da görüşülecektir 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) Başkanım 
BAŞKAN - Bu nedenle, teklifin tumu üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil

mesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ay
rı oylanacaktır 

Teklifin tumu üzerinde 
MEHMET NUR] SAYGUN (Tekirdağ) - Başkanım 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, usul tartışması açmak istiyoruz efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) Efendim, bu yasanın görüşülmesiyle ilgili olarak, 

63'uncu maddeye dayalı ve 91 "inci maddeye dayalı bir usul tartışmasıyla ilgili konuşma talebimiz var 
BAŞKAN Nedir usul tartışmasında, neyin usulü'' Benim tutumum mu9 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) Hayır, haylr 

BAŞKAN - Madde mı ' 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Gelen kanunun temel yasa olarak değerlendirilmesi

ne ilişkin 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanı, İç Tuzuk hukmu yanlış yorumlanıyor Sayın Başkan 
K KEMAL ANADOL (izmir) Sayın Başkan, 63'un tamamını tekrar ediyoruz Görüşmekte 

olduğumuz Yanlış bir usul uygulanacak O nedenle, 63'uncu maddeye göre CHP Grubu adına Sa
yın Mehmet Nuri Saygun soz istiyor efendim Soz verilmesini istirham ediyorum 

BAŞKAN Sayın Anadol, şu anda görüşmek istediğimiz ve temel yasa olarak kabul edilen ya
sa üzerinde usul hakkında soz istiyorsunuz 

K KEMAL ANADOL (izmir) - Evet efendim 

BAŞKAN Şimdi 63 "uncu maddeyi ben de okuyorum Buradaki, maddede bahsedilen husus
lara benim kanaatime göre uymuyor Neden, çunku, bu yasanın, gelen teklif uzenne, Danışma Ku
mlu önerisi uzenne burada müzakere edilmiş, zaten Genel Kurul tarafından kabul edilmiş, temel ya
sa olarak kabul edilmiş Bundan sonra bunun üzerinde bizim bir tartışma açma imkânımız yok 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Şimdi, efendim, bit yasa gündeme gelince oldu 

(x) 1255 S Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir 
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K KEMAL ANADOL (izmir) - Sayın Başkanım, arz edeyim müsaade ederseniz Danışma 
Kurulu mutabakat sağlayamamış Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi buraya gel
miş ve burada tartışılan, bugün görüşmek istediğimiz yasa, temel yasa mı değil mı, o tartışılmadı 
Adalet ve Kalkınma Partisinin önerdiği gündem kabul edildi Mecliste Şimdi, takdir buyurursunuz 
ki. adı bile belli olmayan bir yasanın temel yasa diye dayatılması burada usul tartışmasını gerektirir 

BAŞKAN - Efendim, zabıtları getirip bakarsanız, o grup önerisi tartışıldı, ekinde hatta madde 
madde de okundu Yanı, burada bir 

K KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, o, gündemde yer alıp almaması Temel yasa olup 
olmadığı tartışılmadı 

BAŞKAN - Efendim, madde madde Temel yasa kaç maddedir, kaç boium halinde görüşü
lecek, kitapçıkta da var O bakımdan, 63'uncu madde çerçevesinde 

ORHAN ERASLAN (Niğde) Bu, bir hakkın sıııstımalıdır Sayın Başkan 
BAŞKAN - Efendim. Genel Kurulda karar verilmiş bir hususta 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - iç Tuzuk'un suıstımalı efendim Böyle şey olur mu° 
BAŞKAN - Bastırılmış, dağıtılmış, elinizde Ben nasıl size 63'e göre O konuda soz vere

mem \ma, başka bir konu, benim tutumum 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, iç Tuzuk'un suıstımalı Efendim, 91'ıncı mad

de olabilir mı7 "Çeşitli kanunlarda" diyor, temel kanun olur mu9 

BAŞKAN - Efendim, orada, bu tartışılırken konuşacaktınız o zaman, eğer konuşmanız 
gerekiyorsa 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Adı bile temele aykırı Poyle bir şey olur mu1 

BAŞKAN Sayın Eraslan, sız hukukçusunuz' 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Elbette, kabul ederseniz 
BAŞKAN - Geçmiş bir konuyu bugün tekrar görüşemeyiz efendim 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Efendim, geçmedi, daha yeni görüşeceğiz, yasaya başlamadık 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan Sayın Başkan 
BAŞKAN - Efendim, elinizdeki gündem kitapçığına bakar mısınız 
ORHAN ERASLAN (Niğde) Bakarım efendim 
BAŞKAN - Buyurun, bir bakın o zaman 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Baktım efendim, buyurun 
BAŞKAN Öyleyse, bu daha önce karar verilmiş, bu Genel Kuruldan geçmiş Ben onun üze

rinde tekrar müzakere açamam Doğrudur, yanlıştır Ben açamam 63 böyle bir şey demiyor, ama, 
başka btr talebiniz varsa, benimle ilgili başka konu, evet, ama, bu konuda herhangi bir müzakere 
usul hakkında açtıramam 

K KEMAL ANADOL (izmir) - Yanı, adı bile belli olmayan bir yasa 
BAŞKAN - Ffendım, müzakere edildi Sayın Başkanım 
K KEMAL ANADOL (Izmtı)- temel ya^a olarak dayatılacak ve hız konuşamayacağız burada 
BAŞKAN - 7abttları getirtirseniz Efendim, maddede, yasayı görüşürken her şeyi 

söyleyebilirsiniz 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Hayır efendim 
BAŞKAN - Efendim, ben zorlayamam kendimi Olmayan bir hakkı, bende olmayan bir yetki

yi kullanmam mumkun değildir Yanı, bu konuda beni mazur gorun 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Efendim, izin verirsem? Başkanım 
BAŞKAN Bu nedenle, teklifin tumu üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil

mesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ay
rı oylanacaktır 

Teklifin tumu üzerinde grupların bir soz isteği yok 
K KEMAL ANADOL (izmir) NasıP Anlamadım efendim 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - NasıP 
BAŞKAN - Yok, benim elimde yok 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) Sayın Balkan, böyle şey olur rau1» 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Nasıl yok efendim9 Olur mu öyle ş e y Öyle şey olur mu 

efendi m? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) Sayın Başkan, neye geçeceğimizi bilmiyoruz ki1 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanı, bu Parlamento bunu da görecek Yapmayın Allah aşkına' 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Şimdi, bu sıraya geleceğini biz biliyor muyduk9 

BAŞKAN - Ben bilmem, ben okudum sadece 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Olur mu öyle şey' 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ben konuşaca
ğım O konuda talebimiz var 

BAŞKAN - Efendim, ben Konuşmayın 
(Kursu onun de toplanmalar) 
Bir dakika efendim Bir dakika efendim Sayın arkadaşlar, lütfen kursunun önünden, bir de

fa, yerinize oturun Aksı takdirde hiçbir talebinizi kabul etmem, İç Tuzuk açıktır Herkes yerinden 
talebim yapabilir 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - O zaman hiç oylamayın efendim, kabul edilmiştir deyin, buyu
run Şahsım adına bile bir talebim var Böyle şey olabilir mı9 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tumu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğ
de Milletvekili Sayın Orhan Eraslan 

Buyurun efendim 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Buyuk Millet 

Meclisinin değerli üyeleri, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin, Yozgat Milletvekili Sa
yın Bekir Bozdağ ve arkadaşlarının vermiş olduğu kanun teklifinin tumu üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına soz almış bulunuyorum Hepinizi saygıyla s elam lan m 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Parlamentomuz Anayasalınızda belirtildiği şekilde yasa koyan 
bir kurumumuz Sabahtan ben yaşananları düşünüyorum, bugün Parlamento gündemiyle ilgili, ik
tidar partisi elinden gelen her çabayı sarf etti, yanı bir karar verip de şu yasayı görüşeceğiz diyeme
di "Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasıyla ilgili yasa tasarısı gelecek " de
nildi, "Yok, o gelmeyecek, çeşitli kanunlarda değişiklik gelecek " denildi, "Hayır, o değil, oburu, o 
değil, oburu " Âdeta pinpon topu oynar gibi bu ana kadar geldik 

Şimdi, değerli milletvekıİlen, bu tutum öncelikle milletvekillerine saygısızlıktır, Parlamentoya 
saygısızlıktır, parlamentoya inançsızlıktır, kimse kusura bakmasın Yanı, burada, Genel Kurulda bir 
yasa görüşülüyorsa, bunun üzerinde milletvekilleri soz alıyorsa, buna katkı yapılabilme imkânı ve
rilebilmek içindir Milletvekillerinin görüşülen yasaya katkısını engellemeye donuk çalışmaları, 
doğrusu, anlayabilmek mumkun değildir 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, görüşmekte olduğumuz yasanın Parlamentoya getiriliş tarzı da 
Anayasa'ya aykırıdır Bir hakkın kotuye kullanılmasıdır Şimdi, yasanın adı, Çeşitli Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekhfı'dır Çeşitli Kanunlarda Dikkat edin, adı yok Çeşitli 
Kanunlarda 

Şimdi, çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bir yasa teklifi, iç Tuzuk'un 91 'inci maddesine gö
re temel yasa olarak getiriliyor Değerli arkadaşlar, bu hangi hukuk dalını düzenliyor'' 

K KEMAL ANADOL (İzmir) - Temel'ın yasası1 

ORHAN ERASLAN (Devamla) Hangi bütünlüğü var, temeli nerede* Nasıl temel yasa9 Bu, 
iç Tumk'te 91 'inci maddede temel kod sayılan bıı bütünlük ara eden ve bir hukuk alanını düzen
leyen kodların bütünlüğünün bozulmaması için getirilen bir hakkın suıstımahdır Yasanın gelişi 
hakkın suıstımahdır, İç Tuzuk ihlalidir Dolayısıyla, evvela yasanın goruşuluş biçimi Anayasa'nın 
88'ıncı maddesine aykırıdır Bunu tespit etmek istiyorum 

ZULFU DEMIRBAĞ (Elazığ) - İç Tuzuk'u de yapan biziz, temeli de yapan biziz 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - O zaman topyekûn oy layı verelim, hiç görüşmeyelim, ne 

dersiniz9 

ZULFU DEMIRBAĞ (Elâzığ) - Memnun oluruz 
K KEMAL ANADOL (izmir) - AKP Grubunda oylansın bunlar. Mecliste değil' 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Hatta Grup toplantınızda oylayın da, TBMM bunun vebalı 

altında kalmasın 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ceza yasaları ve ceza hukmu taşıyan yasalar, özel yasalardır, di

ğerlerine göre daha titizlik ister, böyle gece yansı baskınlarıyla getirilecek yasalar değildir Neden 
titizlik ister9 Şundan titizlik ister Ceza hukumlu yasalar, diğer yasalardan daha ustun olduğu anla
mında değil, ama, ceza hukumlu yasalar, insan hürriyetim engelleyen yasalardır iyice düşünülme
si, katılımın doğru sağlanması, herkesin fikrine, fikir sahiplerinin fikrine değer verilmesi gerekir 
Biz yaptık oldu, herkesin yerine de biz duşunduk oldu mantığıyla yasa yaparsanız Bakınız, 765 
sayılı Türk Ceza Yasası değiştirilirken, yerme 5237 sayılı Türk Ceza Yasası getirilirken şu söylen
mişti Çok değişiklikler oldu, Yasa'nın burunluğu bozuldu 

Değerli arkadaşlar, 5237 sayılı Yasa henüz yürürlüğe gireli bir yıl oldu, bir yılı biraz geçti, dör
düncü ya da beşinci değişikliğini yapıyoruz Bu, neyi gösterir9 Kuşkusuz, kutsal metinler değildir 
yasalar, ama, merhum Hocamız Faruk Erem'ı hatırlıyoruz, sık değişen yasalar, iyi hazırlanmamış 
yasalardır, bunlar, toplumda, hukuka güvem, hukuka bağlılığı zedeleyen etkiler bırakır sık değişti
rilirse Bu, bunu yaşatıyor değerli arkadaşlar Yeni, âlâyıvalayla Ceza Yasası yapıldı, bulunmaz, 
dünyada emsali yok, en kralını yaptık, denildi, bir yıla varmadan, dördüncü, beşinci değişikliği ya
pılıyor Yanı, o değişiklikleri de, enteresan, tartışmaya açmamak için, madde madde görüştürmemek 
için burada, değerli arkadaşlarım, temel yasa, deniliyor Çeşitli yasalardaki değişikliğin görüşülme
si temel yasa, deniliyor, madde madde görüştürmemek için Yanı, böyle bir anlayışın kabul edilebi
lir, doğru olabilir yanı var mı, takdirlerinize bırakıyorum 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, zamanında, Avrupa Birliği baskısı altında, Parlamentoyu terorıze 
ederek, baskı altına alarak, Ceza Yasası aman engellenmesin, işte, Avrupa Birliğinden takvim alı
namazsa sorumlusu olunur falan filan baskısıyla, tartışılmadan burada birlikte çıkarttık, tartışılma
dan, ama eksikliğini hem muhalefet şerhimizde hem de burada yaptığımız konuşmada açıkça belir
terek Şimdi, bunun urunlen ortaya çıkıyor, eksiklikleri var Burada, bu yeni Aslında, Sayın Be
kir Bozdağ'a mal edilen, ama bir tekliften ziyade Hükümet tasarısı olduğunu bildiğimiz yasa tekli
finin 4 maddesi dışındakilerin yapılması gerekir, eksiklikler var, yapılması gerekir Bunda bir mu
tabakat sağlayabilirdik Ama, iktidar partisi, muhalefetle mutabakat arama yerine "Ben yaptım ol
du, ben istersem yaparım " mantığıyla hareket ediyor O zaman da, yapılan yasaların kusurlu olma-
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sı bir yana, Anayasa Mahkemesinden, Sayın Cumhurbaşkanından gen dönmeye başlıyor Burada 
günlerce emek verdiğimi? Vakıflar Yasası'nın bugün veto edilerek donduğunu herhalde 
biliyorsunuz 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Bazı maddeleri l 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - O bazı maddeleri Yasalın ozuııu oluşturuyor Sayın Badaz-

lı O bazı maddeler olmazsa, o Yasa olmaz | 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu teklif, daha önce, 652 maddelik bir yasa tasarısı olarak geldi, 

komisyonlarda görüşüldü Baskın biçiminde görüşüldü komisyonlarda da Yanı, milletvekillerinin 
yeten kadar üzerinde tefekkür edip, duşunup, katkı sunduğu, paylaştığı, ortaklaştığı bir şey değildi 
Buna biz muhalefet edince, bu defa 652 maddenin geçemeyeceği hesap edilerek, içinden 40 kusur 
madde seçilerek. Sayın Bozdağ ve arkadaşları tarafından bir teklıfmış gibi getirildi Yasal anlamda 
bir engel mıdır'' Hayır, değildir, ama aslında tasarı olduğunu bildiğimiz tekliften kastettiğim, murat 
ettiğim şey budur 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada, uç müessese getiriliyor, bizim ana muhalefet partisi ola
rak karşı çıktığımız, Anayasa'ya aykırı bulduğumuz uç müessese getiriliyor Bu uç müessese geti
rilmese, bunun bir bolumu ihtiyaçtır, biz de biliyoruz ki, 31 Aralıktan önce bir bölümünün, yanı uç 
madde dışında, uç kurum dışında -uç kurum dört maddede getiriliyor- diğerlerinde mutabakata ula
şabilme olanağımız vardır aslında, ama, ne yazık ki, iktidar partisi bu konudaki ısrarını sürdürmüş
tür Bu müesseseler nelerdir, bunlara değinmek ıslıyorum zamanımın yettiği kadar 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan bir tanesi, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 171 'inci maddesinde 
değişiklik yapan 22'ncı maddedir Bu maddeye göre, cumhuriyet savcısına bir yetki veriyoruz, di
yoruz ki "Kamu davası açmayabilirsin sen bazı suçlarda " Yanı, takibi şikâyete bağlı olma şartı ge
tiriliyor buna, işte, ıkı yıldan aşağı ceza alması gereken suçlar olarak getiriliyor Yanı ne olacak bu
na9 Cumhuriyet savcısı isterse suçu sabit görecek, delilleri toplayacak, deliller suçun işlendiğini 
gösterecek, ama, kamu davası açmayı erteleyebilecek Değerli arkadaşlar, şimdi, ceza yasalarında 
temel prensip, suçla mücadeledir, hukuk devleti suçla mücadele eden devlettir, suçla mücadele et
meyen devlet hukuk devleti değildir Simdi, suç işleniyor, bizim ceza muhakeme sistemimizde, şah
sı dava yok, bir tek yolunuz var, şikâyet edeceksiniz, cumhuriyet savcısı dava açacak, kamu davası 
açacak Yeterli delil elde edilmiş "Ben şikâyetçiyim, şikâyetimde de ısrarcıyım " Ama, cumhuri
yet savcısı, "Hayır, ben açmıyorum " diyebilecek Arkadaşlar, bu, aynı suç için başkalarına dava 
açılması durumunda Anayasa'nın 10'uncu maddesine, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, Anaya-
sa'nın 36'ncı maddesinde ifade edilen hak arama hürriyetini engelleyen bir şeydir Çok açık söylü
yorum Bu hukum Anayasa'ya aykırıdır Yanı, şahsı dava imkânının bulunmadığı bir sistemde -bu 
bizim sistemimiz- cumhuriyet savcısına Bu savcıya güvensizlikle bir ilgisi yok Hangi mülaha
zalar altında olursa olsun, hak arama hürriyetini engellemektir bu Yanı, kendi gönlüyle, rızasıyla 
"Ben vazgeçmiyorum şikâyetimden " dediği surece, bu maddeyle yaptığınız bu düzenlemeyle Ana
yasa'nın 36'ncı maddesini, hak arama hürriyetini engellediğiniz gibi, 10'uncu maddesinde çeşitli 
sanıklar arasında uygulama farklı Çunku, bu ihtiyarı bir şeydir Cumhuriyet savcısı illa kamu da
vasının açılmasını erteleyecek ya da ertelemeyecek değildir, erteleyebilir de ertelemeyebilir de, ki
mi sanıklar için erteler, kimi sanıklar için ertelemez Bu, kanun onunde eşitlik ilkesine aykırıdır 
Çıınku, kanun onunde eşitlik demek, kanunun uygulanmasında eşitlik demektir Bir kısım sanıklar 
ıçm iddianameyle ceza istenebilecek, bir kısım sanıklar için ertelenebilecek, hangi saik altında olur
sa olsun Bu yönüyle de Anayasa'nın 10'uncu maddesine aykırıdır 

Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir Bu nedenle, bu eşitsizlikler nedeniyle de, huku
kun bu şekilde ayak altına senlmesıyle de, Anayasa'nın 2'ncı maddesine ve "Başlangıç" hükümle
rine aykırıdır Bunu buradan açıkça ifade ediyorum ve tutanağa geçirttiriyorum 

Değerli arkadaşlarım, ikinci nokta Yine aynı çerçevede bu teklifin 23'uncu maddesiyle 
CMK'nın 231'inde yapılan değişiklikle, hukmun açıklanması erteleniyor Bu nedir değerli arkadaş-
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larım9 Kamu davası açılıyor, suç sabıl yahut da suç için kuvvetli emareler var Bakın, bir şeyin daha 
altını çiziyorum Bu sistemde şahsı dava yok Yant, "savcı dava açmadı, kardeşim, sen de git, şahsen 
hakkını ara" yok O yok, o kapatılmış, onu almışız vatandaşın elinden Şahsı dava sistemi yok 

Şimdi, bu 231 'inci maddede yapılan değişiklikle de, kamu davası için yeterli delil var, savcı 
gerekli gormuş, kamu davasını açmış, cezalandırılsın diye Hâkim şunu diyebilecek "Yanı, ben sa
na ceza vermeyeceğim Hukmu açıklamıyorum Suçlusun, amma " Beraat değil, dikkat edin Be
raat bir karardır, ortadan kaldırma bir karardır "Hukmu açıklamıyorum" diyebilecek Değerli arka
daşlar, bu, kabul edilebilir bir durum değil 

Şimdi, bir, Yasa'da yapılan bu değişiklikle hukmıın açıklanmasının ertelenmesi, mutlak değil
dir, herkese şamil değildir, mecburi değildir, seçimlik haktır, ihtiyarıdır Hâkim takdir edecek, hâki
min takdirine bağlıdır Dolayısıyla, bir kısım sanıklar için bu yöntemi kullanabilecek, hukmun açık
lanmasını erteleyebilecek, bir kısım sanıklar için ertelemeyebilecek 

Şimdi, bu yönüyle, Anayasa'mn 10'uncu maddesine açtk aykırılık var Niye'' Çunku, kanunlar 
onunde eşitlik yok Ne demiştik'' "Kanun onunde eşitlik, uygulamada eşitlik " Bir sanık için aynı 
suçtan ceza verilip hukuki sonuçları doğabilecek, bir başka sanık için ceza verilmeyecek, hukum 
açıklanmayacak 

Şimdi, bunun, tecil müessesesiyle farkı var Değerli arkadaşlarım, tecil müessesesinde 
mahkûmiyet veriliyor, sonuçları, cezanın çekilmesi tecil ediliyor Hukuki sonuçları var, mahkûmi
yetin hukuki sonuçları var Hukmun açıklanmasının ertelenmesinde mahkûmiyetin hukuki sonucu 
yok Bu bakımdan karışıklık olmasın 

Şimdi, bu yönüyle Anayasa'mn 10'uncu maddesine çok açık bir aykırılık var Sadece bu ka
dar değil 

Değerli arkadaşlarım. Anayasa'mızın 9'uncu maddesi -Anayasa elimde- açıyoruz, bakıyoruz' 
"Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" demliyor Yargı yetkisi, açık
ça bağımsız mahkemelerden alınıyor Yargı niye alınıyor9 Yargı hükümle sonuçlanır, hukum olma
yan yerde yargıdan soz etme imkânı yoktur Bu sonuca nereden ulaşıyorum9 Bu sonuca, değerli ar
kadaşlarım Anayasa'mn 141'ıncı maddesini açıyorum "Duruşmaların açık ve kararların gerek
çeli olması" Çok açıktır, buna da aykırıdır Çunku, hukmu açıklanmayınca duruşma açık olmuyor, 
karar gerekçeli olmuyor hukmu açıklanmayan yerde Anayasa'mn 141 'inci maddesine de çok açık 
bir aykırılık soz konusudur 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu madde de, hem Anayasa'mn 10'uncu maddesine hem 36'ncı 
maddesine hem 141 'inci maddesine hem 9'uncu maddesine hem 2'ncı maddesine hem de başlangı
cına aykırıdır Bile bile -buradan uyarıyorum- Anayasa'ya aykırılığı bu kadar barız bir yasayı çıkar
mamalısınız, yüce Meclis buna izin vermemelidir 

Bir diğer nokta Değerli arkadaşlarım, uzlaşmayla ilgili bir düzenleme, 24 ve 25'ıncı madde
lerde Şimdi, bu, ayrı bir yara Zamanım ne kadar yeter, bilmiyorum Şimdi, bir Anglosakson mü
essese getirilip bizim hukukumuza monte edilmek isteniyor Uzlaşma olabilir mı ceza hukukunda9 

Olabilir, bu ayn bir sistemdir, o, Anglosakson sistemidir, biz Kıta Avrupa sistemini kullanıyoruz 
O sistemin bir unsurunu getirip buraya koyarsak bu doğru olmaz Parası olana suçu satın alma ola
nağı verirsiniz Yanı, aynı suçu işleyecek bınsı, parası var, obur tarafı razı edip vazgeçirebilecek, 
uzlaşabilecek, oburunun yok, olmayacak Bununla suçla mücadele edilmez değerli arkadaşlar, bu 
yasalarla Bu yasalar, ceza mevzuatını, ceza hukukunu, usul hukukunu sulandıran yasalardır, sulan
dıran düzenlemelerdir Yanı, ceza mevzuatı, insan humyetmi bu kadar yakından ilgilendiren mev
zuat doktora tezlerinin konusu değildir, acemilerin uygulama alanı değildir, bir sistem vardır, bir bu
runluk Haa, şunu dersiniz ki Biz, Anglosakson sistemine geçtik, oturulur, bir konuşulur, geçilir mı 
geçilmez mı, bu ayrı Yanı, onu buraya gelirdik, bu da orada güzel duruyordu, bizde niye durmasın9 

Orada da oluyor, bizde de olsun Avrupa'nın, bilmem, filanca ülkesinde Bu doğru değil 
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arkadaşlar, her ülke kendi sosyoekonomik koşulları içerisinde ve kendi sistemi içerisinde 
değerlendirilmelidir 

Eğer suç işleme özgürlüğünü parayla satın alma imkânını tanırsanız, bu, ülkemizde çok vahim 
sonuçlara yol açar Halk arasında bir deyim vardır, çok bilmen "Zenginin arabası dağdan aşar, fa-
kırınkı duz yolda şaşar" derler işte, bunu getirirseniz aynen bu olur 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Kimilerine sırf parası olduğu için suç işleme ozgurlugu ta

nımış olursunuz, yanı, razı ederek Şimdi, ceza hukukunun temeli bir alışveriş değildir, bir rıza de
ğildir Ceza hukukunda devlet olarak diyorsunuz ki "Sen hakkını alma, sen ceza hukuku Kamu 
düzenine ilişkin senin yerine ben varım" diyorsunuz Burada, tutuyorsunuz, parası olana bir istisna 
tanıyorsunuz "Sen suç işleme özgürlüğüne sahipsin, belli konularda " Tabu, bu, tumu değil Ceza 
Kanunu'nun, ama, belli konularda da olsa böyle bir başlangıcın yapılması, ceza muhakemesi huku
kumuza böyle bir müessesenin, kurumun sokulması, hem anayasal açıdan Anayasa'nın 10'uncu 
maddesi açısından buyuk sakınca yaratır Çunku, kanunun uygulanmasında eşitlik yoktur Kanun 
onunde eşitlik uygulamada eşitlik demektir Bu, ekonomik duruma göre şek ı İlene bilen bir şeyde 
eşitlikten soz edebilme olanağı yoktur Hem anayasal açıdan sakıncalıdır hem sosyal bakımdan sa
kıncalıdır hem ceza siyaseti bakımından sakıncalıdır 

Değerli arkadaşlarım, bu müesseseler, ceza hukukumuza, ceza hukuk sistemimiz içerisine, mu
hakeme hukuku sistemimiz içerisine hiçbir surette alınmamalıdır Deneme mahiyetinde olamaz, en 
kotu öğrenme metodu sınama-yanılma metodudur Çok açık, hepimizin uymakla mükellef olduğu
muz bir Anayasa'mız var Anayasa'nın eksiği olur, yükseği olur, bu başka Anayasa değiştiril inceye 
kadar buna uymak durumundayız Buna çok açık aykırılık teşkil eden hükümlerin yer almaması ge
rekir Burada, Anayasa'ya aykın olduğunu -uç müessesenin- ifade ediyor -sırası geldikçe bu konularda 
açıklama yapmaya devam edeceğim- hepinize saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan 
Tumu üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbas 

Buyurun efendim (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşülmekte olan 1255 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapan Kanun Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına soz almış bulunuyorum Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, bu "temel yasa" kavramı çıktığı günden bugüne kadar bu Mecliste çok tar
tışmalar oldu Hangi yasa temel yasadır, hangi yasa temel yasa değildir, artık bir neticeye varmış ol
mamız lazım Bu Yasa getirilirken, yanı iç Tuzuk'umuzun 91'ıncı maddesi Genel Kurulda değişti
rilirken, Hükümet tarafı, iktidar tarafı, "efendim, bir sosyal alanı, bir hukuksal alanı, bir temel ala
nı baştan başa değiştiren yasalar, uzun yasalar Dolayısıyla, bunlar zaten yeten kadar sivil toplum
da, komisyonlarda tartışılıyor Bu uzun yasaları -bin maddelik, beş yuz maddelik, uç yuz maddelik 
yasaları- tek tek madde olarak tartışmak çok zor olur Bu Meclisin iç Tuzuk kapsamında da geçir
mek zor olur, bir 'temel yasa' kavramı getirelim" dendi Ondan önce, biliyorsunuz, temel yasayı 
Anayasa Mahkememiz zaten iptal etmişti "Kapsamlı yasa" dendi, olmadı, şimdi böyle bir mantık 
geliştirildi Ancak, belki, haklı olsa bile, yanı hakikaten bir alanı, Türk Ceza Kanunu alanını veya
hut da işte Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu veya Medeni Kanun'u veya Ticaret Kanunu, Borç
lar Kanunu gibi bir temel alanı düzenleyen bir yasayı anladık, temel yasa olarak görüşelim, ancak. 
Sayın Bakanım, Sayın Komisyon Başkanım, bu yasanın neresi temel yasa9 En az beş altı tane ka
nunda değişiklik yapan bir yasa, bir torba yasa 
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Şimdi, böyle bir yasada, aralara maddelerin Biraz önce Sayın Orhan Eraslan'ın sıraladığı gi
bi, birçok da sakıncalar içeren, ozu itibarıyla hakikaten madde madde tartışılması gereken, birbiriy
le ilgisi olmayan maddelct, birbiriyle bağlantısı olmayan maddeler Yanı, temel olarak, bolum ola
rak aldığınızın da kendi içinde bir bütünlüğü olmayan maddeleri temel yasa olarak görüştüğümüz 
zaman, işte, böyle, ne yaparız7 Türk Ceza Kanunu'nu uç defa, beş defa görüşmek zorunda kalırız 

Evet, yeni ceza yasaları çıkarken bir butun olarak, mutlaka uygulamada çıkan sorunlar ortaya 
çıkacaktır, mutlaka yeniden revizyona tabı tutulduğu alanlar olacaktır, bu tabiidir Ancak, burada 
bunları dahi görüşürken, şu maddeleri dahi görüşürken eğer tek tek irdelemezsek, sonuçta, biz, ce
za yargılamasıyta ilgili, ceza kanunuyla ilgili, insanlara sonuçta yaptırım hükmeden, yaptırım geti
ren yasaları görüşüyoruz işte, biraz önce Sayın Eraslan söyledi, hukmun açıklanmasının ertelenme
si Hepimiz hukukçuyuz, ilk defa yeni bir kavram Şimdi, yargılamayı yapacak, muhakemeyi ya
pacak, delilleri toplayacak, hukmu açıklamıyorum diyecek Nasıl9 Bu yargılama, sonuçta, neticeye 
varmamış bir yargılama olacak Bir başkası için de açıklayabilecek Yanı, bu kadar takdir yetkisini 
geniş tutmanın hukuksal alanda ne gibi sakıncalar getirip getirmediğim burada tartışmamız lazım 
Yarın uygulamada bunun sıkımdan ortaya çıkınca tekrar bunları değiştireceğiz Uzlaşmayla ilgili 
alan da öyle Ben, gerçi, uzlaşmaya taraftar olan bir insanım, çunku, hakikaten, ceza davalarında 
birçok konuda, yıllar geçmiş, taraflar anlaşmış, barışmış, hiçbir problemleri yok, yargılama devam 
ediyor Nedir'' Bir bilirkişi raporu alınamıyor veyahul da bir delil toplanamıyor, laraflar uç yıl son
ra davaya çağrılıyor, "böyle bir davanız var" diye, adamlar, ne davası, diyorlar, hâlâ duruyor mu da
va, diye Bu konularda da hakikaten yargının biraz daha hızlanması için Çunku, geç tahakkuk 
eden adalet, adalet değil Yargının da onunu açmamız lazım Birçok davaları, hakikaten, araya bir 
kışı girse -Anadolu'da bir soz var- aklı yeten bir kışı girse sulhla bitecek, çözümle bitecek Birçok 
dava da mahkemelerimizi -sulh ceza mahkemelerimizi, asliye ceza mahkemelerimizi- hakikaten iş
gal eden, meşgul eden durumda 

Uzlaşma fikrine karşıyım Ancak, bu uzlaşmanın hangi alanlarda ne getirip ne götüreceğim de 
çok iyi tartışmamız lazım Özellikle paraya tahvil eden konularda, parası olanların, rahatlıkla, eko
nomik gucunu kullanarak mağduru bu hareketinden, şikâyetinden vazgeçirmeyi nüfuz olarak kul
lanması mumkun Nüfuz kullanmak da mumkun Garibanın da bu tur şeylerde, 'hadi canım, o ga
riban, gitsin cezasını alsın" şeklinde, adalette eşitliği zedeleyici, yanı, hep bilmen, işte, "adalet fa
kirler içindir, zenginler adaletini kendi koyarlar" mantığının uygulamada yer bulacağı bir alanı da 
mutlaka sınırlarını ıyı tayın edip ve kesinlikle toplumda adalet duygusunu zedeleyecek bir anlayı
şın dışında tutmamız lazım Onun için ne yapmak lazım9 Bu maddeleri birer birer, (eker teker Ki, 
mutlaka bürokrat arkadaşlarımız, mutlaka yargıçlarımız bu Ceza Yasamızın, yanı 5237 sayılı Ya-
sa'mızın, uygulamada ıkı yıla yakın bir sure geçti, bir buçuk yıllık bir sure geçti, bu donemde mut
laka sakıncalarım Bakanlığınıza bildirdiler, bürokrat arkadaşlarımıza bildirdiler Elbette onların uy
gulamada gördükleri sakıncaları ortadan kaldıracak, uygulama birliğim sağlayacak bir yapı kurma
mız lazım ama, bunu da sonuçta bu Mecliste tek tek tartışmamız lazım Onlar, ışın sosyal boyutun
dan ziyade teknik boyutuna mutlaka girecekler Biz kanun yapıcılar mutlaka olayın sosyal boyutu
na, adaleti zedeleme duygusu olup olmadığına da bakmak zorundayız 

O bakımdan, şimdi getirdiğiniz bu temel yasayı, temel yasa kavramı içerisinde kabul etmemiz 
mumkun değil, sızın de kabul ettiğinizi sanmıyorum Asla sanmıyorum Sız, sadece bir oldubittiy
le, "bu yasayı daha çabuk Meclisten nasıl geçiririz, nasıl milletvekili arkadaşlarımız bir an önce ev
lerine giderler veya tatillerine giderler, hemen bir an önce çıkartalım" mantığı içerisinde yasa çıkart
manın topluma bir fayda sağlayacağını ve yasaların da tartışılmadan çıkmasının müzakereci demok
rasiye aykırı olduğunu hepimizin bilmesi lazım 

Değerli arkadaşlar, biz, Anavatan Partisi olarak, bu teklifin birçok maddesine katıldığımız ta
raflar var, yanı, hakikaten, teknik maddeler Ancak, uygulamada, bugüne kadar. Ceza Yasamızı, 
ben, yargıçlarla da Bırbuçuk yıllık donemde bu Ceza Yasası uygulamasının buyuk sorunlar orta-
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ya getirdiği, yargılamada henüz içtihat mahkemelerinde içtihatlar üretilmediği ıçm de, ıçtıhatlaşma-
ya, kurumsallaşmaya varmadığı için de, değişik yargıçlar elinde değişik yorumlanarak değişik ne
ticelere gidildiği kanaatindeyim Ikı uç yıl sonra, belki uç dört yıl sonra, daha tutarlı iç t ıha ti aştıktan 
sonra, uygulama birliği sağlanacaktır diye düşünüyorum 

Ancak, Sayın Bakanım, hemen itiraf edeyim ki, çok şikâyet var, yargıçlardan çok şikâyet var, 
barolardan çok şikâyet var Özellikle, benim bildiğim kadarıyla, Barolar Birliği Başkanımız, bu mü
dafi bulundurma konusunda devletin yeterli ödeneği ayırmadığı ve artık, ayrılan ödeneklerin Mayıs 
ayında, müdafi avukatlara verilen ücretlerle doldurulduğu, ondan sonra kimseye ücret ödeyemedik
leri noktasında buyuk sıkıntılar yaşıyorlar 

Başka bir şey Bu müdafi mecburiyeti, müdafi zorunluluğu, bazı avukat gruplarını, avukatları, 
sadece bu işleri yapan, bu işlerin peşinde koşan kumeselleşme haline getirdi ki, bu da, avukatlık 
mesleğiyle, avukattık etığıylc de bağdaşmayan, sanki, adliye kapılarında, "sanık geliyor mu, suçlu 
mu var, müdafi avukat mı lazım" şeklinde bir takıp anlayışı getirdi Bu da, meslek açısından çok şık 
olmayan bir alan yarattı diye düşünüyorum 

Tabu, butun bu zorluklar olacaktı Yasa çıkarken de görüşlerimizi ifade etmiştik 5237 sayılı 
Yasa, kolay değildir Yanı, toplumda ceza yasalarını oturtmak, uygulama birliği sağlamak çok ko
lay değildir Nihayet, 765 sayılı Yasa da, 1926'dan günümüze kadar hâlâ birçok değişikliğe uğra
mış, birçok tartışmalara uğramış, güncel suçlara göre, güncel davranış, toplumun sosyal gelişmesi
ne göre değişikliklere uğramış bir yasaydı Orada da tartışmalar, mzalar devam ediyordu, bu yasa
da da tartışmalar, mzalar mutlaka devam edecektir Çunku, suç tipleri değişiyor, toplum değişiyor 
Değişen toplum, değişen suç tipleri Yanı, bir İnternet hırsızlığı, bizim zamanımızda, hukuk fakul-
telerındcyken yoktu, şimdi, çıktı, haliyle, bunları yaptırıma bağlamak Cep telefonu kaydına gir
mek falan yoktu Bankamatık suçları yoktu Ama, bugün, bunların hepsi, toplumun teknolojik geli
şimiyle, sosyal gelişimiyle karşımıza suç tıpı olarak çıktı Mutlaka ki, yasama meclislerinin görevi, 
yeni suç tiplerine göre, yem sosyal gelişmelere göre yaptırımları ortaya koymaktır Devlet olmanın, 
yanı, otoriter devlet yapısının Otoriter demeyeyim de, karar veren, zapteden, toplumda düzeni 
sağlayan otoriter gucun mutlaka bir yaptırımının da olması lazım ki, devletler, zaten, yaptırımlarını 
da ceza kanunlarıyla ortaya koyarlar 

Dolayısıyla, bizim, yasanın ozune karşı olmamakla birlikte, biraz önce, Sayın Orhan Eras-
lan'ın, hakikaten ciddi olarak ileri surduğu konularda çekincelerimiz vardır Anayasa'ya Hukmun 
açıklanmaması Anayasa'nın hakikaten 141'ıne hukmu vermeyecek bir mahkeme neden yargı
lama yapar'' Hukmun açıklanmasını ertelemek Yanı, torbadan ne çıkacak, kuş mu çıkacak, civciv 
mı çıkacak, belli değil Böyle bir anlayışın mevcut Anayasa'mıza aykırı olduğu kanaatindeyim Bun
ları, bir kez daha düşünerek, bir kez daha tartışarak yapsaydık daha iyi olurdu diye düşünüyorum 

Ben, bu yasanın, bir kez daha. Cumhurbaşkanından Anayasa'ya aykırılıktan geleceğini biliyo
rum O safhada daha geniş düşüncelerimizi açıklama imkânı olur diye düşünüyorum Bu vesileyle 
hepinize saygılar sunuyorum (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Sarıbaş 
Şimdi, AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ, buyurun efendim (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, temel ceza yasalarına uyum amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun tumu üzerinde AK Parti Grubunun görüşlerim açıklamak 
üzere soz almış buluyorum Bu vesileyle saygıdeğer heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

Tabu, önemli bir mevzu üzerinde konuşuyoruz Arkadaşlar da, önemine binaen, inandıkları bir 
biçimde üzerinde durdular, birtakım izahatlar getirdiler Ben, hem bu izahatlara cevap sadedinde 
hem de bu teklifin neleri getirip neleri götürdüğü konusunda yüce heyetinizi aydınlatmak istiyorum 
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Biliyorsunuz, yakın bir zaman önce Türk Ceza Kanunu, Turk Ceza Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Gü
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koru
ma Kurulları Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve daha başkaca ceza hukuku alanıyla ilgili temel 
yasalarda bir yenilenme, bir değişiklik yapıldı ve bu yasalar da 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla yü
rürlüğe girdi 

Takdir edersiniz ki, bir hukuk alanında koklu değişiklikler yapıyorsunuz ve baştan sona ilgili 
maddeleri değiştiriyorsunuz, uygulamaya koyuyorsunuz, uygulama sureci içerisinde bu kanunların 
maddelerinin uygulanmasında, değerlendirilmesinde ve birtakım yönlerinden aksaklıkların bulun
masında anormal bir durum yoktur, çunku, bu, netice itibarıyla bir insan yapmasıdır Bugüne kadar, 
bu temel yasaları -Adalet Bakanlığımızın ve ilgili kurumların eğıtımlerıyle- uygulamada doğru bir 
biçimde uygulamanın temini ve uygulama birliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yapıldı 
Ama, takdir edersiniz ki, ilk derece mahkemelerinin karar vermesi, arkasından Yargıtay inceleme
sinin devamında gelmesi ve Yargıtaym kararlarıyla bu Kanun'dakı maddelerle ilgili uygulama ve 
içtihat birliğini oluşturacak şekilde bir yapının ortaya çıkması bir sene içerisinde mumkun değildir 
Zira, 765 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğinde de benzer sorunlar o zaman yaşanmıştır Benzer bir bi
çimde, yeni yürürlüğe giren her kanunla ilgili de birtakım aksaklıklara dair sorunların yaşanması ga
yet normaldir Bunların yaşanmaması temenni edilir, ama yaşanması da anormal bir durum değildir 
Doğru olan nedir' Uygulamada görülen aksamaların, aksaklıkların yasa koyucu tarafından, uygula
macıların da talepleri dikkate alınarak bir değerlendirmeye tabı tutulmasıdır 

Esasında, bu teklif, 170 kanunda değişiklik öngören, temel ceza yasalarına uyum amacıyla ha
zırlanan, uzunca bir zaman çalışılarak gündeme getirilen, ancak, ne yazık ki, Genel Kurul aşama
sında çıkamayacağı görüldükten sonra, uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak adına huzurunuza ge
tirilmiş teknik bir düzenlemeyi havı yasadır Bu teklifin içerisinde yer alan maddelerin tamamı, di
ğer kamın tasarısının içerisinde de var ıdı, o kanunun çıkamayacağı anlaşılınca biz oradan aldık, bu
raya getirdik, bir kanun teklifi olarak huzurunuza takdim ettik 

Tabu, takdir edersiniz ki, bu kanunların her birini ayrı ayn komisyonlarda görüşelim Çunku, 
170 kanunda değişiklik öngören kanun tasarısı, değişik komisyonları ilgilendiren, değişik alanları 
ilgilendiren kanunların içerisinde yer alan ceza hükümleriyle ilgili, maddelerle ilgili düzenlemeler
di, yoksa, o alanların düzenlenmesini içermiyor ıdı Bunların ayrı ayrı komisyonlarda görüşülüp ar
kasından Adalet Komisyonunda görüşülmesi uzunca bir zamanı alacak ve neticede de, Turk Ceza 
Kanunu'nun 5'ıncı maddesinde yer alan, "bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ce
za hukmu içeren kanunlar hakkında da geçerlidir" hükmünün yürürlüğü 31/12/2006'ya kadar erte
li olduğu için, bu düzenlemeleri biz o tarihe kadar yeti ştıremed iğim iz takdirde birtakım sıkıntılar 
uygulamada ortaya çıkacak Biz, bu sıkıntılar çıkmasın, uygulama birliği olsun diye, zamanın sıkı
şıklığını da dikkate alarak, hızlı bir çalışmayla, ama, büyükçe de bir emek verilerek, sadece ceza 
hukmu içeren hususları gündeme alarak, bunu ilgili bakanlıkların temsilcileriyle, Yargılayın yetki
lileriyle, üyeleriyle, Adalet Bakanlığının konuya uzman kişileriyle, hem alî komisyonda İrem önce
ki bilim komisyonunda hem Adalet Komisyonunda görüşülerek huzurunuza getirilmiştir Yoksa, di
ğer kanunların tamamını baştan sona değiştiren düzenlemeler değildir Bu, bir zaruretin ortaya koy
duğu bir düzenlemedir 

Ote yandan, bunun temel yasa olarak görüşülmesi hususu da burada tartışıldı Temel yasa mı
dır, değil mıdır'' Zira, ismine bakıldığı zaman, çeşitli kanunlarda değişiklik ongonneyı arzulayan bir 
kanun teklifi O zaman, bir kanunda -bizim kafamızda "temel yasa" dediğimizde- tek buyuk bir 
kanunda, onun içerisinde değişiklik yapan veya buyuk bir kanunu değiştiren kanun gibi takdim edi
liyor, öyle anlaşılıyor 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) Bekir Bey, okulda böyle mı öğrettiler'' 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben, şimdi, Türkiye Buyuk Millet Meclisi iç Tuzuğu'nun 
91 "ıııcı maddesini, temel kanunla ilgili kısmını okuyorum, bu konunun takdınnı de yüce heyetinize 
bırakıyorum 

TUNCAY BRCENK (Antalya) - Temel yasamı Temel'in yasası mı9 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - "Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı 
olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi, kişisel veya toplumsal yaşamın buyuk bir bölü
münü ilgilendirmesi, kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları göstermesi, özel 
kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlanması, düzenlediği alan yönünden burunluğunun ve 
maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması " Devam ediyor 

Şimdi, bizim burada yaptığımız şey, sadece diğer kanunlarda ve uygulamanın ihtiyacı olan ce
za hukuku alanında bir uyumu gerektirir düzenlemedir Yanı, burada izah edilen, sızlenn oylanyla 
kabul edilen temel yasa değeriendınnesının tam da kendisine uyan bir düzenleme yapılıyor 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Tıpatıp (') 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ama, tabu, biz, değerlendirirken -demin dediğim gibi- bura

da ne yazdığıyla değil de, bizim ne algıladığımızla birlikte hareket edilince, farklı bir durum orta
ya çıkıyor 

Peki, kamu davasının açılmasının ertelenmesi Çok uzermde duruldu, Anayasa'ya aykırılık
larla ilgili konularda burada dile getirildi Ben, isterseniz, öncelikle, bunun ne getirdiğim sizlere an
latmak istiyorum Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, uzlaşma kapsamına giren bir suç veya 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı ve cezasının ust sınırı ıkı yıl ve daha az hapis ce
zasın: gerektiren bir suçla ilgili Hem şikâyete bağlı olacak hem de cezasının ust sınırı ıkı yılı ge
rektiren bir suç soz konusu olacak, aleyhinde suç isnadı bulunan kışı hakkında da yeterli -dava aç
mak için- delil bulunacak 

Peki, bunlar bulunduğu zaman otomatik olarak cumhuriyet savcısı kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine karar verebiliyor mu' Veremiyor Bunun yanında başkaca da şartlar aranıyor Nedir 
onlar9 Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış olması, ya
pılan soruşturmanın kamu davasının açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten ka
çınacağı kanaatini vermesi, kamu davası açılmasının ertelenmesinin şüpheli veya toplum açısından 
kamu davası açılmasından daha yararlı olması, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğra
dığı zararın aynen iade, suçlan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şart
ları birlikle tahakkuk ettiği takdirde cumhuriyet savcısı tarafından verilecek bir karardır Bu karar 
da itiraza tabı bir karardır, itiraz edildiği zaman Ceza Muhakemesi Kanunu'muzun öngördüğü usul 
çerçevesinde ilgili merciler bu konuda bir karar verecekttr Denetimin dışında da bir karar değildir 

Peki, bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine, hak avama hürriyetinin engellenmesine bir aykırılık teş
kil eder mı9 Şimdi, denildi ki "Anayasa'nın 10'uncu maddesinde eşitlik ilkesi ortada var ve bu, zen
gin için veya biri için veya otekı için farklı farklı kararların uygulamada ortaya çıkması sonucunu 
doğurur, bu da Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykın olur" 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu mantıkla baktığınız zaman ceza hukukunun butun maddelerini tek 
tek Anayasa'dakı eşitlik ilkesine aykırı bulabilirsiniz Neden9 Çunku, cezayı tayın ederken diyor ki 
madde "İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir" Kim bunu takdir edecek9 Hâkim takdir ede
cek Nasıl takdir edecek'' Somut olayın durumuna göre takdir edecek Birine ıkı yıl verdiği zaman, 
bınne uç yıl verdiği zaman, sız diyebilir mısınız ki, bu zengindi, buna ıkı yıl verdi de, bu fakırdı, 
buna uç yıl verdi 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Onun gerekçesi var 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - O zaman, Ceza Kanunu'nda yer alan butun takdir haklarını 

kaldırmak lazımdır O zaman, eşitlik ilkesi tam tesis edilir Burada biz hâkimlerimize, savcılarımı
za takdir haklarını kullanırken güvenmemiz lazım 
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Ote yandan, bakın, bunlar takibi şikâyete bağlı suçlar Ne demektir'' Müşteki şikâyetinden vaz
geçtiği zaman dava olduğu gibi düşer, dava aşamasında ise Soruşturma aşamasında ise, orada da 
bu iş biter, ilen gitmez 

ORHAN ERASLAN (Ntğde) - Hükümlüler için öyle değil ama 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Şikâyetinden vazgeçtiğinde öyledir Sız dava açtınız, savcı ka

mu davasının açılmasının ertelenmesi karan verdiği suçların tamamı şikâyete bağlıdır Savcı dava 
açtı, yargılamanın son aşamasına geldi hatta temyiz noktasına geldi, bir dilekçe verdi "Ben şikâye
timden vaz geçiyorum " dedi Ne olacak'' 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Olabilir 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Dava olduğu gibi kalacak, şikâyetinden vaz geçiyor Peki, bu

rada biz ne getiriyoruz'' 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Vaz geçmiyorsa ne olacak'' 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hayatında hiç suç işlememiş, hayatında suç işlememiş, kamu 

yararı dava açılmamasından yana olan ve zararı gideren şahsı davanın bir özelliği de o Burada da 
diyor ki "Sen zararını gidereceksin " Tazmin suretiyle, eski hale getirmek suretiyle vatandaşın za
rarı da ortadan kaldırılacak, taraflar anlaştırılacak, bitecek 

Sız, cumhuriyet savcısına dava açmama yetkisini verdiğiniz takdirde Var, o yetki, istediği za
man dava açmama karart savcı verebilir Sız buna itiraz edebilirsiniz Delilleri topladıktan sonra da
va açma mecburiyeti savcının var mıdır yok mudur konusu -Orhan Bey söyledi- bazı öğretilerde, 
iddianamenin mecburi! iği sistemi var, açar, ama, bizim kanunlarımızda iddianamenin mecburılığı 
sistemi var mı9 Onu bir kez daha soruyorum 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Var tabu, var tabu 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Hangi maddede var, onu da gelip söylersin 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Soz sırası gelince anlatacağım 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) Hangi maddede iddianamenin mecburılığı şeyi vardır Öğreti

de iddianamenin mecburılığı ilkesi vardır, savcı delilleri topladığı zaman -yeterli delil- dava açma
ya karar verebilir Açmak zorunda değildir, karar verebilir ve bizim uygulamamızda, Yargılayın da 
içtihatlarıyla oluşan gelenek ve teamül, davanın açılması yönündedir delillerin olduğu, toplandığı 
zaman 

Ote yandan, hukmun açıklanmasının ertelenmesine gelince Burada da önemli bir yanlışlık ya
pılıyor diye düşünüyorum Neden7 Şimdi, hukmun açıklanmasının ertelenmesi hangi zaman soz ko
nusu, ona bir de bakalım Sanki, butun suçlarda hukmun açıklanmasının ertelenmesi soz konusuy
muş gibi veyahut da her şeyi kapsıyormuş gibi takdim ediliyor Bakın, hukmun açıklanmasının er
telenmesi kapsamına giren suçların, yapılan yargılama sonucunda sanık aleyhinde hükmedilen bir 
yıl veya daha az sureli hapis cezasına veya adlı para cezasını gerektiren bir suç olması ve bu suçla
rın hem soruşturulması hem de kovuşturulması şikâyete tabı olması 

Demin dediğim gibi, ben şikâyetimden vazgeçiyorum dediği zaman, hukmun açıklaması sıra
sında da bu iş düşer, temyiz aşamasında da bu iş düşer, her yerde bu iş düşer 

Peki, bu yetiyor mu bu kararı vermek için9 Yetmiyor Daha ne lazım9 Sanığın daha önce kasıt
lı bir suçtan mahkûm olmamış olması Yanı, hem para, adlı para cezası hem de hapis cezası alma
mış olacak adam, hayatında hiçbir suç işlememiş olacak 

Peki, daha ne yapacak9 Mahkeme, sanığın kişilik özellikleriyle, duruşmadaki tutum ve davra
nışlarını goz onunde bulundurarak, yemden bu insanın suç işlemeyeceği konusunda bir kanaat sa
hibi olacak Hayatında hiç suç işlememiş, takıbetı şikâyete bağlı bir konu ve böyle bir konuda, mah
keme, bu kışının hakkında verdiği hukmun açıklanmasını erteliyor 
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"Efendim, böyle bir şey bizim hukukumuzda hiç yoktu, ilk defa geldi, nereden çıktı''" demeye 
de gerek yok Bizim hukukumuzda bu vardı Biliyorsunuz, biz, 463'uncu madde vardı eski 765 sa
yılı Yasa'da Tecavuzcusuyle evlenmek durumunda bırakılan mağdu relerin, kadınlarımızın durum
larıyla ilgili evlenme vuku bulduğunda 

ORHAN ERASLAN {Niğde) - Aynı şey değil canım Aynı şey değil, öyle şey mı olur' 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bırak bırak, aynı şey 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Aynı şey olmuyor, yapmayın 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bunu bıraktığında, davanın, bakın, davanın ertelenmesine bir 

karar çıkıyor mu'' 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yapmayın, o davanın ertelenmesi ayrı bir şey Davanın ertelen

mesi ayrı bir şey 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, aynı şekilde yargılama surecinde beş yıl sureyle ertele

nip arkasından evlenme, boşanma 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Butun kavramları karıştırıyorsunuz Yanı, yapılan öyle 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Erkeğin kusuru sebebiyle vaki olmadığı zaman davanın düş

mesine karar veriliyor mu7 Aynen, bir 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yargılama öyle Butun bu kavramları karıştırıyorsunuz 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, 4616 sayılı Yasa çıktı 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Davanın ertelenmesi başka bir şey 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Davanın değil 
Bakın, savcılık aşamasında ayrı, yargılama aşamasında ayrı karar 4616 sayılı Yasa da çıktı bu 

Meclisten Bunun uygulamasında da birtakım erteleme kararları verildi Bu var, yeni bir şey değil 
Ote yandan, Anayasa'nın 141'ıncı maddesine bu aykırı mı ' 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Anayasa Mahkemesi onu iptal etti biliyorsan 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla)- Ben şimdi Anayasa'nın 141'ıncı maddesini açıyorum bakıyo

rum Acaba nedir diye demin de baktım Başlığına bakıyorum "duruşmaların açık ve kararlarının 
gerekçeli olması" diyor Yanı, duruşmanın aleniyetini, kararlarının gerekçeli olmasını düzenliyor. 

Hukmun açıklanmasının ertelenmesi kararında mahkemenin yaptığı şey nedir9 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Aleni mı, aleni mı9 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Açıklıyorum 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Aleni mı9 

MUHARREM KILIÇ (Malarya) - Hukum yok 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Aleni mı ' 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Mahkemenin yaptığı şey nedir9 Mahkemenin yaptığı şey, bir 

ara kararı vermektir Bu ara karan itiraza tabıdır "Beş yıl ertelenir" hukmun açıklanması Eğer, il
gili kışı, beş yıl suresi içerisinde yem bir suç işlemediği takdirde o zaman davanın, hukmun ortadan 
kaldırılmasına 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Aleni mı o karar, aleni mı o karar' 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, bir şey söylüyorum 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - O karar alem mı9 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Burada yargılama aleni mı ' Yargılama aleni Duruşma aleni 
mı9 Aleni Buradaki her turlu işlem aleni, erteleme de aleni Bunun hepsi aleni Sadece burada ya-
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pılan ne1 Hukmu açıklamıyor Peki, niye açıklamıyor hukmu9 Hukmun hukuki sonuç doğurmama
sı için açıklamıyor 

Bakın, ben, size, Türk Ceza Kanunu'nun 5Pıncı maddesini okuyorum Arasındaki farkları da 
ben yüce heyetinizin takdirine sunuyorum 51'inci madde diyor ki "işlediği suçtan dolayı ıkı yıl ve
ya daha az sureyle hapis cezasına mahkûm edilen kışının cezası ertelenebilir" 

Şimdi, bununla bunun arasındaki fark ne biliyor musunuz9 Şimdi birisinde hukmu açıklıyor 
"Sen suçlusun kardeşim, senin alnına damgayı vurdum, seni sabıkalı hale getııdım ve ben senin ce
zanı da erteliyorum " Peki, ne olacak sonucunda'' Hak mahrumiyetleri doğacak, işinden, aşından, 
düzeninden bir sıkıntı ortaya çıkacak Peki, bunu getirerek biz ne dedik9 Dedik ki Şikâyete bağlıy
sa bu, takibi şikâyete bağlıysa, bir yıl sureyle de bir mahkûmiyeti gerektiriyorsa, hayatında da bu 
insan adli para cezasını gerektiren bir suçtan dolayı dahi mahkûm olmamışsa, buna, biz, toplumun 
içerisinde alnı açık, başı dik yaşama imkânı verelim, bunun alnına "suçlusun" damgasını vurmaya
lım Kotu mu yaptık9 Bence iyi yaptık 

Bakın, daha başka bir şey Sadece bununla da kalmıyor, sız hukmun açıklanmasının ertelenme
sine karar verdiğiniz kişiyi tamamen topluma da serbest bırakmıyorsunuz Eğer, bir meslek ve sa
natı yoksa onu bir yıldan fazla olmamak üzere denetimli serbestliğe tabı tutuyorsunuz Meslek ve 
sanat öğrenmek üzere bir yere gönderiyorsunuz Eğer, meslek ve sanatı varsa o meslek veya sana
tını icra etmek üzere bir yere gönderiyorsunuz veya başkaca bir tedbir alıyorsunuz Bu insanı da bir 
yıl sureyle böylesi bir denetime tabı tutuyorsunuz Sız, bir insana, suç işlemiş ve ceza alacağı da gö
rünür olan bir insana "bak, ben senin sicil kaydına bunu düşeceğim, sen bir daha suç işlersen şöyle 
şöyle olur '* Hayatında da hiç suç işlememiş Mahkeme de inanmış Eğer, ben bu insanın hakkın
da verdiğim karan açıklamazsam bu insan bir daha da suç işlemez diye inanmış ise bu insana ha
yatını temiz olarak, adlı sicil kaydını veya sicilim kirletmeden toplumun içinde yaşama imkânı ver
menin neresinde sakınca var** Zaten takibi şikâyete bağlı, vazgeçtiği zaman düşecek olan bir konu 
Böyle bir durumda, sız, bu insana toplumun içinde olma ve toplumla barışık yaşama fırsatım veri
yorsunuz Bu, doğru bir şeydir Bakın, bugün sabıka kaydı 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, konuşmanızı tamamlayın efendim 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) olan insanlar toplumun içerisinde Kamu kurumlarından sa

bıka kaydı isteniyor mu9 İsteniyor Şimdi, bırakın kamu kurumlarını, bir inşaat şirketinde dahi, bir 
temizlik şirketinde dahi, sokakta insanımızın yapacağı her işte sabıka kaydı isteniyor insanlar da 
çekiniyor, sabıkasında ufacık bir şey olan kişiye iş vermiyor, "seni sonra ararız" diye gönderiyor 

Biz, şimdi, kamuda işe giremeyen, özel sektörde işe giremeyen, gittiği her yerde dışlanan bi
reylerin sayısını çoğalttığımız, bunların toplumun arasına karışarak hayatını idamesine imkân tanı
madığımız surece, sokaklar suçlularla ve işlenecek suçlarla dolar da taşar 

Bu, bu anlamda insanıdır, hümanist bir yaklaşımdır, doğru bir yaklaşımdır diyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bozdağ 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 21.11 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.23 

BAŞKAN: Başkan Vekili tsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOGULLARI (İzmir) 

« 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 25'ıncı Bırleşımı'nm Al
tıncı Oturumu'nu açıyorum 

1255 sıra sayılı Kanun Teklıfi'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10 - Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve II Milletvekilinin, Çeşitli Kanun/anla Değişiklik 

Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/870) (S Sayısı 1255) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır 
Teklifin tumu üzerinde şahsı adına soz isteyen Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç, bu

yurun efendim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli tmlletvekı Herim, şu anda görüş

mekte olduğumuz yasa teklifi, daha önce temel ceza kanunlarına uyum amacıyla bir tasan olarak 
gelmişti Bu tasan da çok ilginç bir tasarıydı Bu tasarıyla 170 tane kanunun yaklaşık 700 madde
sinin değiştirilmesi öngörülüyordu Yine, bu tasarıyla altmış iki tane kanun tümüyle yürürlükten 
kaldırılıyordu Pek çok değişik komisyonu ilgilendiren yasalar vardı bu tasarının içinde Biz bunun
la ilgili ılırazlanmızı yapmıştık, ancak, bu itirazlarımız yeteri kadar değerlendirilmedi, yasa en ni
hayet Komisyondan bu haliyle geçmişti 

Ancak, her ne hikmetse, bu yasa tasarısı Türkiye Buyuk Millet Meclisine 1235 sıra sayısıyla 
gelmiş olmasına rağmen ve şu anda Mecliste görüşülecek tasanlar arasında yer almasına rağmen, 
her ne hikmetse, bu kez de Sayın Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 arkadaşının bir teklifiyle 
karşılaştık Bu tasarının içinden yaklaşık kırk-kırk beş maddelik bir kısım alınmış, bir kanun teklifi 
olarak onumuze getirilmiş Adalet Komisyonunda bunu da görüştük Bu nedenle, değerli arkadaşlar, 
şu anda bence bir mükerrerlik soz konusu Yanı, şu anda aynı konuda bir tasan var, bir teklif var 

Gerçi Hükümet bunu teklif olarak, her ne kadar Sayın Bekir Bozdağ'in teklifi olarak gelmişse 
de, Hükümet bu teklife de, bu Komisyon çalışmalarında gorduk ki bu teklife de sahip çıkıyor ve ön
ceki tasarının adı, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişıklık"tı, bu 
teklifin adı ise Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Şimdi, içine bakıyoruz bu teklifin, yedi tane kanunda değişiklik yapıyor Türk Ceza Kanu-
nu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlüğü Hakkında Ka
nun'da, Kabahatler Hakkında Kanun'da, yine. Adlı Sicil Kanunu'nda, Çocukları Koruma Kanu
nu'nda, Denetimli Serbestlik Kanunu'nda, yedi tane kanunda değişiklik yapıyor Demin, değerli ar
kadaşım, komisyonda beraber çalıştığım ve hukuk bilgisine de güvendiğim Sayın Bekir Bozdağ, 
burada, bu kanunu, temel kanun diye savunmaya kalkıştı Ben dedim ki, acaba, farklı okullarda mı 
okuduk'' Yanı, farklı okullarda, temel kanunun ne olduğunu yanlış mı değerlendirdik değerli 
arkadaşlar? 

FATMA ŞAHIN (Gaziantep) - Hangi üniversiteyi okudu' 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Sanırım, aynı okulu okuduk, ancak, acaba, Bekir Bey ters

ten mı okudu diye düşünüyorum Aynı, düzden okusaydı, temel kanunu ortak anlayacak olacaktık 
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Bu nedenle, değerli arkadaşlar, temel yasayı altüst ediyoruz Temel yasayı hepimiz biliyoruz 
ki, belli bir bütünlüğü olan, Türk Ceza Kanunu gibi, Medeni Kanun gibi, Ticaret Kanunu gibi bel
li bir dalı tümüyle kapsayan yasalar temel yasalardır Yoksa, bu şekildeki, yanı, aşure çorbası gibi, 
yedi tane kanunu birden değiştiren bir, çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanuna temel kanun de
mek, bence, yasayla, âdeta, alay etmek demektir 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir yasayı görüşüyoruz Bu yasa. Ceza Kanunu'muzda. Ce
za Muhakemesi Kanunu'muzda değişiklikler yapıyor Oysa, bu yasalar, Anayasa'mızdan sonra en 
önemli yasalar Çunku, kişilerin özgürlüğünü ilgilendiren yasalar değerli arkadaşlarım Bu yasalar, 
böyle, alelacele, ben yaptım oldu anlayışıyla yapılacak yasalar değil 

Değerli arkadaşlarım, ayrı bir husus, bu Meclisin çalışma usulleri Biz, dun, bu teklifin görü
şüleceği konusunda tam bir bilgi sahibi değildik Hatta, bugün, bundan once, terörle mücadeleden 
zarar gören insanların zararının karşılanmasına yönelik bir yasa görüşülecekti, o da atlandı Bunu 
karşımızda bulduk Yanı, zaman olarak belli olmayınca, milletvekillerinin yeterli hazırlığı yapma 
şansı da olmuyor 

Sonra, değerli arkadaşlarım, milletvekillerinin çalışma koşullan da, gerçek anlamda bu yasala
ra katkı vermeye uygun değil Bugün, saat 10 30'da Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan 
Karma Komisyonun toplantısı vardı, saat yanma kadar o surdu 13 OO'te Adalet Komisyonu çalış
ması başladı İkide de Meclis çalışmaları başladı Değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız bu 
Meclis çalışmalarına veya bu yasa çalışmalarına nasıl katkı sağlayacaklar7 Böyle bir çalışma usulü 
olabilir mı değerli arkadaşlar9 

Bu özel yasalardaki hükümlerin Ceza Yasası'yla uyumuna ilişkin düzenlemelere, biz de. Cum
huriyet Halk Partisi olarak olumlu yaklaşmıştık, bu bir zorunluluktu Yanı, Ceza Yasamız'ın 5'ıncı 
maddesindeki düzenlemeden sonra, diğer özel yasalardaki düzenleme mutlaka yapılmalıydı Biz, 
buna katkı sağlamaya hazırdık Ancak, onumuze gelen tasarıda, bir de baktık ki, uyumdan başka 
her şey var ve şunu da gorduk Bu karmaşa içinde, yanı 170 kanunun yaklaşık 700 maddesini de
ğiştirecek bir karmaşa içinde, yine 62 kanunu tümüyle değiştirecek bir karmaşa içinde, bir de bak
tık ki, aralara bir şeyler de sıkıştırılmış Örneğin, Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesini bu 
tasarıyla, bir de baktık ki, değiştiriyorlar Bu tasarının mahiyeti nedir9 Bu tasarının mahiyeti, Sayın 
Unakıtan'ın cezasının affına yönelik bir düzenleme Değerli arkadaşlarım, bu Vergi Usul Kanu
nu'nun 359'uncu maddesiyle ceza uyumun ne alakası var dedik9 Yanı, bunun bir şeyini söylerse
niz, biz de anlayalım Gerçek anlamda, biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, buna katkı vermek is
tiyoruz Ancak, bu şekilde, yanı el çabukluğuyla, bu karmaşa içinde binlerim kurtarırız anlayışına 
da, biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yazık ki, buna katkı sağlamamız mumkun değil değerli 
arkadaşlar 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının getirdiği düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi de, bu ta
san y la uzlaşma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hukmun açıklanmasının ertelenmesine 
yönelik yeni düzenlemeler geliyor Şimdi, bu düzenlemelerle, değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kal
kınma Partisi olarak en çok kullandığınız sözler "fakır fukara, garip gureba"ydı Ancak, bu getiri
len düzenlemeyle değerli arkadaşlanm, artık, yonunuzu fakır fukaradan çevirmişsiniz, haramzade
lere donmuşsunuz, haramzadelerin hakkını savunan bir düzenleme getınyorsunuz Şöyle ki Bu dü
zenlemeyle değerli arkadaşlarım, kimin parası varsa, kim sıyaseten güçlüyse, kim kaba guç bakı
mından güçlüyse onun dediği olacaktır Yanı, köyde, gariban bir vatandaşla koyun ilen gelen bıı in
sanı veya mahalledeki bir vatandaşla mahallenin zengini aynı, eşit suçu işlediğinde, o varlıklı insan, 
parasını yatıracak o suçtan kurtulacak, ya uzlaşmayla ya kamu davasının açılmasının ertelenmesiy
le ya hâkimin açıklamasının ertelenmesiyle kurtulacak, ancak, diğer vatandaş o suçtan ceza giye
cek Değerli arkadaşlarım, bu şekilde mı sız, suçla, suçluyla mücadele edeceksiniz9 O zaman ne 
olur biliyor musunuz9 Adliyelerin karşısında uzlaştırma büroları açılır, mafya devreye girer, mafya 
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"ben uzlaştırırım" der, karşı tarafı gider tehdit eder "uzlaşacaksın" der, o da uzlaşmak için gider baş
vurur ve uzlaşırlar 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Biz bununla ilgili uyarılarımızı gerçek anlamda, iyi niyet

le arkadaşlarımıza anlattık, ancak, arkadaşlarımızın çok da bundan anladıklarını görmedik Hatta bir 
tanesi şöyle bir omek verdi "Ne olmuş yanı, bir garibana tokat vurmuş, daha sonra da 500 tıra pa
ra vermiş, ondan sonra da uzlaşmışlar Yanı, bunun nesi kotu " dedi 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Garibana tokat vurmak serbest' 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bınsı suç işlemişse, o gariban da olsa, o 

bizim bir vatandaşımızdır Yanı, parası yoksa, onun imkânları yoksa, onun hakkını bu devlet koru
mayacak mı'? Hatta, şu omeğı vermiştim değerli arkadaşlar, Komisyonda dedim ki O Çanakkale 
gazilerinden ıkı tane askerin resmi var, o askerlerin üzerleri lime lime, ayaklarında ayakkabı yok, 
üzerleri paramparça, ancak, dimdik ayakta duruyor, yanı, bu millete ait olmanın gururuyla dimdik 
ayakta duruyor 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alıyorum efendim 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bitireceğim efendim, son cümlem 
Değerli arkadaşlarım, eğer sız fırsat eşitliğim sağlamazsanız bu ülkede millî birlik ve beraber

liği sağlayamazsınız Biz bunun peşindeyiz Bizim Türk milleti olarak en buyuk gucumuz millî bir
lik ve beraberliğimiz Eğer bunu da bozarsanız bu ülkeye çok kotuluk yapmış olursunuz 

Bu düşüncelerle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç 
Şahsı adına ikinci soz isteği, Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Çan'ın (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1255 sıra sayılı Kanun 

Teklifi üzerinde soz almış bulunuyorum Hepinizi saygıyla selamlıyorum 
Suçun işlendiği hususunda yeterli şüphenin bulunması halinde mutlaka kamu davası açılması 

gerektiğini ifade eden kamu davasının mecburılığı ıfkesinin istisnaları vardır Nitekim, 1412 sayılı 
Kanun'da da bu ilkenin istisnaları yer almakladır Yeterli suç şüphesinin bulunduğu her halde kamu 
davasının açılacak olması, ağır olan yargının iş yukunu daha da ağırlaştıracak ve makul surede yar
gılanma hakkına halel getirecektir Bu nedenle, bu mecburiyete istisna getiren kıta Avrupa'sı hukuk 
sistemi de dahil, birçok ülkede de istisnalar artırılmaktadır Bu ilke, netice kural olmaktan fiilen 
çıkmıştır 

Makul surede yargılanma hakkını ihlal eden Türkiye, Avrupa insan Haklan Sozleşmesı'ne de 
aykırı davrandığından dolayı tazminat ödemektedir Makul surede yargılama yapılamadığı ve hatta, 
adlı halaların çok olduğu dikkate almadığında, sosyal barış da olumsuz etkilenmiştir Butun bu mü
lahazalarla, medeni toplumlara paralel olarak kamu davasının mecburılığı ilkesine sınırlı sayıda, 
kapsamda da olsa, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na ithal hükümler getirilmiştir 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamu davasının açılmasının ertelenmesi sadece şüpheli 
açısından değil, aynı zamanda mağdur açısından da ele alınması gereken bir kurumdur Gerçekten 
kamu davasının açılmasının ertelenmesiyle ilgili düzenleme, şüphelinin yargılanmamasından ziya
de mağdurukorumaya yönelik olarak düşünülmelidir 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, müessese olarak sağlıklı bir şekilde uygulanabil
mesi ıçm kapsamına giren suçların başlangıçta sınırlandırılması amaçlanmıştır Uzlaşma kapsamı-
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na giren suçlarla ilgili olarak uzlaşmaya ilişkin hükümler bağlamında kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine karar verilebilecektir 

Ancak, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olmakla birlikte, etkin pişmanlık hü
kümlerinin öngörüldüğü suçlar dolayısıyla uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir 

Butun bu nedenlerle, Anayasa'ya aykırılık iddiası yerinde olmadığı gibi, tamamen mücerret bir 
iddiadan ibarettir Zira. erteleme hükümleri mevcut kanunda olduğu gibi, eski kanunumuzda da 
mevcuttu 

Nitekim, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanun'dakı düzenlemesi itibarıyla, erteleme bir koşullu atıfet kurumu ıdı 

Deneme suresi içerisinde yeni bir suçun işlenmemesi halinde, mahkumiyet vaki olmamış sayıl
makta ıdı Keza, erteleme, sadece hapis cezası açısından değil, ertelemenin bölünmezliği kuralı ge
reğince ceza hukuku yaptırımları bakımından da kural olarak aynı sonucu doğurmakta ıdı 

Buna mukabil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sisteminde ise, erteleme, sadece hapis cezasına 
ozgu bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir Bu bakımdan yeni sistemde artık ertelemenin bölün
mezliğinden bahsetmek mumkun değildir 

Hapis cezası açısından bir infaz rejimi olarak kabul edilen erteleme de, mahkûm denetim sure
sinde kasten bir suç işlemediği takdirde hapis cezası infaz edilmiş olacaktır 

Ferilerle ilgili de erteleme olmayacaktır Bu durum 765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistemindeki 
düzenlemeye nazaran daha ağır sonuçlar meydana getirecektir İşte, bu mülahazalarla hukmun açık
lanmasının geri bırakılması müessesesini ceza hukukumuza ithal etmek mecburiyet haline gelmiştir 

Mahkûmiyete bağlı yoksunlukların doğmaması için, kışı açısından denetim suresi zarfında ye
ni bir suç işlenmemesi ve özellikle mağdurun zararının izale edilmesi, toplum barışının sağlanması 
açısından daha adıldır Ancak, soz konusu kurumun sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi açısından 
kapsamına giren suçlar sınırlı tutulmakla birlikte, hukmolunan hapis cezası da ıkı yıldan bir yıla in
dirilmiştir Yine değişiklikle, hukmun açıklanmasının gen bırakılması müessesesinin, sadece soruş
turması ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarla ilgili düzenlenmesi sağlanmıştır 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yeni ceza sistemimizde şahsı dava kaldırılmıştır Şimdi, 
müşteki, mağdur, cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi üzerine, 
eskiden şahsı davayla hakkını aramaya devam ediyordu Şimdi, burada, kışı şikâyette bulunuyor, 
bulunmayabilir de Ancak takibi şikâyete bağlı suçun müştekisi, mağduru, zararlarının karşılanma
sı iç m şikâyette bulunacaktır ve hakkım alacak, zararları karşılanacaktır Şahsı dava kalktığına gö
re, yeni sistemde bu yolun da kapatılması mağduriyetlere neden olabilecektir O yüzden zararın kar
şılanması şartı yerinde bir olgudur 

Yine Türk Ceza Kanunu'nun 51'inci maddesinde yer alan hapis cezasının ertelenmesiyle ka
mu davasının açılmasının ertelenmesini mukayese ettiğimizde bazı farkların bulunduğu da bir ger
çektir Hapis cezasının ust sınırının ıkı yıl ve daha az olması halinde, birisinde hapis cezasının erte
lenmesi, diğerinde hukmun açıklanmasının gen bırakılmasını öngörüyor Hapis cezasının ertelen
mesinde yargılama yapılıyor, ceza ve hukum veriliyor, açıklanıyor, ancak erteleniyor, yanı infaz er
teleniyor Hukmun açıklanmasının geri bırakılmasında ise hukum kuruluyor, ama açıklanmıyor Or
tada hukum var, ancak ıgfal kabiliyeti yok, yanı hukmun uygulanabilir durumu yok Hukmun açık
lanması gen bırakılırsa, bunun farkında olan sanık daha dikkatli davranacak ve topluma kazandır
ma daha kolay olacak ve sabıkasına şerh duşulmeyecektır Bu yönüyle, sanığın maddi zararlarının 
karşılanması şartına tabı tutulduğu için mağdurun lehine, neticede mağdur ve sanık memnun oldu
ğu için toplumun lehine bir düzenlemedir 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, muhalefet sozculen, sisteme karşı olduklarını, hukuk sis
temine uymadığını ve adaletsizliklere yol açacağını, haksızlıklara yol açacağını, hatta, Anayasa'ya 
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aykırılık iddiasında bulunmuşlardır ki, bu iddialar tamamen mücerret, tamamen asılsızdır Zira, ce
za hukukumuzda zaten hapis cezalarını paraya çevirme imkânı, müessesesi var, erteleme müessese
si var Bu kurumlar ceza sistemimize yem girmedi ki, şimdi "parayı veren sonucu alacak" deniliyor 
O zaman paraya çevrilecek cezalar da parası olan cezayı ödeyecek ve hapis yatmayacak Parası ol
mayan cezayı ödeyemeyecek ve hapis yatacaktır gibi bir sonuç çıkar ki, bu, doğru değildir Bu id
dia tamamen soyuttur, tamamen siyasidir 

Diğer taraftan, kamu davasının mecburi lığı ilkesi ise, istisnalarla, artık, modern toplumlarda 
kural halını yitirmiştir Sosyal barış, hakkaniyet, kamu vicdanı da bunu gerektirmektedir Sanığın 
lehine, mağdurun zararını izale şartı getirilmesi nedeniyle mağdurun lehine ve neticede mm toplu
mun lehine olan hadiselerin anlaşmayla sona erdirilmesi ceza siyaseti açısından ve suçu önleme, suç
luyu topluma kazandırma açısından yararlı müesseselerdir Bu nedenle bu iddialara katılmıyoruz 

Tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür edenz Sayın Can 
Sayın milletvekilleri, geneli üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır 
Şimdi, yirmi dakika soru ve cevap kısmına geçiyoruz 
Buyurun Sayın [şık 
AHMET IŞIK (Konya) Sayın Bakanım, zorunlu mudafılıkle ilgili bir düzenleme var mı burada'' 
İkincisi de Katalog suçlarına hırsızlık ve yağma suçları eklenmektedir Bu, uygulamadan do

ğan bir ihtiyaçtan mı kaynaklanmakladır"> 
Teşekkür ederim 
BAŞKAN Teşekkür edenz Sayın Işık 
Sayın Ozdoğan 
İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım 
Şimdi, Sayın Bekir Bozdağ ve 11 arkadaşının getirdiği bu kanun teklifine baktığımız zaman 

-Ben böyle bir goz gezdirdim Hukukçu değilim, ama, mantığımı kullanarak söylemek istiyorum ve 
kamuoyuyla da bunu paylaşmak istiyorum- acaba, diyorum ki bu, Avrupa Birliği uyum yasalarına 
uygun olarak getirilen bir kanun teklifi mı'' Yine, üstten gelen bir emirle mı Sayın Bekir Bozdağ ve 
11 arkadaşına bu kanun teklifi getirilmiştir'' Çunku, malumunuz, Türkçe'mizde bir atasözü vardır 
Emir demin keser Yanı, sanki binleri bizi gözetliyor ve binleri bizi karıştırmak istiyor Bu kanun 
teklifine baktığımız zaman, Türkiye'de toplumun bir suç makinesi haline getirilmek istendiğini 
anlıyoruz 

Bakın, şimdi, bu kanun teklifinin 4'uncu maddesini okuyalım 4'uncu maddesinde diyor ki 
5237 sayılı Kanunun 87'ncı maddesinin uçuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"Kasten yaralamanın vücutta kemik kınlmasına veya çıkığına neden olması hâlinde, yukarıda
ki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fon ks iyon lan ndakı etkisine göre, yarısı
na kadar artırılır" 

Şimdi, madde gerekçesine bakalım, deniyor ki "Maddeyle, 5237 sayılı Kanun'un 89'uncu 
maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir Kasten yaralama fiilinin kışı üzerindeki etkisinin basit 
bir tıbbî müdahaleyle gıdenlebılecek olçude hafif olması halinde, soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması mağdurun şikayetine tabı kılınmıştır Buna karşılık, 89'uncu maddenin son fıkrasına göre, bi
linçli taksirle yaralama halinde, yaralamanın ağırlığı goz onunde bulundurulmaksızın re'sen soruş
turma ve kovuşturma yapılabilecektir Bu durumda bir çelişkiye düşmemek için, bilinçli taksirle se
bebiyet verilen yaralanmanın temel şeklinde ancak mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuş
turma yapılabilmesini mumkun kılmak amacına yönelik olarak işbu değişiklik yapılmıştır " 

Burada esas mesele, "mağdurun şikâyeti uzenne " 
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BAŞKAN - Sayın Ozdoğan, özetler mısınız 
İBRAHİM OZDOĞAN (Devamla) - Hemen soruyu soruyorum Sayın Başkanım 
Değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım, eğer, mağdur bir orgut tarafından veya guçlu, kuvvetli in

sanlar tarafından tehdit edilirse, mağdur nasıl şikâyette bulunacaktır9 Zaten, Türkiye'de gösterilen 
televizyonlardaki filmlerle suç oranı her gun artıyor Bu yasa çıktığı takdirde, Türkiye'de, maale
sef, çeşitli orgııtler suç makinesi haline gelecektir ve zavallılar, mağdurlar sürekli ezilecektir Bunu 
sormak istiyorum ve Sayın Bakanımızdan yorumunu almak istiyorum ve kamuoyunun takdirine 
sunuyorum 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ozdoğan 
Sayın Kart, buyurun 
ATİLLA KART (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan 
Değerli arkadaşlarım, bu teklifin özündeki yanlışlardan birisi de, kolluk güçlerinin yetkisinin 

artırılmasını sağlamaya yönelik özellikler içeriyor, bunu, ilerleyen aşamalarda somut örnekleriyle 
anlatacağız Gerek bunun tesiri gerekse 22'ncı Vasama Döneminde hem yürütme organı tarafından 
hem yasama organı tarafından savcılık makamlarına yönelik müdahale sebebiyle, bunların çok so
mut ve yaygın bir hal almış olması sebebiyle ıkı konuda Sayın Bakana soru yöneltmek istiyorum 

Aslında, bu sorduğum soruları her zeminde soruyorum Sayın Bakana En son, ıkı gun evvel, 
uç gun evvel Plan Bütçede sordum Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri esnasında, ama Sa
yın Bakan, yine, bir şekilde cevap vermemeyi başardı 

Bu değerlendirmeden sonra sorumu soruyorum IGDAS yolsuzluğu. Sayın Bakan, 142 sanıklı 
dosya, Başbakanlık Müsteşarı dahil olmak üzere istanbul Buyukşehır Belediyesi kadrosunun yargı
landığı dosya 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) Sayın Başkan, ne ilgisi var kanunla bunun9 

ORHAN ERASLAN (Niğde) Niye rahatsız oluyorsun9 

BAŞKAN - Efendim dinleyelim, soruyu dinleyelim lütfen 
ATILLA KART (Konya) - Savcılık makamına müdahaleden soz edeceğim 
Burada 5 milletvekili yargılanıyor Sayın Bakan, 4 milletvekili hakkında Anayasa gereği doğru 

bir şekilde dosyanın tefrikine karar veriliyor 5'ıncı milletvekili kim, nerede bunun dosyası'1 Arıyo
ruz, soruyoruz, Sayın Enerji Bakanının dosyası Enerji Bakanı hakkında da, o dosyada yolsuzluğa 
karıştığı, gayrı yasal yollardan elde edilen paralara kasa olarak nezaret ettiği suçlaması var, mülki
ye müfettişlerinin raporu On ay sonra, milletvekili seçildikten on ay sonra Enerji Bakanı hakkında, 
o nasıl bir savcılık makamıdır ki, ek takipsizlik kararı verebiliyor7 O savcı bu cesareti nereden alı
yor, bu himayeyi nereden alıyor9 Birinci sorum bu Buna lütfen somut bir şekilde cevap vermenizi 
istiyorum 

ikinci olay şu Yasama organının -yürütmeyi bıraktık- yargıya müdahalesi Şemdinli Araştırma 
Komisyonu Milletvekili arkadaşımız hakkında. Komisyon Başkanı hakkında yargıya müdahale 
ettiği ve görevini kotuye kullandığından bahisle yapılan bir suç duyurusu ilgili savcı dosyayı ince
liyor, kabul ediyor, eylemin varlığını kabul ediyor, tartışıyor bunu, fezlekede tartışıyor veya [akıp-
sızlık kararında tartışıyor Ondan sonra delillerin tartışmasına giriyor Suç sabit olmamıştır, suçun 
unsurları sabit olmamıştır Bir savcı, delillerin değerlendirmesini, yargı makamlarının tespit etmesi 
gereken delillerin değerlendirmesini nasıl yapabilir*1 

Bir taraftan neyi görüyoruz9 Yasama sorumsuzluğuna müdahaleyi görüyoruz, bir taraftan ya
sama dokunulmazlığının nasıl kotuye kullanıldığını görüyoruz Bu ıkı olay, Adalet Bakanlığının ve 
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Hükümetin doğrudan veya dolaylı bilgisi olmadan gerçekleşemez diye düşünüyorum Bu konuda 
kamuoyunu tatmin edecek somut, tatminkâr açıklama yapmaya davet ediyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Kari 
Sayın Eraslan 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana çok basit bir soru 

sormak istiyorum 
Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin çıkan sayın sözcüleri, Anayasa'ya aykırılığın mücerret 

iddia olduğunu söylediler Dayak yiyen bir vatandaşımız hafif yaralandığında, savcıya şikâyetçi ol
du Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiğinde, bu vatandaşımızın gidebileceği 
yer neresidir9 Şikâyete devam ediyor, paraya razı değil, sanığın cezalandırılmasını istiyor, para sı
zın olsun diyor, cezalandırılsın sanık diyor Gideceği yer neresidir' 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkur ediyorum Sayın Eraslan 
Sayın Meral Yok 
Sayın Osman Ozcan 
OSMAN OZCAN (Antalya) - Sayın Bakanıma bir sorum var 
Anlaşılıyor ki, bu teklifle, uzlaşma adı altında bir sistem genişletilerek getiriliyor Parası olan, 

kaba bir tarifle, baskıyla, uzlaşma yolu bulacağı düşünülsün Ama çocukların neyi olacak7 Anasız, 
babasız çocuklar kiminle uzlaşacak, muhatabı kim olacak9 Buna da bir çozum bulabilecek mısınız9 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Ozcan 
Sayın Ekmekcıoğlu, suremiz doldu, kısa. oz 
Buyurun 
HÜSEYİN EKMEKCIOĞLU (Antalya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Bu teklifle. Anayasa'mızın eşitlik ilkesi bir kez daha tartışmaya açılıyor Bu yeni getirilen sis

temle, uzlaşma kamu davasının nasıl açılmasının ertelenmesi hükmünün açıklamasının geri bırakıl
ması sistemini getirdiği açıktır Bu sistem hangi Avrupa ülkelerinde yer alıyor, açıklar mısınız' 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz 
Sayın Özkan 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim 
Sayın Bakandan bir konuya açıklık getirmesini istiyorum Meclis çalışmalarının dakikasının 13 

milyar olduğu hepimiz tarafından malumdur Ancak, bu Yasa, bir yıl bile geçmemesine rağmen, beş 
kez değişikliğe uğramıştır Bunu nasıl açıklarsınız9 

Ayrıca, Emniyet kayıtlarında, son dokuz ayda, 185 545 kışı değişik suçlardan, gasp, hırsızlık, 
cinayet, cinnet gibi suçlara muhatap olmuşlar Bu konularla ilgili cezai işlemler yapılması gerekir
ken -sosyal bir yaradır- bu şekildeki yasalarla Meclisin vaktini almayı haklı buluyor musunuz9 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür edeıım Sayın Özkan 
Sayın Torun, buyurun 
CAVIT TORUN (Diyarbakır) Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımıza şu soruyu 

yöneltiyorum Şu anda görüşülmekte olan kanunun 22'ncı maddesinin uçuncu bendinde "Kamu da-
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vasinin açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak 
uzere" başlığıyla devam eden dört alt bendinde hükümler sıralanıyor ve (d) bendinde "Suçun işlen
mesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya taz
min suretiyle, tamamen giderilmesi 

Koşullarının birlikte gerçekleşmesi" kuralına bağlandığı ifade ediliyor 
Sayın Bakanım, sorum şu Bu hukum daha onee mahkemeler tarafından verilen kararların, es

ki 647 sayılı Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerinin eşiti mıdır17 Eğer, burada, sanık, mağdur tarafı ve
rilmiş olan kararın kendisi açısından kabul edilebilir olduğunu düşünmüyor ise, temyiz yoluna git
me yolu mu açıktır9 Bunun açıklanmasını arz ve (alep ediyorum 

Saygılar sunuyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Torun 
Sayın Tekelıoğlu 
MEHMET S TEKELIOĞLU (izmir) - Sayın Başkan, gördüğüm kadarıyla burada görüşül

mekte olan kanun maddeleriyle ve kanunla hiç ilgisi olmayan sorular soruluyor Bundan cesaret ala
rak bir soru da ben sormak istiyorum 

Sayın Bakanım, bu kanunla hiç ilgisi olmayan sorulan ve maddelerle hiç ilgisi olmayan soru
ları cevaplandıracak mısınız'' 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Bu ne demek Sayın Başkan9 Sızın görevinize müdahale 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gayet doğal, bir milletvekili olarak hakkı 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Ne demek bu! Böyle gayncıddılık olmaz1 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Hangisi kanunla ilgili değil9 

BAŞKAN Sayın Bakan, buyurun 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Önce bu soruya cevap versin ama 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür edenm Sayın Başkan 
Değerli arkadaşlarım, evvela, zorunlu mudafılıkle ilgili sorudan başlamak istiyorum Zorunlu 

mudafılıkle ilgili, biz, geçtiğimiz haziranda yürürlüğe giren yasayla bazı düzenlemeler yaptık Bu 
düzenlemeleri, adıl yargılama ilkesi ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı olarak yaptık Türki
ye'deki yargılamayla ilgili, yerli yersiz, dışarıda içende, tartışmaları ortadan kaldırmak ve yargı ka
rarlarına olan güveni sağlamak adına bu düzenlemeleri yaptık 

Esas itibarıyla, maddenin yazılış tarzında, barolarla yaptığımız görüşmelerde, herhangi bir yan
lışlık ya da eksiklik yok Ancak, uygulamada, maalesef, maddenin düzeni en işindeki maksadın dı
şında uygulamalar soz konusu olduğu için, bir, bundan dolayı yeni baştan bu maddeyi düzenleme 
mecburiyeti hasıl oldu 

İkinci olarak da, yine, zorunlu mudafılıkle ilgili olarak, hakikaten, barolarımızın ve avukat 
meslektaşlarımızın çok buyuk bir ozvensı oldu, fedakârlığı oldu, buradan kendilerine teşekkür edi
yorum Bunun, yeni baştan, ödemelerle ilgili olarak da bir usule bağlanması zarureti hasıl oldu 
Bunları da dikkate almak suretiyle, barolarla yaptığımız görüşmeler, münferit olarak bize ulaşan ta
lepler ve arzuları da dikkate alarak bir düzenlemeyi burada getiriyoruz Burada konu biraz daha da
raltılarak bir düzenleme var Ödemelerde karşılaştığımız sıkıntıları ortadan kaldırmak adına Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ve yargılama gideri olarak karara dercedılmek uzere bir düzenlemeyi getiri
yoruz Umıt ediyorum, bu uygulama bu sıkıntıları buyuk olçude ortadan kaldırmış olacaktır 
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Şimdi, hırsızlık ve yağma suçlarıyla ilgili olarak Aslında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 
100'uncu maddesinde tutuklama sebeplen yazılıdır Özellikle son fıkrasında da, o son fıkra tersin
den okunduğunda bir yılı geçen hapis cezaları bakımından tutuklama imkânı var Ancak, şu ana ka-
darkı uygulamada bu fıkraya daha fazla açıklık getirebilmek ve son zamanlarda attan hırsızlık ve 
yağma suçlarıyla ilgili kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak konuyu uygulamacıların dikkati
ne getirebilmek için, onunla ilgili olarak da 100'uncu maddeye, katalog suçları içerisine kuvvetli 
şüphenin mevcudiyeti halinde tutuklama imkânını daha net ortaya koyabilmek adına bir düzenleme 
burada getirilmektedir 

Bu yasaların Avrupa Birliğiyle alakası yoktur, bugün görüştüğümüz maddelerin veya görüşe
ceğimiz maddelerin Avrupa Birliğiyle doğrudan alakası olan bir husus değil Ancak, bunlar, netice 
itibarıyla, Türk insanının, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılmış düzenlemelerdir Özellik
le goz ardı edilen husus şudur Her adlı yılın açılışında sayın başkanların yaptığı açıklamalarda 
Biz de zaman zaman aynı konuya temas ediyoruz, vatandaşlarımızın da bu konuda serzenişleri var, 
her geçen gun davaların sayısı artıyor Davaların sayısı artıyor, bu davaların üstesinden gelebilmek 
adına da hiç durmadan yeni mahkemeler kuruyoruz Yeni mahkemeler kurdukça da, daha beş sene 
evvel, on sene evvel bitmiş olan adliye binaları kâfi gelmiyor Mesela, en yeni biten adliyelerin ba
şında Bursa Adliyesi gelir Daha dun denecek kadar kısa bir sure evvel yapılmış, bitirilmiş olan 
Bursa Adliyesi bugün kâfi gelmiyor Ankara, başkent, bugün adliyeye neredeyse kiralık bina araya
cak hale geldik artan davalar sebebiyle 

O halde, klasik usulle yargının iş yukunu azaltmak mumkun olamayacağına ve hâkimlerin ye
tişmesi de çok kolay olmayacağına göre, mutlaka çağdaş çozum usullerim hukukumuza kazandır
mak gerekmektedir Bu konu, alternatif uyuşmazlık çözümlen Avrupa Konseyinin de gündeminde 
olan bir konudur ve müteaddit defalar bu konuyla ilgili Avrupa'da toplantılar yapılmıştır Bizde ka
tıldık Daha bir sure evvel katıldığımız toplantılar var Bunun yollarından bir tanesi de, işte, bugün 
bu kanunla, bu teklifle gündeme getirilen bir kısım yeni usullerdir İşte, uzlaşma bunlardan bir ta
nesidir, diğer ıkı müessese bununla bağlantılıdır Dolayısıyla, bir taraftan yargının iş yukunu azal
tabilmek, obur taraftan kamu barışını tesis ermek ve benzen bir kısım sebepler dikkate alınmak su
retiyle bu düzenlemeler yapılmıştır 

Yine, burada bir yanlışlık oldu Sayın Ozdoğan, okuduğunuz maddeyle gerekçe farklı madde
lere tekabül ediyor, onu tavzih etmek ıstenm 

Şimdi, bir arkadaşımızın sorduğu "savcılar cesareti nereden alıyor" tarzındaki bir sorudur Bu 
soru, keşke sorulmamış olsaydı diye düşünürüm Bir hukuk devletinde, hâkimlerde savcılarda ka
mu adına yetki kullanan herkes cesareti de yasadan alır, gucu, kuvveti de yasadan alır 

ATILLA KART (Konya) - Hukuksuzluğun cesaretini nereden alıyor'' 
K KEMAL ANADOL (İzmir) - Hukuksuzluk da var Sayın Bakan 
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Müsaade ederseniz 
K KEMAL ANADOL (İzmir) - Adam. Bakan' 
ATILLA KART (Konya) - Sayın Bakan, hukuksuz bir fiilin cesaretini nereden alıyor'' Bunu 

bilmek istiyorum 
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ben kendi inancımı söyleyeyim Bir soru 

sordunuz 
ATILLA KART (Konya) - Benim soruma cevap verin 
BAŞKAN - Sayın Kart, lütfen, cevabı dinleyelim Beğenmeyebiliriz Cevabı dinleyelim 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, takdir edersiniz, 

etmezsiniz, ama, Sayın Kart, kusura bakmayın, yanı, sızın arzu ettiğiniz (arzda cevap vermek mec
buriyetinde değilim Soruyu sordunuz, ben inandığımı söylüyorum 
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ATILLA KART (Konya) - Himayeyi nereden alıyor Sayın Bakan'' 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Bakan hakkında 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Savcılar yetkiyi Anayasa'dan alır, yasadan 

alır, cesareti de oradan alır 
ATILLA KART (Konya) - Himayeyi nereden alıyor9 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Bunun dışında, hiçbir yerden, ne hâkim ne 
savcı cesaret alamaz Vereceğim cevap budur 

ATILLA KART (Konya) - Sayın Bakan, himayeyi nereden alıyor9 Onu soruyorum 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Onun dışında bir husus varsa, iç Tuzuk'tekı 

denelim yollarından gitmek sureliyle, yazılı soru sorarsınız, biz de size cevabını, bugüne kadar ver
dik, bundan sonra da vermeye devam ederiz 

ATILLA KART (Konya) - Başardınız Sayın Bakan, bravo! Soruyu gene geçiştirdiniz 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Bakan olmuş, nasıl takipsizlik kararı veriliyor1? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Evet Yanı benim bu noktadaki söyleyeceğim 

şeyler bunlardır 
Diğer konularla ilgili olarak, arkadaşlarımızın sorduğu sorular etraflı ızahalı gerektiren sorular

dır, sureye de dikkat etliğimiz goz onune alınarak, onlara da yazılı cevap vereceğim 
Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap faslı tamamlanmıştır 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama istiyoruz 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Şimdi niye yoklama istiyorsunuz7 

BAŞKAN - Şimdi, yoklama isteğinize göre, 20 sayın milletvekilimizin ismim tespit edeceğiz 
K KEMAL ANADOL (izmir) -Orada da 164 kışı olacak Teker teker sayılacak 164 
BAŞKAN - Sayın Anadol, Sayın Saygun, Sayın Eraslan, Sayın Kılıç, Sayın Gulçıçek, Sayın 

Gencan, Sayın Ozcan, Sayın Ekmekcıoğlu, Saym Ayvazoğlu, Sayın Emek, Sayın Kari, Sayın Öz
kan, Sayın Kesımoğlu, Sayın Ercenk, Sayın Araştı, Sayın Kuçukaşık 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - 20 kışı ayakta olacak 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yeter, fazla oldu 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yok, yok, olmadı daha 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Fazla oldu 20 yeter, 20, fazlaya gerek yok 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Efendim, eksikse yoklama düşmüştür, eğer 19 kişiyse yoklama 

düşmüştür 

BAŞKAN - Sayın Yergok 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ayaklayız ya 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır efendim, olmaz Müdahale ediyorlar burada 
BAŞKAN - Sayın Arz, Sayın Kamacı, Sayın Unlutepe 
isimlerini yazdığımız arkadaşlarımız yoklamaya girmiyor 
Sayın milletvekilleri 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, yerimden bir şey arz edebilir mıyım'' 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkana müdahale etmeyin 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, yerimden bir şey arz edebilir mıyım efendim'' 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Yoklamadan sonra 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Efendim, yoklamadan sonra 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklamaya geçildi 
Sayın Başkan, olur mu'' Yoklama geçildi efendim Lütfen Yoklamaya geçildi 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, burada teamül olarak bir uygulama vardıı Ayak

ta olan arkadaşlarımızın yazım bitinceye kadar ayakta beklemeleri gerekir, bir 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, yoklamaya geçtik, lütfen 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ikı, eğer ayaktaki arkadaşımız 20 kişiyse, 30 kişiyse yazılır 
BAŞKAN - Efendim, ben ismini okuyup, yazdığım arkadaşımıza "oturun" diyorum ki 

dağılmasın 
K KEMAL ANADOL (İzmir) - Biraz daha adam gelsin, biraz daha adam gelsin' Birkaç kışı 

daha gelsin1 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ayakta bekleyecekler Bunun başka lamı cimi yok, bekleyecek
ler Makine sayacak 

BAŞKAN - Şimdi, ben yoklama işlemini başlatıyorum ve dört dakika sure veriyorum 
(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı) 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Sayın Başkan, kâğıtları okursunuz değil mı efendim7 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Kâğıtlar okununca göreceğiz efendim 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Kemal Bey çok heyecanlanıyor bugün 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Göreceği?, göreceğiz kâğıttan 
(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır (AK Parti sıralarından alkışlar) 

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

10- Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve II Milletvekilinin, Çeşitli Kanunlaıdu Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/870) (S Sayısı 1255) (Devam) 

BAŞKAN - Teklifin tumu üzerindeki görüşmeler de tamamlanmış olduğundan, maddelerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul edilmiştir 

Şimdi, birinci bolumun görüşmelerine başlıyoruz 
Birinci bolum, 1 ilâ 30'uneu maddeleri kapsamaktadır 
Birinci bolum üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Nu

ri Saygun 
Buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADİNA MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım, önce, bir ktıçuk maruzatımı Başkanıma iletmek istiyorum Efendim, az evvel, toplantı ye
ter sayısını, karar yetersayısını bulmak için AKP'lı arkadaşlarımı? geldiler, ama, şıı anda, salonu 
boşaltmakla meşgul olduklarından 

KEMALETTIN GOKTAŞ (Trabzon) - Maç var, maç 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - birkaç dakika ı?ın verirseniz, bu konuşmayı bek
letelim, Genel Kurul bir suhulete kavuşsun ve biz de ondan sonra konuşmamızı yapalım Şu anda 
içerisi, konuşmaya ve dinlemeye müsait değil Sayın Başkanım 

ŞUKRU ÜNAL (Osmaniye) Müsait Müsait Sen konuş 
BAŞKAN - Buyurun efendim, sız konuşun 
Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız otursun ve hatibi dinleyelim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) Hayır, giden gider, gitmeyen burada kalsın Sayın Başkan 

Yanı, giden de gitsin 
BAŞKAN - Efendim, dışarı çıkmak isteyene mâm olacak bir müeyyidemiz yok Yalnız, çıkan 

arkadaşlar çıkabilir 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) Hayır, giden gider Sayın Başkan, ama, kalanlar da dinlesin 
K KEMAL ANADOL (izmir) Burası pazar yeri değil Sayın Başkan O arkadaşlar çıksınlar 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) Efendim, istirham edersem, suremi de tekrardan al

ma şansımız olabilir mı9 ilk bir dakika Bu benim suçum değil, yanı salonun pozisyonu yetmedi 
BAŞKAN - Arkadaşlar, oturalım 
K KEMAL ANADOL (izmir) - isteyen çıksm efendim Yanı, pazar yen değil ki burası 
ÖZKAN OKSUZ (Konya) Başkanım, konuşmasına kim engel oluyor7 

MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Vallahi, kimin engel olduğunu şu anda salonda olan 
arkadaşlarım görüyorlar, ciddi bir hareketlilik içindesiniz Girerken bir hareketlilikle geldiniz, elle
rinizi kaldırdınız, şimdi çıkıyorsunuz, bilahare sayısal ihtiyaç duyulduğunda tekrar gelirsiniz 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Aynen öyle 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım 
Başkanım, sizce konuşmam uygun mu' Yanı, ben kendi konuştuklarımı bile anlayamıyorum 
BAŞKAN - Efendim, sız buyurun 
Arkadaşlar, lütfen, hatibi dinleyelim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, ge

cenin bu saatinde, ülke için önemli bir yasayı, ne yazık ki, pek de ciddiyeti olmayan bir ortamda tar
tışmak durumunda kalıyoruz Ben, bu vesileyle gene de yüce Meclise saygılarımı iletiyorum 

Değerli arkadaşlarım, şu görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, az evvel, teklifi veren Bekir Be
yin de açıklamalarından görüleceği üzere aslında bir takıye unsurudur Bu bir kanun teklifi değildir, 
bu bir Hükümet tasansıdır, ama, Hükümet tasarısı, daha önce, 170 kanunda 700 maddeyi değiştirir 
nitelikleydi, altından kalkılamadı, iş bu hale getirildi ve bu maddeler alındı, taşındı, adına da "tek
lif dendi, biz de şimdi, aslında tasarı olan, ama söylemde teklif olan bir yasa teklifini görüşüyoruz 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin görüşmeye açılmasından az önce bir usul tartışmasını günde
me getirmeye çalıştık Çunku, bu yasanın, Tuzuk'umuzun 91'mcı maddesinde belirtilen temel ka
nunlar niteliğinde olmadığını iddia ettik, ama bir şekilde ifade etme şansımız olmadı Usul yönün
den konuşma suresinin daha önce kaçırılmış olduğu iddia edildi Ama, şu kürsüye gelmişken, zabıt
lara geçme düşüncesiyle bir şeyi ifade etmek istiyorum 

Değerli arkadaşlarım, bizim iç Tuzuk'umuzun, yanı, Türkiye Buyuk Millet Meclisi iç Tu-
zuk'unun 91 "inci maddesini açıp bakarsanız, orada, özelliklen taşıyan kanunların ve iç Tuzuk'un, 
bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren kanunlara temel kanun denildiğini görürsünüz Şimdi, 
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burada bir siyası iradeyi bir köşeye koyalım ve hep beraber bir bakalım Bütünüyle hangi yasaların 
üzerinde bir değişiklik yaşıyoruz veyahut kapsamlı olarak nasıl bir değişiklik yaşıyoruz'' Ne butu
nuyle bir yasayı değiştiriyoruz ne kapsamlı bir yasa değişikliği soz konusu Eğer, 91 'inci maddenin 
bu açık ifadesine rağmen, sız, bunu buraya Danışma Kurulu kararıyla veyahut herhangi bir şekilde 
temel kanun olarak getırı yorsan iz, o zaman, yaptığınız külliyen yanlış Bunu, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin, milletvekili arkadaşlarımın önemli bir bölümünün bildiğini de ben iyi biliyorum Ama, 
siyası gerekçelerle, böyle bir dayatmacayla bunu onumuze temel yasa olarak getirdiniz 

Değerli arkadaşlarım, bu yasanın ilginç bir de tanhı var Geçen hafta Adalet Komisyonunda 
görüşmeleri yaparken Türkiye Barolar Bıdığının Başkanı da geldi Zabıtlar var ve Adalet Komis
yonu uyesı arkadaşlarım bunu çok iyi duymuşlardır Türkiye Barolar Birliği Başkanının sözleri ay
nen şöyle "Benim, bu düzenlemeden, böyle bir çalışmadan hiç haberim olmadı Bu sabah öğren
dim, Komisyona geldim " Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Adalet Bakanım ve 
özellikle o Komisyonun üyeleri, değerli arkadaşlarım, sız, sivil toplum örgütlerine, meslek odaları
na, eğer, onlarla ilgili bir kanunla ilgili bilgi vermiyorsanız, onları çağırmıyorsanız, neyi, kimden 
kaçırıyorsunuz'' Yanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanının gelip bu yasayla ilgili görüşlerini orada 
ifade etmesi doğru olmaz mıydı9 Ama, sız, bunu bile içinize sindiremediğiniz için, böyle bir uygu
lamanın içine girdiniz 

Arkadaşlarım, yasayla ilgili bir hukmu sizlerle paylaşmak istiyorum, ama, herkes bir sohbet 
toplantısında olduğu için sadece dinleyenlerle paylaşabiliyorum 

Değerli arkadaşlarım, yeni değişiklikler var bu yasada Bunların en önemlisi de, hukmun açık
lanmasının gen bırakılması Şimdi, hukmun açıklanmasının gen bırakılmasının birtakım koşullan 
var Bu koşullardan bir tanesi, kamunun uğramış olduğu zararın giderilmesi 

Değerli arkadaşlanm, biz, bu filmi bir kere daha yaşadık Bu senaryoyu, biz, burada, bir kere 
dahagorduk Ceza ve güvenlik tedbirleriyle ilgili yasanın 110'uncu maddesiyle ilgili. Komisyonda 
bir çalışma yaptık ve belli bir yaşın üstündeki, kısa sureli humyetı bağlayıcı cezadan mahkûm ol
muş olanların cezalarının evde çekilmesi için biz düzenleme yaptık Hatta, ona, basında, kamuoyun
da "Erbakan'ın affı yasası" dendi Biz oraya bir hukum ilave ettik, dedik ki "Kamuya vermiş ol
duğu zararı karşılaması koşuluyla " Sonra, sız, allem ettiniz kallem ettiniz, getirdiniz, bu, kamuya 
vermiş olduğu zarann karşılanması koşulunu kaldırdınız Ama, hiçbir rahatsızlık duymadan getir
diniz, şimdi, hukmun açıklanmasının gen bırakılmasıyla ilgili bolüme aynı maddeyi bir daha koy
dunuz, "Kamunun uğradığı zararın giderilmesi koşuluyla " Şimdi, merak ediyorum, hangi süreç 
içinde, ne zaman gene bu maddeyi gelırıp bir değişikliğe tabı kılacaksınız ve "kamunun uğradığı 
zarann giderilmesi" şıkkını ne zaman kaldıracaksınız, bunu merak ediyorum 

Değerli arkadaşlanm, şu kürsüden aşağı yukarı her konuşmamızda aynı şeyleri tekrar eder hâle 
geldik Lütfen 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) Yanı, ezberiniz devam ediyor. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Sizler bu kadar yanlış yaptığınız müddetçe, biz, her 

şeyi tekrar söylemek zorunda bırakılıyoruz 
Değerli arkadaşlarım. Ceza Yasası'nı değiştirdik, külliyen Ceza Usulu'nu değiştirdik, daha 

birçok değişiklik yaptık, ama, bu yaptığımız değişikliklerin temelinde bir gerekçesi vardı Efendim, 
ne olursa olsun, bu yasalar geçmişte çok değişiklik gormuş, biz bu değişikliklerle bu kadar yıpran
mış bir yasayı ortadan kaldıralım, yem bir yasa getirelim Bu gerekçe doğru olabilir arkadaşlarım, 
ama, bu gerekçeye dayalı olarak yapmış olduğunuz yeni Ceza Yasası'mn dört defa değişikliğe tabı 
olduğunu ve bunun beşinci değişiklik olduğunu bir kere daha size hatırlatmak istiyorum 

Hele bir 61 'inci maddemiz var Bu 61 'inci madde, değerli arkadaşlarım, ıkı defa, yasa çıktığın
dan bu yana değişiklik gordu Bugün bu yasada aynı 61'ıncı maddeyi ucuncu defa değişi iriyoruz 
Şimdi, yanı, yıpranmış, kırk senelik, altmış senelik yasalar yıpranmış, beş on değişiklik gormuş, ye-

- 3 5 3 -



TBMM B: 25 29 . 11 . 2006 O: 6 

nı baştan yasa yapalım, dediniz, ama, getirdiğiniz konumda bu yasayı durmadan değiştirmekle 
uğraşıyorsunuz 

Birde, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarım, şu kürsüden konuşan arkadaşla
rımın hep söyledikleri bir soz var Efendim, zarara uğrayanların maddi zararları telafi edilecek Bu 
yönde hukuk açık, yargı açık gibi iddialar var 

Değerli dostlarım, hiç kimse, hukukta, kişilerin uğramış olduğu maddi zararı ortadan kaldıra
cak bir düzenleme yapma hak ve yetkisine zaten sahip değildir Bu konuda biz bu hakkı tanıdık der
seniz, yanlış söylersiniz Sız, böyle bir hakkı vatandaşın elinden alma hakkına sahip değilsiniz 
Ama, burada bir şey daha söylüyorsunuz, hep söylediğiniz maddi zararın telafisi Az evvel arkadaş
larım söyledi, yanında eşiyle birlikte bir yerde yürümekte olan bir insanın uçuncu bir kışı tarafın
dan tacız edilmesi, rahatsız edilmesi gibi bir olayda bu kışının ilgili yargıya başvurduğunda, sızın 
bu yeni getirmiş olduğunuz düzenlemeler gereğince 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - yeni getirmiş olduğunuz bu düzenlemeler gereğin

ce bu kışı hakkında iddianame tanzim edilmeyebilir İddianame tanzim edilmediği takdirde Sız, 
Ceza Yasası'ndabır de farklı bir değişiklik yarattınız, şahsı dava hakkını Ceza Yasası'nın genel şab
lonundan çıkarttınız Peki, arkadaşlarım, bu, tacize uğramış olan insan, eğer iddianamenin tanzimi
ne gerek duyulmadığı hallerde, şahsı dava yoluna da gidemeyeceğine göre, uğramış olduğu bu hak
sızlığın karşılığını -ekonomik karşılıktan bahsetmiyorum, sız, burada hep onu söylediniz- uğramış 
olduğu manevi zararım, o uğramış olduğu eziyeti, uzuntuyu, sıkıntıyı, ancak ve ancak bu eylemi 
gerçekleştiren kışının tecziyesi suretiyle tatmin edebilir, ama, sız, bu yolu kapattınız Bu düzenle
meyle, artık böyle bir yol yok Bu nereye goturur bizi değerli arkadaşlarım'' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN Sayın Saygun, son cümlenizi alayım efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Bitiriyorum efendim 
Eğer Türkiye'de suç işlemeyi ve suç işleme alışkanlığını yakalamış olan insanların bu ve ben

zeri düzenlemelerle her gun biraz daha önlerim açar, onları biraz daha ozgurleşinirseniz, bu nitelik
teki bir özgürlüğü onlara tanırsanız, bir özgürlüğü binlerinden yoksun bırakırsınız Bu ülkede na
musuyla, şerefiyle, onuruyla, suç işlemeden, hayatlarını duzgun bir şekilde idame ettiren insanların 
önemli bir özgürlük sahasına başkalarının müdahale imkânını verirsiniz Bu doğru olmaz Bu, bu 
ülkede kaos yaratır, sıkıntı yaratır 

Birinci bolumunu konuştuğum bu düzenlemenin, size göre yasa teklifinin, bize göre tasarının 
tumunu onaylamıyoruz, tumu toplumumuza uygun bir düzenleme değildir Bu, Ceza Yasası'nın bü
tünlüğünü bozucu niteliktedir Bu uygulamaların yarın obur gun zararlarını göreceğiz 

Sözlerimi bitirirken, son, şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum Bu söylediklerimizi sayısal ço
ğunlukla muhtemelen dikkate almayacaksınız, yine bildiğinizi yapacaksınız, ama, birkaç ay sonra, 
biz bu kürsüye çıkacağız -bu gece yapmış olduğunuz bu değişiklikleri sız bir kere daha değiştirmek 
zorunda kalacaksınız- biz o zaman bunu söyleyeceğiz, ama, hayret, sanıyorum, biz, bunları o zaman 
da söylesek, sız yine böyle gitmeye devam edeceksiniz iktidar size yakışmadı diye düşünüyorum 

Saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Saygun 
Şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Kuçukaşık (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlama

dan önce, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum 
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Simdi, gerçekten de ilginç bir temel yasayı görüşüyoruz, adı belli olmayan ve bize, hukuk eği
timimizde, öğrenimimizde şimdiye kadar "temel yasa ve yasa nedir" kavramlarıyla, hukuk fakülte
si öğrencilerine sorduğumuzda ne cevap verebileceğini bilemediğimiz bir yasayı, temel yasa olarak 
görüşüyoruz, ama, bundan daha da ilginç bir şey var, dört yıldan beri, -artık, dördüncü yılımızı bu 
Parlamento olarak doldurduk- ama, dört yıldan ben benim gördüğüm bir şey var, biz, bu Parlamen
toda sadece ve sadece af yasaları çıkartmakla meşgul bir hale geliyoruz Hem hukuki af yasaları çı
kartıyoruz hem ekonomik af yasaları çıkartıyoruz Af yasaları yetmiyor, öyle bir noktaya geliyoruz 
ki, Türk ceza sisteminde ve Türkiye'de turn ceza kanunlarında, özel ceza kanunlarında ne kadar suç 
varsa, onların suç olma niteliğim ortadan kaldırarak, o suçlardan yargılanan bazı insanların kurta
rılması için çok buyuk çabalar sarf ediyoruz 

Benden önce konuşan tum Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki arkadaşlarım dediler ki "Biz 
sabah saat 10 30'da geliyoruz, gece saat 11 00'e kadar burada çalışıyoruz " Evet, Adalet Komisyo
nunda gerçekten de bu çalışmalar var Kaçakçılık kanunu daha bugün bitti Ama öyle şeylerle kar
şılaşıyoruz ki, bir taraftan, bakıyorsunuz "etkin pişmanlık" adı altında "ver parayı kurtul cezadan", 
şimdi buraya geliyoruz, yine ' uzlaşma" adı altında, cumhuriyet savcısının iddianameyi ertelemesi 
ya da hakimin hukmu ertelemesi adı altında, parayı basanın hiçbir şekilde suçlanamayacağı, mah
kemeye giremeyeceği, yargılanmayacağı bir hukuk sistemine doğru hızlı adımlarla gidiyoruz 
arkadaşlar 

Bu teklif, Adalet Komisyonunda görüşülürken eski bir hikâyeyi anlattım, fıkrayı anlattım Bu
nu da herkese bir kere daha anlatmak istiyorum Bir gariban adam varmış, ama, ensesi bayağı ka
lınmış, -bazı ensesi kalın arkadaşlarımız var- bir tane de zengin, şımarık bırımn çocuğu varmış, ya
nında giderken, enseyi gormuş, canı bir rokat atmak istemiş, bir iane tokat atmış, adam kadıya 
şikâyet etmiş -devirler eski ya- kadı demiş "Ne oldu, suç nedir11" "Ya, bir şey değil, işte, ensesi çok 
meydandaydı, aşka geldim bir tane tokat attım " demiş "1yı, 5 akçe" demiş kadı Vermiş parayı çık
mışlar Gidiyorlar, gariban, parayı mı alsın, yediği tokada mı uzulsun9 Zengin bir tane daha patla
mış "Ne oldu" demiş "Ne olacak ya, sende bu ense, bende bu para, burada da bu kadı varken, da
ha çok, ben, senin ensene bu tokadı atarım " demiş 

Şimdi, arkadaşlar, getirdiğimiz düzenlemelerin rumu bu Parası olanın Türkiye'de her turlu su
çu işleyebileceği, insanları tahakküm altına alabileceği yasal düzenlemeler getiriyoruz Öyle düzen
lemeler getiriyoruz ki, Türkiye'de artık, kolluk kuvvetlen yerine, mafyanın, uzlaştırma burolannı 
kurabileceği ve suçtan zarar gören gariban insanlara, parası olan insanların isteğiyle ve para gücüy
le beraber, mafyanın, insanları uzlaştırmak için devreye gireceği yeni bir surece çok hızlı adımlar
la yol alıyoruz ve bu olacak, bu babımıza gelecek Uzlaştırma hükümleriyle gelecek, şikâyetten vaz
geçirme hükümleriyle gelecek Hepsi gelecek 

Şimdi, arkadaşlarımız diyor ki "Biz bunların gerekli önlemlerini aldık " Hayır arkadaşlar, sız 
onların gerekli önlemlerini almadınız Sız, bu teklifler verilirken her şeyi serbest bırakarak, sadece 
güçlünün istediğini yapabileceği bir düzenleme getirmeye çalıştınız Sadece, komisyonlardaki bi
zim eleştirilerimiz ve kamuoyu baskısıyla cezalardaki sınırlar düzenlendi, sadece onlar oldu 

Şimdi, deniyor ki "Efendim, ust sının ıkı yıl ve daha aşağıdaki hapis cezalan " Değildi Hük
mün açıklanmasının ertelenmesi bu muydu9 Hayır, değildi Bizim tepkimiz üzerine bu geldi Yanı, 
öyle bir noktayı söylüyorsunuz ki, sız, tamamen, herkese eşit, adalet getirecek, gariban çocuklar, iş
te, mahkemelerde uğraşmayacaklar, savcı bakacak, çok iyi kolluk görevlerini yerine getirecekler, 
bu işler çözülecek diye düşünüyorsunuz Değil arkadaşlar 

Bakınız, şu anda 170 kanunda esas amacımız ne bizim9 170 özel yasada ceza düzenlemeleri
ni içeren değişiklikleri yapmak istiyorduk biz ve şu anda Yargıtay bu düzenlemeler yapılamadığı 
için dosyaların incelemesini erteledi Öyle mı9 2006 yılı sonuna kadar ertelemıştı, 2007 sonuna ka
dar şimdi erteledi özel kanunlardaki cezaları ertelemesini 
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Şimdi, sız bu düzenlemeyi getıremıyorsunuz, Türkiye'nin acil ihtiyacı var diyorsunuz Neyi 
getiriyorsunuz''İddianamenin ertelenmesi Türkiye'nin acil ihtiyacı mı ' Hukmun açıklanmasının er
telenmesi acil ihtiyaç mı ' Evet, bazıları için öyle, çunku 

(Mikrofon otomatik cihaz tararından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı toparlayın 
MEHMET KUÇUKAŞ1K (Devamla) - Bazıları için öyle, çunku, bazı arkadaşların, bazı kamu 

görevlilerinin gerçekten de cumhuriyet savcılıklarında, bazılarının taa Yargıtay Başsavcılıklarında 
soruşturma dosyaları var Elbette onlar ortadan kalkacaklar, amaç bu, amaç bu Bunları herkes bili
yor artık Tartışma da bu ve artık vazgeçin, ne olur vazgeçiniz Bakınız, ne olur vazgeçiniz Bu pa
rası olanlar bugün sızı esir aldılar, yarın suratınıza bakmazlar emin olun 

Saygılarımla (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kuçukaşık 
Şahsı adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, birinci bolumun üzerin

de şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere soz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum 
Şimdi, burada yapılan konuşmalarda bir konunun üzerinde özellikle duruluyor Nedir' Gari

ban, efendim, ceza alacak, zengin olan parayı verip kurtulacak, işte, garip olan da cezayı alacak, 
mahkûm olacak, böyle bir sistemi getiriyorlar diye bunun altına özellikle vurgu yaparak, altını ka
lın kalın çizgilerle çizerek, zenginlen koruyan, garipleri, efendim, sıkıntıya sokan bir düzenleme ge
tiriyor Var mı öyle bir şey' Yok Neden yok' Çunku, buradaki kapsama giren suçlara baktığınız za
man, sokakları suçlularla dolduracak suç tiplemeleri veya kapsam itibarıyla giren suçlar bunları 
kapsamıyor, bir 

Ikı Ceza Kanunu'nun uygulamasına baktığınız zaman, farklı bir manzara çıkıyor Ben size bu
radan okuyacağım Bakın, 50'ncı madde, Ceza Kanunu'nun, aynen okuyorum "Kısa sureli hapis 
cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama surecinde duyduğu pişmanlı
ğa ve suçun ışlenmesindeki özelliklere göre," 

a) Adlî para cezasına," 
Mahkeme yargılama yaptı, sanığın durumuna baktı, kişiliğine baktı, ekonomik, sosyal durumu

na baktı, dedi ki -bir yıla kadar olan hapis cezalandır kısa sureli hapis cezalan- ben senin cezanı pa
ra cezasına çeviriyorum, dedi ve adlı para cezasına hükmetti Şimdi, bu para cezasına çevrilen kışı
nın zengin olduğuna, fakır olduğuna, şuna buna bakmıyor Mahkeme, bunun daha yararlı olacağına 
kanaat getirdi, verdi Biz, burada, şimdi, bu adam zengindi, parayı bastı, hapis cezası alacak yerde 
adlı para cezasına cezasını dönüştürdü mu diyeceğiz' 

"b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya taz
min suretiyle tamamen giderilmesine, 

c) En az ıkı yıl sureyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde ba
rınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devamına," 

Ve devam ediyor Birtakım seçenek yaptırımlara, kısa sureli hapis cezalarının çevrileceğine ka
rar verebilir" Bunun kim kararını verecek' Mahkeme karar verecek O zaman biz buradan hareket
le, Ceza Kanunu'muzda böyle bir şey var, bu düzenlemeler parayı basana adlı para cezası veyahut 
da hapis cezasının dışında başkaca seçenek yaptırımların uygulanmasına imkân mı venyor diyece
ğiz' Böyle bir şey demeye imkânımız var mı ' Yok 

Ote yandan, bakın, 51'mcımadde, hapis cezasının ertelenmesi maddesi "işlediği suçtan dola
yı ıkı yıl veya daha az sureyle hapis cezasına mahkûm edilen kışının cezası " 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Oralarda mahkûmiyet varp 
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BEKİR BOZDAG (Devamla) - Bakın, bir şey söylüyorum, bir şey söylüyorum 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Hukum var oralarda, hukum' 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Mahkûmiyet veriyorsun ve bunun cezasını erteliyorsun Ora

da garibanın Ertelemek mecbun mı ' Değil Neye bağlı'Mahkemenin takdirine bağlı Şimdi, zen
gin bir adamın cezası ertelendi, fakır olanın cezası ertelenmediği zaman, biz, buradan hareketle, kal
kıp bu adam zengindi, bu suçlu, sanık zengindi de onun için mahkeme bunun hapis cezasının erte
lenmesine karar verdi mı diyeceğiz veya ertelemediği zaman, ertelen memesinin sebebi bu muydu 
diyeceğiz' O zaman, her kanun maddesinin altında biz farklı nıyeller ararız, farklı gölgeler, farklı 
korkuluklar ararız Bu bizi hakikatten uzaklaştırır 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Biz arıyoruz 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bu nedenle, yanlış bir düzenleme değildir bu getirilen uç te

mel müessese Doğru, yararlı, hukukumuzda faydası uygulamayla açık ve net görülecek müessese
lerdir, bir 

ikincisi, burada konuşan değerli arkadaşım dedi ki "Barolar Birliğinin bundan haberi yoktu " 
Şimdi, ben alt komisyonda çalıştım Alt komisyonda, Barolar Birliği adına Barolar Bıdığı Genel Sek
reteri Avukat Sayın Güneş Gurseler Bey geldiler, alt komisyonda kendileriyle ılgıh kısımda görüşle
rim, kanaatlerim serdettiler, ondan sonra da izin alıp gittiler ve kanaatlerini de burada sergilediler 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Tutanakta yazıyor, niye cevap vermediniz' Sen ora
daydın, niye cevap vermedin' 

BEKİR BOZDAG (Devamla) - Bakın, bir şey söylüyorum Ben alt komisyonda çalıştım, im
zası da burada var Komisyona katılan bürokratların veya sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin 
de imzası var, Barolar Birliğinin de haberi var Barolar Birliği Başkanının, Genel Sekreterinin ne
reye gittiğinden haberi olmayabilir, onu bilemiyorum 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Hayır, sen niye cevap vermedin o zaman' 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Onlar Onu söyledi mı bilmiyorum, ama benim bildiğim bir 

şey var Bizim yaptığımız çalışmada bu arkadaşlarımız geldiler, kanaatlerim söylediler 
Bir başka örnek söylendi Eşinin yanında dövülen bir adamla ilgili dava, kamu davası 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - O zaman niye cevap vermedin' Niye cevap verme

din o zaman' Adam geldi, komisyonda söyledi bu lafları 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Eşinin yanında dövülen bir insanla ilgili, karısının yanında dö

vülen bit erkek Bu, dava açtı Efendim, bu, kamu davasının açılmasının ertelenmesine giriyor, 
ben senin için dava açmıyorum diyebilir mı ' Efendim, der Sız dövdünüz, kolunu kanadını kırdınız, 
bunu der Böyle bir şey yok Bakın, 86'ncı madde ne diyor, okuyorum bınncı fıkrasını "Kasten baş
kasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kı
şı bir yıldan uç yıla kadar hapis cezası " Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nerede' Ikı yı
la kadar Sadece kasten yaralamanın ikinci fıkrası buraya giriyor, diğerleri buraya girmiyor Mad
deleri saptırarak, farklı anlamlar yükleyerek konuyu takdim edersek, bundan amaçlanan fayda ha
sıl olmaz diyorum Bu toplumun yararına, hayrına olan düzenlemelerdir diyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ 
Şimdi, on beş dakika sureyle soru-cevap işlemim başlatacağım 
Sayın Işık, buyurun 
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AHMET İŞİK (Konya) - Sayın Bakanım, hukmun açıklanmasının ertelenmesiyle kamu dava
sının ertelenmesi Çok net, teknik olarak Bununla ilgili getireceği faydaları almak istiyorum 

Bir de, teklifin 44'uncu maddesiyle yapılan değişiklik, 5402 sayılı Kanun'un 14'uncu madde
sine fıkra eklenmesi Buradaki anlam nedir' 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İşık 
Sayın Kart, buyurun 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ederim 
Ben, Sayın Bakana, biraz evvel sorduğum soruyu, Sayın Bakanın önergeme verdiği cevaptaki 

ifadelere dayanarak tekrar sormak istiyorum 
Sayın Bakan, 31/5/2005 tarihli önergeme verdiğiniz cevabı söylüyorum, okuyorum, aynen 

okuyorum "'Sozu edilen dosyada Bakan hakkında -aynen ifade bu- 5/8/2003 tanhiı, 2003/551 ka
rar sayılı ek takipsizlik karan"ndan soz ediyor Sayın Bakan, milletvekili seçildikten on ay sonra ve
rilen bir takipsizlik kararından soz ediyorum 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Aynı soru Sayın Başkan, aynı soru 
ATILLA KART (Devamla) - O dosya içinde, yargılama yapıldığı, diğer milletvekilleri hakkın

da, dört milletvekili hakkında tefrik kararı verildiği, ilgili savcının bilgisi dahilinde Yanı, gözden 
kaçacak, atlama yapılacak bir şey yok Ben, bu ilgili savcı bu cüreti nereden buluyor derken bunu 
kastediyorum Sayın Bakan Neresinden bakarsanız, on beş yıllık kıdemi olan bir savcıdan soz edi
yorum Bu savcı, Anayasa ihlali yapmak pahasına bu cesareti, bu cüreti nereden alıyor, bu himaye
yi nereden alıyor'' Buna cevap vermenizi istiyorum Bu noktada, polemik yapmadan soruma cevap 
vermeniz gereğini bir kez daha hatırlatıyorum 

Teşekkür ediyorum 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart 
Sayın Kılıç, buyurun efendim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana ıkı sorum olacak 
Sayın Bakan demin sorulara cevap verirken, bunun bir zorunluluktan kaynaklandığını, kamu 

barışının tesisinin gerekli olduğunu, yargının iş yukunun fazla olduğunu, bunların giderilmesi ge
rektiğim belirtti 

Sayın Bakanım, şimdi şöyle bir soru yöneltmek istiyorum Haksızlığa uğrayan bir kışı eğer yar
gıdan yeten kadar destek görmezse, yanı kendisinin hakkını korumakla ilgili cumhuriyet savcısı da
va açmazsa, bu durumda adaletin gerçekleştiğine inanmayan kışı kendi hakkını kendi aramak yolu
na gittiğinde, o zaman bizim ülkemiz suç cennetine dönmez mı9 Çunku, adaletin gerçekleşmediği
ne inanan insanlar kendi haklarım kendileri aramak yoluna gidecekler Bu bir 

ikincisi Devlet olarak yargının iş yuku fazla diye suçluları özendirici yasalar çıkartırsak, o za
man ülkemizdeki bu suçla mücadeleyi nasıl sağlayacağız9 

Son olarak da Ben, şunu özellikle açıklarsanız çok memnun olacağım "Hukmun açıklanma
sının ertelenmesi" diye 23'uncu maddede bir düzenleme getiriliyor Şimdi, ortada açıklanan bir hu
kum olmadığına göre, bundan nasıl "hukum" diye bahsedebiliyoruz9 Bunu da açıklarsanız çok 
memnun olacağım 

Saygılar efendim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç 
Buyurun Sayın Eraslan 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir soru sormak 
istiyorum 

Şimdi, mahkeme kadıya mülk değil, hiçbir makam hiç kimseye kaim değil Dünya olumlu, gun 
akşamlı ilende, Sayın Bakan, Bakanlıktan ayrıldıktan sonra, ayrıldığınız donemde, yolda eşiniz ha
nımefendiyle giderken, birisi sızı darp etti Raporunuz var, dövüldüğünüze dair tanıklarınız var 
Şikâyette bulundunuz cumhuriyet savcısına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verdi 
Gideceğiniz yolu bana anlatır mısınız'7 Hakkınızı nasıl arayacaksınız9 

BAŞKAN - Teşekkür edenm Sayın Eraslan 
Sayın Unlutepe, buyurun 
HALİL UNLUTEPE (Afyon kara hisar) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruyu 

yöneltmek istiyorum Bu tasarıyla birlikte 5237 sayılı Ceza Kanunu'nda ciddi değişiklikler yapıyo
ruz Bunlardan bir tanesi de, 191'ıncı maddede değişiklik yapıyoruz Yanı, kullanmak için uyuştu
rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak 

Sızın de takdir edeceğiniz gibi, 5237 sayılı Yasa, 2004 yılında kabul edilmiştir ve yürürlüğe 
girmiştir Şimdi bu Türk Ceza Kanunu'nda dördüncü sefer bir değişikliğe gidiyoruz Yasalarda bu 
kadar çok ve aceleci değişiklik, toplumun siyasî iktidara olan güvenini sarsar mı9 Bunu öğrenmek 
istiyorum 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Unlutepe 
Başka soru yok 
Sayın Bakan, buyurun 
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifiyle gündeme getirmeye çalıştığımız veya 

yasalaşmasını arzu ettiğimiz müesseseler, başta da ifade etmeye çalıştım, bir alternatif uyuşmazlık 
çözümüdür Bize mahsus da değildir Bunu anlatmakta zorlanıyoruz Ben diyorum ki En gelişmiş 
ülkelerde dahi yargının iş yukunu azaltabilmek adına alternatif uyuşmazlık çözümlen aranıyor Bu 
çözümlerin içerisinde bugün bizim getirdiğimiz hususlar da var ve birçok ülkede de uygulanıyor 
Uygulandığı için bizim de ceza hukuk sistemimiz içerisine bu müesseselerin kazandırılmasında 
hem yargının iş yukunu azaltmak hem toplumsal barışı sağlamak hem kamu düzenim tesis etmek 
hem suç işlemiş olan kişiyi rehabılıte etmek gibi sayısız faydalan olan müesseselerdir Uygulamay
la faydası Batı'da ortaya çıkmış olan müesseselerdir Biz de bunlardan istifade etmek için bunları 
getirmiş oluyoruz 

ikinci olarak Sayın Kart'ın sorduğu soru Kendisi bize soruyu sormuş, biz de cevabını orada 
vermişiz Eğer o soru tatmin etmiyorsa bir defa daha sorar, biz de, yine mevcut kayıtlarımız içeri
sinde ne tıp bir bilgi varsa o bilgilen kendisine memnuniyetle veririz Bugüne kadar bize soru so
rup da cevabını vermediğimiz hiçbir soru yoktur Tekraren ifade ediyorum Hâkimlerimiz de, sav
cılarımız da cesareti, yetkiyi yasalardan, anayasalardan alır, hukuktan alır, onun dışında başka bir 
yerden alamaz Eğer, onun dışında başka bir durum soz konuşu ise, şikâyet müessesesi var, başka 
turlu denetim konuları var 

Şimdi, bu getirdiğimiz yasalarla. Sayın Kılıç, suçluları özendirmek gibi bir durum asla soz ko
nusu değil Sız de biliyorsunuz ki, suçluların Türkiye'de biraz cesaret bulmasının sebebi sık sık çı
karılan adardır ve hep beraber bundan şikâyet ediyoruz ve bir daha bu konularla ilgili af getirilme
sin diye her defasında bu konudaki kararlılığımızı vurguluyoruz Yanı, cumhuriyet kurulduğundan 
bu tarafa seksen uç sene içerisinde, -kırk sekiz diye biliyorum, belki daha fazladır- her on sekiz ay
da, her yirmi ayda bir af çıkarılırsa, o takdirde bir kısım insanlar suç işlemekte kendılennı daha ce
sur hissedebilir 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, bu da ustu ortulu bir af değil mı'' 
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Onun için, bundan sonra umıt ederim ki hiç

bir parlamento ceza hukukuyla ilgili bir af kanunu gündeme getirmez Bunun zararlarını hep bera
ber çekiyoruz Yanı bugün, toplumda bazı insanlar kendilerim çok cüretkâr hissediyorsa, getirilen 
bu Ceza Kanunu'ndan değil, geriye donuk çıkarılan atlardandır Birincisi budur 

ikincisi Ceza infaz sisteminde yuz gun ceza alıyor, kırk gun yatıyordu Dolayısıyla, adamın 
gırdığıyie çıktığı bir oluyordu Bu da belli o Icude yine bir ikinci af durumu Sizde biliyorsunuz ki, 
getirdiğimiz sistemle bunu uçte2'ye çıkardık ve nitekim, eskiden bu kanunlar yürürlüğe girmezden 
evvel, cezaevlerinde hukumlu ve tutuklu sayısı yılda 5 bin artarken, son uç dört ay içerisinde 14 bın-
15 bin artmıştır Şu an 68 500 civarında, cezaevlerinde, hukumlu ve tutuklu vardır Eğer cezaların 
artması ve içeride kalma suresinin uzatılması suçun önlenmesinde bir tedbir ise, biz, sizlerle bera
ber bu tedbiri getirmeye çalıştık Halbuki, sız de biliyorsunuz ki, suç olgusu tek başına ceza huku
ku tedbirleriyle önlenemez Bunun belli bir dahlı vardır, belli bir muessırıyetı vardır her suç bakı
mından Nitekim, en çok gündemde olan konuların başında töre cinayetleri var Mahkemelerimiz 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını da veriyor, ama buna karşılık, maalesef, kültürden, töreden 
ve başka turlu sebeplerden kaynaklanarak her gun, neredeyse, gazetelerde bir töre cinayetine, ma
alesef, şahit oluyoruz O nedenle, bu getirdiğimiz bugünkü düzenlemede, tam tersine, suçlara ser
bestiyi getiren değil, suçları bu anlamda caydırmaya yönelik önemli tedbirler içermektedir Onun 
için, bunun kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda vardır 

Uçuncusu Yargı dediğimiz zaman, yargının uç tane ayağı var Bir tarafta cumhuriyet savcıla
rı, obur tarafta hâkimlerimiz, ben tarafta da savunma Dolayısıyla, savcılarımız da netice itibarıyla 
yargının bir parçasıdır Yanı, yargılama bir olçude onunla beraber başlıyor Savcılara güvensizlik gi
bi bir durum soz konusu olmayacağına göre, bugün burada dile getirilen hususlar getirdiğimiz tek
lifle vant olan hususlar değil, biraz spekule edilmiş olan hususlardır Eğer savcının kararını veya bir 
hâkimin karan beğeni I mıy orsa, sızı tatmin etmiyorsa, kanun yolları var, itiraz yolları var, temyiz 
yolları var Onun için, somut olarak verdiğiniz mısallerdekı hususların hiçbirisi getirdiğimiz düzen
lemeler açısından, şu an tartıştığımız düzenlemeler açısından varit olan hususlar değil Bunun ka
muoyu tarafından bilinmesinde fayda vardır 

Diğer hususları yazılı olarak cevaplayacağım 
Teşekkür edenm 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ikı dakika var efendim, cevap versin 
BAŞKAN - Soru-cevap faslı tamamlanmıştır 
(CHP sıralanndan bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama istiyoruz efendim, oylama yapacaksınız herhalde 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yok ki Yirmi kışı yok arkadaşlar 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Var, var 
MUHARREM KILIÇ (Malarya) - Iyı say, iyi say 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Başkan, henüz bir oylama olmadığı için 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Eksik, eksik 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Salih Bey, senin milletvekilleri!), Bakanların Genel Kurulda olma

dığı için 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bu, hakkın suıstımalıdır 
BAŞKAN - Oylamaya geçmiş değiliz 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Emin ol, bu. hakkın suısiımalı Biraz önce oylama yapıldı 
K KEMAL ANADOL (İzmir) - Biz, oylamaya geçmenizi bekliyoruz efendim 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Geçmediniz efendim 

K KEMAL ANADOL (İzmir) Ayakta bekliyoruz biz Bir şey yok 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Oylamaya geçilmedi efendim 

ZULFU DEMIRBAĞ (Elazığ) - Gelecek sene bu zaman millet de yoklama yapacak 
BAŞKAN - Efendim, arz ettim Sayın Başkana 

K KEMAL ANADOL (izmir) - Estağfurullah 

BAŞKAN - Oylamaya geçmeden önce 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Hayır, biz bekliyoruz, sız devam edin efendim 

BAŞKAN istenebileceği için, öyle bir şeyimiz yok şu anda prosedürümüzde 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Biz bekliyoruz efendim 

BAŞKAN - Buyurun efendim 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Rahatsız olmayın efendim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) Bekliyoruz biz 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ayakta da dururuz biz iç Tuzuk'ıe "oturulur" diye bir kural yok 

BAŞKAN - Birinci bolum üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır 
Şimdi, birine t bolümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerim yap

tıktan sonra ayn ayrı oylarınıza sunacağım 
Şimdi l'mcı maddeyi okutuyorum 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-

BAŞKAN - Madde üzerinde I adet önerge vardır, okutuyorum 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığına 

2/870 Esas Numaralı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
BAŞKAN - Sayın Başkan, önerge biraz uzun, lütfen buyurun [AK Parti sıralarından alkışlar 

(')• CHP sıralarından gürültüler] 

K KEMAL ANADOL (izmir) - Olsun, bir sıkıntımız yok efendim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Olsun, olsun 

BAŞKAN - Buyurun efendim 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, Genel Kurulda böyle bir ayakta bekleme usulü 

yok yoklamanın dışında 
BAŞKAN - Efendim, önerge ıkıbuçuk sayfa 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Olsun, olsun 

SALrH KAPUSUZ (Ankara) - Vazgeç Sayın Başkan 
ZULFU DEMIRBAĞ (Elâzığ) - Sayın Başkan, arkadaşlar belki saygı duruşunda durmak is

tiyorlar. 
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" Kanun Teklifinin I maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 
Muharrem Kılıç Yüksel Çorbacıoğlu Mehmet Kuçukaşık 

Malarya Artvin Bursa 
Feridun Ayvazoğlu Atılla Kart 

Çorum Konya" 
FERİT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Bir şey soyluyoısan gülme o zaman, sırıtma1 

Ayıp oluyor yanı1 

ZULFU DEMIRBAĞ (Elâzığ) - Efendim Efendim 
FERİT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Bizimle dalga mı geçiyorsun' 
ZULFU DEMIRBAĞ (Elâzığ) - Efendi ol' Dalga geçilecek bir durumda olduğun için geçiyo

ruz Ne var yanı1 (AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Ayıptır be' 
BAŞKAN Sayın Demırbağ, lütfen 
"Madde I- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştin İm ıştır 
Madde 61 - (1) Hakim, somut olayda, 
a) Suçun işleniş biçimini, 
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, 
c) Suçun işlendiği zaman ve yen, 
d) Suçun konusunun önem ve değerini, 
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, 
g) Failin guttuğu amaç ve saikı, 
Goz onunde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve ust sının 

arasında temel cezayı belirler 
(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci 

fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır 
(3) Bınncı fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlaı temel ce

zanın belirlenmesinde ayrıca goz onunde bulundurulmaz 
(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nite

likli hallerin gerçekleşmesi durumunda, temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır 
(5) Yukarıdaki fıkralara göre belıılenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme 

suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada ındınm yapılmalını gerektiren şahsı se
beplere ilişkin hükümler ile takdiri ındınm nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir 

(6) Hapis cezasının suresi gun, ay ve yıl hesabıyla belirlenir Bir gun, yırmıdort saat, bir ay, 
otuz gıındur Yıl, resmi takvime göre hesap edilir Hapis cezası için bir gunun, adlî para cezası için 
bir Türk Lirasının arta kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez 

(7) Sureli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen so
nuç ceza, onız yıldan fazla olamaz 

(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireysel
leştirmesine yönelik artırma ve indirimler, gun üzerinden yapılır 

AHMET IŞIK (Konya) - Yavaş oku 
BAŞKAN Arkadaşlar lütfen karışmayalım 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) Sayın Başkan, böyle bir usul yok, arkadaşlara itiraz edin lütfen 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Salih Kapusuz mu yönetiyor bu Meclisi'' 
"Adlî para cezası, belirlenen sonuç gun ile kışının bir gun karşılığı ödeyebileceği miktarın çar

pılmasıyla bulunur 
(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gun bın-

mının alt sının, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az, ust sının da, hapis cezasının ust 
sınırından fazla olamaz 

(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksi İtilebilir, ne de değişti
rilebilir 

(11) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine, müebbet hapis, müebbet hapis cezası yerine, yırmıbeş yıl hapis cezası verilir 
Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir 

(12) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
surecindeki davranışları, cezanın failin geleceği uzenndekı olası etkilen gibi hususlar goz onunde 
bulundurulabilir Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir 

(13) Hukum kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsı hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran 
butun haller nedeniyle geçirilmiş sureler, hukmolunan hapis cezasından indirilir Adlî para cezası
na hukmedılmesı durumunda, bir gun yuz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır 

(14) Sanığın olumu halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir Ancak, niteliği itiba
rıyla müsadereye tabı eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsa
deresine hukmolunabılır 

(15) Hükümlünün olumu, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır 
Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hu
kum, infaz olunur 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye9 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan 

BAŞKAN - Sayın Hukûmef 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz 
BAŞKAN - Önerge sahiplen önergesini açıklayacak mı, gerekçesini mı'7 

MEHMET KUÇUKAŞIK (Bursa) Sure kalmadı Sayın Başkan 
BAŞKAN - Bizim cihazımızda suremiz var, hemen kim istiyorsa soz vereceğim efendim 
Sayın Çorbacı oğlu. buyurun efendim 
Sureniz beş dakika efendim 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Arkadaşlar, oturmayın, ayakta dinleyeceksiniz, başka yolunuz 

yok Ayakta bekleyin lütfen 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum 
Kanun teklifinin 1'inci maddesi ile düzenlenen konu, 5237 sayılı Yasa'yla getınlen adlî para 

cezasında hangi sınırlar ıçensınde hâkimler takdir hakkını kullanacaktır, sorusunun cevabını bul
mak için önerilmiştir 

Biliyorsunuz, Türk Ceza Kanunu'nun 52'ncı maddesi, adlı para cezasının düzenlenmesiyle il
gilidir Adlı para cezasının alt sının bu maddeye göre 5 gun, ust sının 730 gundur Şimdi, acaba, 
hakimler, 5 gun ile 730 gun sure içerisinde mı hareket edecekler, yoksa işlenen suçun karşılığı olan 
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cezada belirtilen sınırlar içerisinde mı hareket edecek'' Örnek verirsek, Ceza Kanunu'nun 89'uncu 
maddesinde düzenlenen taksirli suçlarda, ceza sının uç ay ile bir yıl arasındadır Şimdi, cezayı ne
ye göre vereceğiz9 Bu konuda kanun çıktıkları sonra meydana gelen çelişkiler nedeniyle, bu konu
nun açıklığa kavuşturulması için bu onerı getiriliyor ve sonuç olarak, verilecek ceza 52'ncı madde
de düzenlenen 5 gun ile 730 gun arasında değil, ilgili suçun karşılığı olan cezada belirtilen -demin 
örnekte verdiğim gibi- uç ay ile bir yıl arasında takdir edilecektir Şimdi bu konu açıklığa 
kavuşturuluyor 

Ancak, bu maddenin gerekçesini okuduğumuzda, benim çok da hukukî gerekçe olarak kabul 
edemeyeceğim kriterler var O da şu Öncelikle adlı para ceza ile hapis cezası arasında tercih mah
keme tarafından yapılacaktır Bu böyle Ancak, kanunun 61'ıncı maddesine baktığımızda, cezanın 
belirlenmesi ve bireysel leştin İmes inde böyle bir düzenleme yok Yanı, hâkim, adlı para cezası mı 
verecek, yoksa, hapis cezası mı verecek 

NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, çalışma saati doldu 
BAŞKAN - Efendim, bizim ekrana göre sure var 
NAİL KAMACI (Antalya) O zaman sızın saatiniz geriden gidiyor 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) Sayın Başkan, bitinceye kadar uzatma kararı da alalım 
YÜKSEL ÇORBACIOGLU (Devamla) - Sayın Başkanım 
BAŞKAN - Sız buyurun 
YÜKSEL ÇORBACIOGLU (Devamla) - burada, bence, ciddi bir şeyler söylemeye 

çalışıyorum 
BAŞKAN Buyurun efendim 
YÜKSEL ÇORBACIOGLU (Devamla) - ama, her şey yapılıyor engellenmek için (AK Par

ti sıralarından gürültüler) 
ZULFU DEMIRBAĞ (Elazığ) - Biz dinleyeceğiz, arkadaşlarınız engelliyor 
YÜKSEL ÇORBACIOGLU (Devamla) Değerli arkadaşlar, yanı, Türk Ceza Kanunu çok çok 

temel bir kanun, belki, anayasalardan da önemli bir kanun, çunku, kışı hak ve hürriyetlerini, devle
tin hak ve yetkilerim Bakın, size şunu söyleyeyim Bir uikenın demokratik bir ülke olup olmadı
ğını anayasasından değil, ceza yasasından anlarsınız (CHP sıralarından "Bravo" seslen) O çok da
ha önemlidir, onu vurgulamak istiyorum 

BAŞKAN Sayın Hatip, bir dakikanızı nca edeyim 
Çalışma suremizin bitmesine bir buçuk dakika var 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama istiyoruz 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yoklama talebimiz var 
BAŞKAN - Oylama ve yoklama talebinizi de nazara alacağım 
Bu maddenin oylamasının yapılmasına kadar surenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum Ka

bul edenler Kabul etmeyenler Kabul edilmiştir 
Buyurun efendim 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yoklamadan önce oylama yapamazsınız 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Sayın Başkan, olur mu öyle şey? 
BAŞKAN - Efendim 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Sayın Başkan, yoklama yapmadan oylamaya geçemezsiniz 
BAŞKAN - Sayın Başkan, yapacağımı söyledim Ben başka bir şey yapmadım. 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama talebimiz var, yapmıyorsunuz 
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BAŞKAN - Efendim, ben sureyi uzattım 
K KEMAL ANADOL (İzmir) - Sureyi uzatmak oyla olmuyor mu9 

BAŞKAN - Evet 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Biz de yoklama istedik 
MUHARREM K1LTÇ (Malatya) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var 
BAŞKAN - Efendim, maddenin oylamasından önce isleyebilirsiniz 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Hayır, olmaz öyle şeyi 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, usul hatası yapıyorsunuz 
BAŞKAN - Efendim, ben iç Tuzuk'u biliyorum sızın kadar 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Biz de biliyoruz 
BAŞKAN - Devam edin efendim konuşmanıza, buyurun 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Olmaz böyle şey efendim' 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, oylama yapamazsınız yoklamadan önce 
BAŞKAN - Efendim, suresi var 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Uzatmak için oylama yapılır, oylama yapmadınız mı, biz oy

lamada yoklama istiyoruz 
BAŞKAN - Devam edin, buyurun efendim 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Olmaz böyle şey! 
BAŞKAN - Yapacağım yoklamanızı 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yoklama yoksa oylama geçersizdir Sayın Başkan 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Ne zaman yapacaksınız7 

BAŞKAN - Şimdi yapacağım 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yapmıyorsunuz 
BAŞKAN - Oylamaya geçeceğim işte 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Nasıl oylamaya geçeceksiniz7 Söze devam ettiriyorsunuz 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, önce yoklama istedik 
BAŞKAN - Buyurun efendim, sız konuşmanıza devam edin 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Çorbaeıoğlu, sen konuşmana devam et, dinlemek istiyoruz 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
OÇiUJîJ. ÇRASLAN OtygiO,, - YokJanM. 'aJfthy. KV^CJI. M.yJ. olur. bf&pa, W. ys}< 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Evet 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanı, yoklama talebi varken nasıl oylama yaparsınız7 

K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama talebimizi niye dikkate almıyorsunuz'' 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz önce 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, yoklama talebi 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama talebimiz ne oldu7 

BAŞKAN - Efendim, devam edin sız 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Suremiz de bitti zaten Sayın Başkanım 
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K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklama talebimiz ne oldu'' 
BAŞKAN - Teşekkür edenm Sızın konuşma sureniz, eğer devam etmiyorsanız tamamlanmıştır 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, Meclisi doğru yönetin 
BAŞKAN - Şimdi, maddenin oylamasına geçmeden önce 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ya Sayın Başkan, sure bıtiı 
MUHARREM KILIÇ (Malarya) - Sayın Başkan, Meclisi sız mı yönetiyorsunuz, Sayın Salih 

Kapusuz mu yöne ti yo r1* 
BAŞKAN - Önergenin oylamasını yapmadan önce 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yaptığınız her muamele usulsüzdür Zabıtlara geçiriyorum 

Yaptığınız her muamele usulsüzdür, oturum bitti Yaptığınız her muamele usulsüz 
ORHAN ERASLAN (Niğde) Sayın Başkan, işlemleriniz hakkında, uygulamanız hakkında 

usul tartışması açacağız 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yaptığınız her muamele usulsüz, saat geçti 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, arkadaşlarımızın yoklama talebi var 
Teşekkür ederim, buyurun 
Suremiz de tamamlanmış olduğundan 
K KEMAL ANADOL (izmir) - Yoklamayı da yapamazsınız, saaı on bir 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sure doldu 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sure bitti Sayın Başkan 
BAŞKAN - Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 30 Kasım 2006 Perşembe gunu 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yönetimi katlediyorsun Sayın Başkan 
BAŞKAN - alınan karar gereğince saat 14 00'te toplanmak uzeıe, birleşimi kapatıyorum 

Kapanma Saati: 23.03 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I - hmıı Milletvekili Erdal KARADEMIR m gezilerinde çocuklaıa dağıttığı oyuncaklara dış
kın Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Alı ŞAHIN in cevabı 
(7/18008) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın R Tayyıp ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim 

-*=** Crdal KARADEMtR 
CHP Jynııı Mı i tel vekili 

Bilindiği üzere, Çın mallarının, ülkeye girmesinden bu yana, çok sayıda sanayicimizin 
olumsuz etkilendiği, bu nedenle işyeri kapanmalarına neden olduğu ve işlerine devam 
edenlerin de islerinin oldukça azaldığı bilinmektedir 
Bu doğruliuda, "Türk Umanlarına yanaşan Çın mallarıyla âolu lıer bir gemi, Türkiye'de bir 
fabrika kapatmaktadır açıklamasında bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı sayın 
AYOUN' un, Çın mallarının Türkiye'yi istilasına yönelik ısrarlı uyarıları sonucunda, Çın 
menşeli ürünlerinin ithalatına gözetim ve korunma önlemleri getirilmiş ve buna ilişkin 
tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 31 Aralık 2003 tarihli Resmi Ga/etede yayımlanmıştır 

Ancak, soz konusu tebliğde Çın mallarından en çok etkilenen "oyuncak ve inşaat 
malzemelen" ' ne yer verilmemiştir Bununla birlikle, sadece bir u r u n ve ıkı f ı rmsyj özel 
önlemler ve koruma sağlayan "i thalat ta Haksu. Rekabetin Önlenmesine Ilış kıp Tebliğ" 
26/07/2006 (anh ve 26240 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir 

Başbakan olarak yurt içinde yapmış olduğunuz gezilerde, devlet olanaklarını kullanarak 
çocuklara oyuncak dağıttığınız ve bu oyuncakların da "Çın Mal ı " olduB» iddia 
edilmekledir Soz konusu iddialar bağlamında dağıtılan oyuncakların, yerli malı mı. ithal 
malı mı olduğu, oyuncakların nasıl temin edildiği ve oyuncakların parasının kimin tarafından 
ve nasıl karşılandığı sorularının kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görülmekledir 

Bu bağlamda, 

1- Gezilerinizde, çocuklara dağıtılan oyuıiLakIarın(bebck, araba, v b ) Çın malı olduğu 
iddiaları doğru mudur ' Değil ise, dağıttığınız, oyuncaklar hangi ülkeden ıtha! 
edilmektedir'' 

2- Dağıtılan oyuncakların Çın malı olduğu iddiaları doğru ise, Türkiye Cumhunyelı'nın 
Başbakanının bu yaklaşımı, yerli malı ürünlere karşı. Çın mallarının devlel eh ile 
teşvik edilmesi mtdır ' 

3- Bu oyuncakların giderleri, Başbakanlık bütçesinden mı karşılanmaktadır, yoksa kişisel 
hesaplarınız tararından mı karşılanmaktadır'' 

4- Bu oyuncakların giderleri hayırsever işadamları tarafından karşılanıyor ise, bu 
hayırsever işadamlarının isimlen nedir? 

5- Gezilerinizde dağıtılan oyuncaklar hangi firma yada firmalar tarafından ithal 
edilmektedir'' 

6- Bu oyuncakların her bir tanesi kaç YTL'ye ithal edilmektedir? 
7- Bu güne kadar kaç adet oyuncak dağ itil m ışı i r ' 
8- Dağıtılan bu oyuncakların Başbakanlığa maliyeti nedir ' 
9- Başbakanlıkta dağıtılmaya hazır ne kadaı oyuncak stoku vardır? 
10-Bazı Çın malı urun 1 enn, kanserojen madde içerdiği ve insan sağlığı yönünden tehlike 

oluşturduğu iddia edilmektedir Bu iddiaların doğruluğu konusunda bir araştırma 
yaptırılmış mıdır? 

11-Çocuklara dağıtılan, bu oyuncaklar hıjyeruk denetimden geçirilmekte mıdır17 

GeçiriImıyor ise, oyuncakları kullanan çocukların sağlık durumlarına ilişkin bir 
inceleme yaptırılmış mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.0.OO2/k'S tA 

KODU : 
2&AİSÖ006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 26.10.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/18008-
26289/61156 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 01.11.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-533-6/5034 sayılı 
yazısı. 

c) Dış Ticaret MOsteşarlığının, 21.11.2006 tarih ve B.02.1.DTM.0.09.00.00-668/ 
44792 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/18008 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali SİHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dıs Ticaret Mıısteşaılığı 

Sayı • B 02 I DTM 0 0 9 0 0 0 0 - ( . ( $ 2 1 1 1 . 0 6 4 4 7 9 2 

Komi : Yanlı Soru Oneıgesı 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Alı ŞAHIN) 

İlgi ı 08/11/2006 taııhlı ve B 02 O 002/6510 sayılı yazıları 

llgı'de kayıtlı yazılan eki İzmir Milletvekili Sn Et dal KARADEMİR tararından verilen 
7/18008 sayılı yazılı soru oııeıgesıne ilişkin goıuşler aşağıda sunulmaktadır 

Ülkemiz yerli urel.cıleııınn basla Çın Halk Cumhuriyeti (ÇHC> olmak uzeıe Uzakdoğu 
ülkelerinden yapılan ithalatın fiyat lamım çeşitli sebeplerle dünya fiyallauna oranla daha duşuk 
olması dolayısıyla yaşadığı sıkıntılar. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yakından takıp edilmekte 
ve uygulamaya konulan dampinge karşı önlemler korunma önlenilen gözetim uygulamaları ile bazı 
malların ithalatının izlenmesine ilişkin tebliğ kapsamında alman önlemlerle aşılmaya çalışılmaktadır 

Bu çerçevede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat kapsamında ithalatın geıek 
mıklar geıek fiyat açısından kontrol edilmesine imkan tanıyan gözetim uygulamaları son yıllaıda 
yoğun bir şekilde tatbik edilmektedir Soz konusu mevzuat çerçevesinde oyuncak ve çeşitli inşaat 
malzemelerinin de yer aldığı toplam 53 urun/urun grubu ithalatında ÇHC de dahil olmak üzere tıım 
ülkelere gözetim uygulanmaktadır 

27/10/2000 tarihli ve 24211 sayılı Resmi Gazefede yayımlanan 2000/3 sayılı Çın Halk 
Gımhuııyetı Menşeli Gözetime Tabı Ürünlere İlişkin Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli oyuncak 
ithalatı gözetime tabı tutulmuşun Guınruk Birliği yükümlülüklerimiz çerçevesinde söz konusu 
Teblığ'ın 04/10/2004 tanhıııde yw ut İlikten kaldırılması üzerine 04/10/2004 tatıhlı ve 25603 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile 
oyuncak ithalatında ÇHC de dahil olmak üzere tuın ulkeleıe yönelik olarak fiyat knterli gözetim 
uygulaması başlatılmıştır 27/08/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği ile 
soz konusu gözetim uygulamasına tabı oyuncaklara dışkın bitim kıymetle» arttırılmıştır 

Diğer taraftan, inşaat sektöründe de kullanım alam bulan karolar ve seramikten sıhhi tesisat 
lininleri ithalatı 18/07/2004 taııhlı ve 25526 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2004/1 sayılı 
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile ulfce ayrımı gözetilmeksizin fiyat krıterlı gözetim 
uygulamasına tabıdır Aytıca yi anıt ithalatında 22/10/2004 taııhlı ve 25621 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2004/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile ülke ayrımı 
gözetilmeksıaıı fiyat krıteılı gözetim uygulaması başlatılmış ve 29/07/2005 tarihli ve 25890 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği ile anılan uıune ilişkin bu mı kıymetler arttırılmıştır Vidalar ve 
etvaialaı 26/12/2004 taııhlı ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/20 sayılı İthalatta 
Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, banyo küvetleri ve duşlar 08/07/2005 taııhlı ve 25869 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2005/12 sayılı ithalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, 
musluklar 19/04/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resini Gazete'de yayımlanan 2006/8 sayılı İthalatta 
Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapı, penceıe, pancur ve stoılar ise 17/06/2006 tarihli ve 
26201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına Ihşkın 
Tebliğ kapsamında ÇHC'de dahil olmak üzere mm ulkeleıe yönelik olarak fiyat krıterlı gözetim 
uygulaması kapsamına alınmıştır 
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Dığeı taraftar f)fO Kuruluş Anlaşması eki GAI I IWI mı VI Maddesinin Ululanmasına 
Dışkın Anlaşma (Aıılı-Dampmg Anlaşması) ve Klulalla Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 
Mevzuat hükümleri gereğince Vesicl Beyaz lşya Sanayi ve lıcaıel A S (Vcstel Bcya/ hşva) 
tarafından mevzuat hükümlerim. uygun olaıak japılan VL Aıcelık - I O Klima San ve I ıc AS 
firması tarafından da desieUeııeıı başvuru uzerme. ÇIK menşeli "duvar lıpı splıt klimalar" tem 
28/07/2005 tarihli ve 25889 sa>ılı Resmî Gazetede yayımlanan Itlıalaila Haksız Rekabetin 
Önlenmesine ilişkin 2005/17 sayılı leblıg ile naşlalılan damping soıuştuınıası sonucunda ÇIK 
menseli ithalatın dampingli olduğu ve yedi sanajı uzeıınde /araıa neden olduğu gerckçtsıvle 
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Karan \c Bakan onayı ile ÇIIC menşeli duvaı 

tıpı splıt klimalar ıçm Cll değerin %25 ı oranında dampinge kaışı sergi 26/07/2006 ianh/ı ve 262*) 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/20 sayılı Tebliğ ile vıııuıluge konulmuşun 

"İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmelik m 20 ııeı maddesi ^eıegniLe 
soruşturma açılabilmesi ıçm şikayetin yerli üretim dalı Eaıafınddiı veja yerli üretim dalı jılma 
yapılması gerekmekledir Bir şikayetin yerli üretim dalı laıafından veva metim dalı adına sapılmış 
sayı I ah ilmesi ıçm şikayeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal uıelımınm şıkaseiı 
destekleyen ureiıtıler ile şikayete kaışı çıkan urctıuluın toplam ben/u mal metinimin %50 smdeıı 
fazla olması ve toplam Türkiye ben/er mal üretiminin %25 inden a ' olmaması gerekil 

Bu itibarla İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 20(b/l7 sayılı leblıg m 1 UIK.II 
maddesinde belirtildiği uzeıt şıkaseleı lırma \eMel ık ;ık.ı\elı destekleyen Aıçelık Ilımasının 
şikayet konusu urunun 1 tırkıye toplam benzeı mal uıelımınm %°5 mı gcıtcMcşlııdıgı tespıı edilmiş 
ve yukarıda bahsıgeçen Yonümelığm 20 neı maddesi lıukımı eeıçevestnde şıkasetçıleım yeıh 
üretim dalını temsil yeteneğini lıaı/ oldukları anlaşılmışın 

Diğer taraftan, dampinge karşı verginin \uııuluğe konulabilmesi için yeıh sanajıde /auı 
olması dampingli ıllıalaım varlığı ve yerh sanayide görülen zaıaım dampingli ithalattan 
kaynaklanması koşullannın gerçekleşmesi gerekmekledir fiıı önlemin yıırıırlııge konulması ancak bu 
uç koşulun gerçekleşmesi halinde mumkun olmakladır 

Aynca anılan hususlara ek olarak soruştuıma sıııecınde \apılan ışleıııleı ÇIK ıçm dampıııc 
maninin nasıl hesaplandığı yerli sanayi u/ermde /.naıııı nasıl tespit edildiği yerli saıunı u/sıııulı 
görülen zaıar ile dampingli ııhalnla arasındaki zaraı aıasuıdakı ılhjet bağının nasıl tespn edildiğine 
dışkın düzenlemeler so/ konusu lehlığdeyeralmakladıı 

Otc yandan işbu y.i7ilı som önergesine konu soıulaıdnn Dış 1 leaıel Musleşaılığı nııı jetkı ve 
görev alanına giren 10 uncu sorunun tevabi aşağıda yu almakıadıı 

Bu kapsamda Avrupa Uıılıyı (AB) teknik mevzualına uyum çalışmaları sonucunda Sağlık 
Bakanlığı taralından AB nııı ilgili Direktifi uyumloştırarak 17/115/2002 taııhlı ve 247S8 sayılı Resmi 
Gazele*de "(Mmıuklu llakhmh JO/II/BIL/IA yayımlanmışın 

Anılan Yoııelmclıge göre ülkeme piyasasına a\/ edilmek istenen ovunuıklann gusuıh M. 
teknik mevzuatına uygun olması /orunludur Ovuncaklaım msaıı sağlığı can ve mal gıı\enhgı 
hayvan veya bılkı yaşam ve sağlığı çevıemn ve tüketicinin koıunması açısından geıeken asgaıı 
güvenlik koşullarını sağlaması geıekmekledır Anılan koşullan laşımayan urımktt yerli urelım veva 
ıthalal yoluyla ülkemiz piyasasına aı/ eden lİrmalaı hakkında '170'! savtlı Uııınlcıe ilişkin İekııık 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dan Kanun hükümleri ujarınca çeşitli japtııımLrın 
uygulanması öngörülmektedir 
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Oyuncaklaı in, iç piyasa denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından, ÇHC gibi AB uyesı olmayan 
ülkelerden yapılan ithalat denetimleri ise Dış Ticaret Musteşaıhğı Dış Ticaretle Standardızasyoıı 
Denetmemen Oıup Başkanlıklau tarafından yürütülmekledir 

Dış Tıcaıet Musıeşaılığmca yapılan »halat denetimle*inde, oyuncakların ilgili standartlara 
uygunluğunu teyıd eden akredıte test kuıuluşlanııca düzenlenmiş test raporlaıı aıanmakta, gumıuk 
sahasında CE Uygunluk İşareti kontrolü yapılmaktadır Yönetmeliğin gereklerim yerine getirmeyen 
ürünlerin ithalatına ızııı verilmemektedir 

Geıek ıılıalat denetimleri yerek Sağlık Bakanlığınca yapılan iç piyasa denetimleri sonucunda 
tehdit arzeden urunleı ııı tespit edilmesi halinde, bu ürünlerin ithalatına izm veı ılmemektedır 

Bılgıleı ine ara edeıım 

KursJirJTÛZMEN 
Devlet Bakanı 

2 - istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN in, bir katılım bankasının bazı üyelerine ilişkin Ba^ba 
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdullatıfŞENER 'm cevabı (7/18013) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.10.2006 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Albarakaturk'ün üyeleri arasında 23 numaralı üye olarak Maliye 
Bakanınız Kemal Unakıtan, 246 numaralı üye olarak TMSF Başkanı Ahmet 
Erturk ve 247 numaralı üye olarak TMSF Başkan Yardımcısı Salim Alkan 
bulunmaktadır. 

Soru: 

Bakanlar Kurulu'nda bulunan Kemal Unakıtan ile TMSF'de görevli 
Ahmet Ertürk ve Salım Alkan'ın, Albarakaturk'ün bu kurum ve bu Bakanlıkla 
ilişkileri dikkate alındığında adı geçen kişilerin üyeliklerinin devam etmesi ve 
kar payı almaları uygun mudur? 
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T C 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S A Y I BO2OO0I/O1 XJ4t,tf. y f cMf /2006 

K O N U 7/18013 264 İO esas sayılı 
yazılı soru önergemi 

T Ü R K İ Y E B U Y t ı 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 

İlgi .1)26 I0 20O6 t anh ve KLAN KAR M D A 01 0 O N S 0 10 00 02-7/18013-26410/61 348 sayılı 
yadınız 

b) Başbakanlığın 01 I I 2006 tarih ve [İ 02 0 KKG 0 12/106-533-1 1/S032 sayılı yazısı 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ^IRIN tarafından tevcih edilen 7/18013 26410 sayılı yazıl 
soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun 1 S I I 2006 tarih v 
B 02 2 T M S 0 42 620 578 sayılı ya/ ıs ı ilişikte sunulmakladır 

Bilgilerinize arz e d e n m 

Doç D r Afodullatıf Ş E N E R 
Devlet B a k a m *c B a r b a k a n "Yardınac1 ^ 

L.K.LFR 
1 TMS1 Başkanlığı nın 15 I I 2006 lanh ve 

578 sayılı yakısı ( 

T C 
TASAKRUT MEVDUATI SİGORTA FONU 

Baaın ve Halkla Ibf kiler MudUrlUga 

Sayı B 02 2 TMS 0 42-620- - Ş ^ g fSl f*/-2CCt> 

Konu istanbul Milletvekili Emvt ŞİRİN w 
Soru Önergesi, 

T C 
D E V L E T B A K A N U O l VE 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I - N A 
S D Doç. D r AbdBUabf ŞENER 

İlgi OZ/1 1/2006 t«nh ve B 02 O 001/01-2379 - IB013 sayılı yazınız. 

lİKrde kayıtlı yaxmız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Etnm ŞtKINın soru önerBesuıHe 
cevaplandırıknssı talep edilen sorulara ılıskm Kurumumuzun göı-Uslen ve konu ile ilgili bilgiler 
asagrda defterlendırmeterauze sunulmaktadır 

Albaraka Tarkleki hisselimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Balkanı Ahmet ERTCKK 2003 
yılında. Başkan Yardımcın Salım ALKAN u e 20O5 yılımla devretmiştir Her ıkı hususla lig ılı olarak 
Albaraka Türk tarafinduı BDDK ya gerekli bildirimler yapılmıştır 

Belııtüen nedenlerle soru önergesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Alımcı 
EftTÜRJCOn ve Başkan Vardımcısı Salını AZ-ICANta Albaraka Turlc üyeliklerinin halen devam 
ettiğine ve bu bankadan kar payı aldıklarına ılıskm iddialar gercegı yansıtmamaktadır 

Bilgilerinize arz ederun-

fŞ^tttf(t^~ 
Abnıet EBTÜHK 

BAŞKAN 
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TBMM B: 25 29 . 1 1 . 2006 

3 - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI nın, oğreımenlenn çeşitli sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğilim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/18016) 

TÜRKIYE BUYUK MÎLLET MECLISI BASKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan tarafından yazılı olatak yanıtlanmasını 

Saygılanmla j d ^ T T ^ 

Mustafa Gazalct 
CHP Denizli Milletvekili 

Uluslararası Çalışma Orgutu (ILO) ve Birleşmiş. Milletler Eğitim Bilim ve Kultur Örgutu'nun 
(UNESCO) 5 Ekim 1966 tarihinde ortaklaşa kabul ettiği "Ogretmenîenn Statüsü Tavsiyesi" 
öğretmenlerin haklarmı belirleyen temel bir belgedir Türkiye'nin de bu belgenm altında imzası vardır 

Bu gunun anısına butun çağdaş ülkelerde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak 
kutlanmaktadır 

Öğretmen adaylarının seçilmesi, öğretmenlik eğitimi, hizmet ıçı eğitimi, ogretmenîenn ozluk, 
sosyal ve demokratik haklarını kapsayan bu belgede öngörülen ilkeler aradan 40 yıl geçmesine karşın 
ülkemiz öğretmenine tanınmamıştır 

Buna göre, 

1 Ülkemizin de altına imza attığı 5 Ekim 1966 ILO - UNESCO ortak belgesi 
"Öğretmenlerin Statüsü Tavsıyesı"nde öngörülen hakların öğretmenlerimize tanınması 
•çın bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2 Bu belgenin gereği olarak öğretmenlere, ilen çağdaş ülkelerde olduğu gtbı, Toplu 
Sözleşmeli grevli sendika hakkı ülkemiz öğretmenlerine de tanınacak mıdır? Bunun için 
yasa hazırlıktan var mıdır? 

3 iş güvencesi olmayan kamuoyunda "Sözleşmeli Öğretmenlik" olarak bilmen "Kısmı 
Zamanlı Geçici Öğrenci" uygulaması ve çok duşuk ücretle çalıştınlan "Ücretli 
öğretmenlik" uygulamalan "Ogretmenîenn Statüsü Tavsiyesi" ılkelenne uymakta 
mıdır7 

4 Ogretmenîenn aylıklarında ve saati 5 YTL olan ders ücretlerinde bir iyileştirme 
yapmayı düşünüyor musunuz'' 

5 Bir yanda devlet okullarında öğretmen açığı varken diğer yanda atanmayı bekleyen 
binlerce öğretmen adayı vardır Eğitimdeki niteliği artırmak için daha fâzla öğretmen 
atamayı düşünüyor musunuz? 

6 TOB- DER uyesı öğretmenlerin dişiyle tırnağıyla biriktirdiği paralarla aMığı 
taşınmazlar 12 Eylül 19 80 'den sonra Hazine tarafindan devralınmıştır TÖB-DER 
mallarını gen vermek için bir yasal çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Siıateıı (ielı^tıımc Başkanlığı 

Sa> ı B OSU SGB 0 03 05 OV) 1/ ( , 3 * ^ 24/11/2906 

Konu Soıu Önergesi 

1 URKIVE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi ,ı)2() IU200(naııhİMeAO) 0ONS0 10 00 02-7/18016-26423/61380 sfl\ılı \ ı/, 
b)i)l II 2006 tarihti ve B 02 OK KG 0 i 2/106-533-14/5049 say ılı vo/ı 

Denizli Milletvekili Sayın Muştala GAZALCTnm, Sayın Barbakanımıza lewılı ıfii.:ı 
Savın Barbakanımızın d.ı kendılcıı adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde ceıaplaıuıııı)-
masıru tensip etliği "Oğıetmenleıın çeşitli sorunlarına ilişkin" İlgi (b) yazı eki 7/1 MM o as 
numaralı vazıh 50111 ona «OM incelenmişin 

1-2 Stw konusu "Oğı etmenlerin Statüsü ravsıyesı'Vıde öngörülen haklaı komısııınkı 
Bakanlığımızca yuuuulcn heı hangi bıı çalışma bulu 11 mam aktadır 

"ıııcak, Hükümetimiz ile A\ıupa Birliği arasında imzalanarak ymüituğe yııuı •• nei 
r git ime Destek l'ıoıesınm "Ogıetmen Eğitimi Bileşeni kapsamında, 

• Oğıclmenlık Mesleği Genel YeteılıkJeıf'nın. 
* llkoğıetım kademesindeki ogretnıenleıe yönelik'O/el Alan Yetcılıkleıı mn 
• "Özletmen Yeterliklerim Geliştirmek İçin Okul Temelli Mesleki iniısım 

Kılavuzu ıııın 
İla/ulanması pıoıelenduılmıştır 
PIO)L- kapsamında yapılan 18 seminer çalışması sonucunda, tıım ogıamtııunİL 

bulunması geıeken hıluı hecen \e tıılunı özeliklerini içeren "Oy 1 çimenlik Mesk'jı n.nel 
Yeteıbkleıı' bımm paydaşların olumlu görüşlerinin alınmasından sonra ınnıamlun.uak 
yuıuıluğc konulmuştur 

I eme! eyıtım kademesi oğıetmenlerinin 14 alanda ozel alan yeterlikten ile ıunmai 
sınıtlaıda oyıeııım goıen o/el eğilim geıeksmımı olan öğlencilere verilecek desteği sağlamak 
U7ere guıme işitme \e zihinsel özel eğitim oğıetmcuı yeteıîıkleıı belırleneıek I ılım \e 
Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşüne sunulmuştur 

Ogıetmen Yetcıhkleıını Geliştirmek !çın Okul Temelli Mesleki Gelişim kn /u 
hazırlan.» ak, bu kapsamda pilot illerde belirlenen pilot okullarda il çalışpu ^Lıplt1 .c 
"mesleki gelişim uvgulamasMim eğitim \e bilgilendi!meye ilişkin bırmu asauusı 
tamamlanmışın Uuı etmenlerin belirledikleri yeieıİlk alanında mesleki gelişimlerim s.mkıırak 
uzeıc hazııkıyıp uygulayacaklau eylem planlan ile ilgili ikinci aşama çalışmalın 1-o 
sıırdLirulmektcdıı 

Ogıetmen yeıeılıkleıınm belulenmesıne yönelik çalışmalarla, oüıeımeniutn 
nıtelıkleıını aıınaıak etilim >.e oğıctmun kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmişti! 

Ogıetmen veteıltklcıı, 
» Öğretmen yetiştirme polıt ıkalat inin belıı İçilmesinde. 
* Ogıetmen yetiştiren > uksekoğıetım kurumlarının hizmet öncesi öğretim 

pıogıamlaıınm bazı ilan m asında. 
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• (IOICM, \ eni aıanaeak öğretmen ndaylaı ıııııı seçiminde 
• Ojrclmenleıın hizmet ıçı egıtım programlanılın gelışılmesınde 
• Ogrttnıeıılenn ıj başaıımiaııııııı değerlendi!ilmesinde 
• Oyeımcnleım kişisel \c meskkı gel ışını leı inde 
lieıçekkşluılectk dumışumleı ı but uncu) bu yaklaşımla tııtavj koyma ve hu il mi udi 

yapılacak çalı-.mal.ıım tı\ ıımlaşıınlmasmı saglavaıak yönlendirici bıı ı^lev yoımLk a it 
yuıuıluge konulmuştu! 

Ogr etmen ycteı I ikicimin, 
• Millî egıtım bedellerinin desteklenmesine katkı sağlaması 
• t llusal 15. bnlıgı ve bilgi pa>hışmımı daha etkin olarak gerçekletilmcsı 
• Ogıelmcnkını niteliyi \e kalitesi için kıvaslama katşılaştıııııa vapılabıked. hu 

v apı/sıstem oluşun ması 
• Oyıetmcnbk mesleğinin statusıı ve kalitesi açısından toplumsal hekleııııkule 

llllaılılık olııstıııması 
• Ogıetmctıleıın mesleki JC I ışı inlerinde esas alınacak açık aulaşılıı ve ^IIVLIUIII bıı 

kavııak olııstıııması 
• Ulusal du/evde plolesyonel oyıetmeıılık seviyesinin tartışılmasında knıl im ık 

oı lak leıım s e rammlamalaıı içeren bir dil hırlıyı sağlama-.! 
• Ogıetmenleıın bilgi beceri tutum ve değerlerini tanımlavaıak toplum ı ıı ımuıın 

laik edilme leıım ve toplumun gozuııde statülerin vukselhlmesuıı saglam.ısı 
• Ojrencıleıııı ogıenmevı ogıeıımesı ıçııı lırsatlar sağlaması 
• Ogıclnıcııleım goıevleıını şellaflaşlıraıak velıleı \ e toplum için kalıtı u\eiieısını 

oluştuımak 
gıhı pek çok amacın geı çeklesin ilmesi ıçm \ arat sağlaması beklcmlmektedn 
Bu amaçl.ıı dojmltuda öğretmen veteılıkleıı ile Ogretnıenleım Malusu I L\ M LSI 

belgesinin Temci İlkelci haslıktı bölümünün 2 ncı Maddesi'ııde geçen ı ı ı nnı 
ı leı lemesının bmıık olçııde öğretmen kitlesinin nılehkteııue ve yeteneğine hu l n u .ııı 
u\ elcimden hcı hııımn insanı eğitsel ve mesleksel nıtelıkleıınc bağlı olduğu ıbaıesı İmi ı ı ıı 
Ogıctmenteım slaıusumın i) deşin ilmesi ve ogıenımın kalitesinin aıiuılması ıçııı ohiMuıııı iv ık 
ortak önlem \ e kın ılkıı bulunu bağlanımda desteklemektedir 

"> Heı MI Bakanlığımızca öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlardı ısuhdam 
edilen, so/leşmeli omc-lmen \ e kısmı ?.ama»h geçici ogıefıcılct 657 savılı Devlet Menini I ııı 
Kanunu ıııııı 4/B ve A(C maddeleri çerçevesinde istihdam edilmektedir Buıılaıdaıı ı B 
Maddesi kapsamında goıev eapanlaıın aylık \ e 02luk hakları emsali kadıolıt o^ıeimuılı ı k 
aynı olmakla bnlıkte 4'<_ Maddesi kapsamında çalısı intanların çalışma usul \ e es ısl ıı ı iv v il 
Bakanlar kumlu kaıaıı ılejıyııca belirlenmektedir Kanuna davalı istihdam edilen POMIIH un 
15 gıı\etıceleıınm olmadıkı ve dıışıık ucıetle çalıştırıldığı voıuıııdekı bili? ı JI 
eksikliğinden kavııaklandığı dusunulmektedıı 

4 Oğıelnıculcıın avhklarmm ve ek ders ücretlerinin iyileştirilmesi ılı vou l ık 
çalışmalar devletin ekonomik imkanları kalkınma planlan \ e hükümet pıojt imlan 
çeıçcvcsnıde Devlet Personel Reıımı hutunlııgıı içinde sıırdurulmektedıı 

^ Da kan! iyim ı/a ba^h lesmı egıtım ktıııımlaıının ogıetmen ıhtıv acını kaısıl mı ık a in 
veteılı sıvıda kadmlu •.£ nııelıklı ogıelmen atamasının yapılması gelişen teknoloji M ıııııı 
ııutusa oıaııtılı uLııak dıışunulmekte ve planlanmaktadır Ancak heı Mİ bütçe kumun ile 
sınırlı sav id ı tutulan atama vapılacak öğretmen kadrosu neden iv I e ı h m ı u ı ı nnı mı 
kaışılaııaıııamaktadıı Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu oıaııda kadro saklanması Iı ıınule 
atanmayı beklesen o y eiıııeıı adavlarına da Bakanlığımız bunvesmde öğretmenlik \ ip " ine 
imkânı ve fırsatı \enlinis olacakın 

(ı Soz konusu kıpsamda vuıutuleıı heı hangi bu çalı-jinamı/ bulunmamakladn 
Rıleıleıınızc .ıı/ edenin • ) 

Doç Dr H U S I M I I ı, TLİı 
Millî Eğitim Bakanı 
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4- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, iş kazalarına ilişkin sorusu ve Çalısına ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BA$ESGIOÛLU'nun cevabı (7/18029) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L l S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağtdaki soru lar ımın Ça l ı şma ve Sosyal Güven l ik Bakan ı Sayın Mura t 
B A Ş E S G I O G L U taraf ından yazıl ı o larak cevaplandır ı lması h u s u s u n d a gereğini a rz 
eder im. 

Saygı la r ımla . 

Ü m m e t K A N D O Ğ A N 
D Y P Den iz l i Mi l l e tvek i l i 

1- Ü l k e m i z d e son 10 y ı lda m e y d a n a gelen iş kazası sayısı yı l lar i t ibariyle 
nedi r? B u iş kaza la r ında hayatını kaybeden ve İş g ö r e m e z d u r u m d a sakat 
ka l an işçi ler in yı l lara göre dağıl ımı n e d i r 9 

2 - A B üyesi ü lke le r ile Türkıye"deki iş kazaları , ö lüm ve sakat l ık o ran lan 
karş ı laş t ı r ı ld ığ ında nası l bir sonuç or taya ç ıkmak tad ı r? 

3 - T ü r k i y e ' d e m e y d a n a ge len İş kazalar ın ın , ge l i şmiş ü lke le rdeki kaza lara 
göre çok fazla o lmas ın ın nedenler i nelerdir? 

4 - Ü lkemizdek i i ş kazalar ın ın en aza indiri lmesi k o n u s u n d a Bakan l ığ ın ızca 
ne gibi yeni tedbi r le r haya ta geçir i lmişt i r? 

T . C . 
Ç A L I Ş M A VE S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 00-OOM/i' -O-'S&H 
Konu Yazılı Soru önergesi n 9 foMd ÎOOfi 

TORKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtS t BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 26/10/2006 tanh ve A 01 OGNSO 10 00.02-26308 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet K A N D O Ğ A N ' a ait 7/18029 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerine* incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz eden m 

Mura t BAŞESGIOGLU 
Bakan 

EKLER 
1- Yazı 
2- Tablo 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ÜMMET KANDOĞAN' A AİT 7/18029 ESAS NO'Llf 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Ülkemizde son 10 yılda meydana gelen iş kazası sayısı, bu iş kazalarında hayatını 
kaybeden ve iş göremez durumda sakat kalan isçilerin yıllara göre dağılımı Ek 1 tabloda 
goslerı İm ıştır 

AB uyesı ıllkeler, Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) ülkeleri, AB aday ülkeleri ve 
Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin iş kazası ve ölüm oranlarının karşılaştırılmasında 
kullanılan Avrupa Birliği İstatistik Merkezı'nın {Eurostat) iş kazası indeksi değerlendirmesi 
sonuçlan Tablo 2'de özetlenmiştir 

Eurostat İs Kazası İndeksi Hesaplama Yöntemi 
iş Kazası indeksi hesaplanması yönteminin bınncı adımında kaza hesaplanmaktadır 

Kaza oranı, her yıl için yıl boyunca meydana gelen iş kazalarının, referans nüfusta istihdam 
edilen kışı sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir Daha sonra 1998 yılı temel alınarak, 
1998 yılında bulunan kaza oranı değen 100 kabul edilmiş, diğer yılların değerlen bu yıla 
oranlanmıştır 

Ölümcül Is Kazası Karşılaş tır ı/ması 
Türkiye'de gerçekleşen olumcul iş kazası oranı indeks değen 100 kabul edilen 

1998 yılına göre 2004 yılında 64'e düşmüştür Bu değer 25 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
ortalaması olan 78'den daha düşüktür (Tablo 3-Tablo 4) 

Ve Günden Fazla ise Devamsızlıkla Sonuçlanan İs Kazası Karşılaştırılması 
iş kazası sonucu üç günden fazla işe devamsızlıkla sonuçlanan iş kazalarının 

karşılaştın İmasında ise indeks değer 100 kabul edilen 1998 yılına göre 2004 yılında 82 olarak 
hesaplanmıştır 25 AB uyesı ülke ortalamasına bakıldığında bu değer 80 olarak 
görülmektedir (Tablo 5) 

Türkiye'de 1998-2004 yılları arasında uç günden fazla işe devamsızlıkla sonuçlanan iş 
kazaları indeksinde % 1S iyileşme sağlanmış olup, bu değer % 20 olan AB ortalamasına yakın 
bir değerdir Diğer yandan, 1998 2004 yılları arasında ölümcül iş kazası indeksi 
değerlendirmesinde, Türkiye'de %36 iyileşme sağlanırken AB uyesı ülkelerde iyileşme 
% 22 ile sınırlı kalmıştır 

İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının 
yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok etken rol oynamaktadır ülkemizde 
ışyerlennın % 98 Pı çok küçük ve küçük işletmelerden meydana gelmektedir Bunun 
% 88 2'sı 1 9 işçi çalıştıran, %9 9'u 10-49 işçi çalıştıran ışyerlerıdır İş kazalarının yaklaşık 
%50'sı 9 ya da daha az çalışanı olan işyerlerinde meydana gelmektedir Bu tur ışyerlennde 
işyeri hekimi, işyeri hemşiresi/sağlık memuru, iş güvenliği uzmanı ve iş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının bulunmaması iş kazalannın artmasına sebep olmaktadır 

İş kazası meydana getiren nedenler aşağıda sunulmuştur 
1 Fiziksel Tehlikeler (Titreşim, gurultu vs ) 
2-Kımyasal tehlikeler (Toksık gazlar, Toksık tozlar vs ) 
3 Elektrikle Çalışma ile Meydana Gelen Tehlikeler ( Topraklanması yapılmamış tezgahlar 
veya el al ellen, kırık, yıpranmış el aletlen, zeminin yalıtılmaması vs) 
4-Mekanık Tehlikeler (Makine ve tezgahın ezen, delen, kesen, donen operasyon 
koruyucusunun bulunmaması, düzensiz ve dağınık işyeri ortamı, vs) -""" 
5-Tehlıkelı Yöntem ve İşlemler (Makine ve tezgahlarda çalışırken koruyucu techızaiıntfifeı^J'. 
dışı bırakılması, aşın yuk kaldırma, vs ) 
6-Işyerı Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler (işyeri zemini, yetersiz geçitler, vs) 

- 3 7 7 -



TBMM B. 25 29 II . 2006 

2003-2004 yılları istatistiklerine göre Danimarka, italya ve 2004 yılı ıslat isliklerine 
göre de Luksemburg dışında kalan 23 Avrupa Birliği ülkesinde meydana gelen ve 25 Avrupa 
Birliği ülkesi ortalamasındaki ölümcül iş kazaları ülkemizde meydana gelen olumcUl iş 
kazalarından daha yüksek olduğu, diğer yandan ciddi nitelikteki iş kazaları oranlarında da 25 
Avrupa Birliği ülkesi ile aynı düzeyde bulunduğumuz Eurostaı ıstatıstıkı verilerinden 
anlaşılmaktadır 

Ulusal politika belirleme çalışmaları 

Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliğinde sosyal taraflar (işçi ve işveren sendikaları), 
üniversite, sivil toplum kuruluşları, diğer ilgili kurum ve kuruluşları bıraraya getirerek iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi, 
tarafların goruş ve düşüncelerim açıklamalarını sağlayan bir platform oluşturmak üzere 
Seki7incı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 13/01/2004 tarih ve 25345 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak kabul edilen 155 sayılı ILO Sözleşmesi esas alınarak "Ulusa! İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyi" 25 Şubat 2005 tarih ve 755 sayılı Makam onayı ile kurulmuştur 
Konseyin Sekreterya hizmetleri Bakanlığımız iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mudurlugu 
tarafından yürütülmektedir 

Yılda ıkı kez toplanan Konsey, 20/01/2006 tarihinde yapılan dördüncü toplantıda 
2006-2008 yıllarım kapsayan bir Politika Dokümanı hazırlamışlır 23/06/2006 tarihinde 
yapılan son toplantıda ise bu çerçevede belirlenecek hedefler doğrultusunda sosyal taraflar ve 
dıger ilgilileri de kapsayacak şekilde çalışma grupları kurularak aktif bir çalışma planı 
hazırlanmıştır Konsey tarafından, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal öncelikler ve 
2008 yılının sonuna kadar ulaşılması planlanan hedefler ise, 

1-Polıtik Hedefler; 

iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması, 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin butun çalışanları kapsamasını, 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerde işyerinde çalışan işçi sayısının en az 50 
olmasının siniri amaların m getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, 
iş sağlığı ve güvenliği hizmet birimlerinin zorunlu hale getirilmesidir 

2-Uygulama Hedefleri; 

iş kazaları sayısının %20 azaltılması, 
Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesi. 
Ülkemizde kamu eliyle yürütülen İSG teknik destek hizmetlerinin %20 artırılması, 
olarak belirlenmiştir 

Mevzua) Çalışmaları 
Son 30 yıldır yürürlükte olan, ancak çağın ve teknolojinin gerisinde kalmış olan iş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatının yenilenme çalışmaları sürdürülmektedir Yeni yayınlanan iş 
Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Yönetmeliklerinin (33 adet) getirdiği yenilikler aşağıda 
özetlenmiştir 

• iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi, 
• İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 
• Işın her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve bupa gd»rf 

alınacak tedbirlerin belirlenmesi 
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4S57 sayılı iş Kânunu kapsamında yürütülmekle olan ISG faali ye il erinin sadece 
Sosyal Sigortalar kapsamında çalışan işçiler için değil, devle! memurları, bağımsız çalışanlar 
ve tan m çalışanlar* da dahil olmak üzere itim çalışanları kaplayan bir anlayışla ayn bir 'iş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" adı altında ele alınması bir ihtiyaç ve çözüm yolu olarak 
karşımıza çıkmaktadır Konu ile ilgili hazırlık Bakanlığımızca tamamlanmış olup, sosyal 
taraflarla paylaşım aşamasına gelmiştir 

iş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler 

İş saghğı ve güvenliği konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara destek vermek, 
araştırma kapasitesini geliştirmek amacı ite ulusal kuruluşlarla ışbırlrgı kapsamında Kocaeli 
Üniversitesi, Gazı Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi, İNTbS, Milli Prodüktivite Merkebi ve 
Milli rgı t ım Bakanlığı ile protokoller yapılmış olup, istanbul üniversitesi ile de protokol 
çalışmaları devam etmektedir 

Bilinçlendirme ve Duyarlılık Art ırma Faaliyetleri 

Bakanlığımızca yürütülen etkinliklerin ilki. Bakanlığımız tarafından 1987 yılından 
ben düzenlenmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasıdır 20 ncısı, 4 ^ Mayıs 2006 
tarihlerinde Ankara* da düzenlenen hafta seminerlerinin genel konusu. 'İnşaatta İş Sağlığı ve 
Güvenliği", "fcğıtımde İSG* mn Yen ve Önemi" ve "Genç Çalışanlar" olmuştur 

2006 yılında kamuoyunu bilinçlendirmek ve etkin bir ISG kültürünün oluşturulması 
için konusunda ilgili/ sosyal tarafların ve kullanıcıların başvurabileceği relerans niteliğinde 
birçok yayın hazırlanmıştır 

Aynca, Bakanlığımın ile TRT arasında yapılan işbirliği çalışmaları çerçevesinde 
Ergonomi, Gurultu Düşme ve Güvenlik Kullürlı içerikli spot filmler hazırlanmış ve bu spot 
filmler etkinliklerimizde eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır 

Diğer yandan kazaların en sık görüldüğü ıs kollarından biri olan inşaat sektöründe, 
çalışanların ilgili ISG mevzuatı, uygulamalan ve karşılaşılacak muhtemel riskler konusunda 
bilinçlenmelerim sağlayarak, »ş kazası sayısını ve kaza sonucunda meydana gelen maddi ve 
manevi zararları azaltmak, çalışanların meslek hastalıklarından korunmalarını sağlamak 
dolayısıyla sektördeki mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu iyileştirmek olan "inşaatta iş 
Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası" Bakanlığımız. tNTES ve YOL Iİ? sendikalarının işbirliği 
ile yürütülmektedir Kampanya kapsamında 10 ilde gerçekleştirilecek olan seminerlerin 4'ü 
gerçekleştirilmiş olup yıl sonuna kadar tamamlanacaktır 

Gençlerimizin çalışma hayatına alılmadan önce çatışma hayatıyla ilgili tehlike ve 
riskleri öğrenerek güvenli davranış modellerimi benimsemeleri ve geleceğin iş gücünün 
sağlıklı, güvenli ve üretken olmaları konusunda Bakanlığımız ile Milli Eğilim Bakanlığı 
arasında yapılan protokol gereği 10 ilde meslek liselerine yönelik eğnim, çalışmaları 
programlanmış olup, inşaatta İSG kampanyası ile paralel bir şekilde gerçekleştirilmektedir 
ILO tararından öngörülen "Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı" sosyal ortaklarla 
birlikte hazırlanmış ve I ozla Mücadele Komisyonuna sunulmuştur 

Son olarak. Bakanlığımızca yürütülecek olan ' Balata Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının ve Asbestoz Sıklığının Araştınlması"* projesi Kasım-2006 
tarihinde başlayacaktır 

Toplumsal düzeyde güvenlik kültürünün oluşturulması ve güvenli davranış bilincinin 
yerleştirilebilmesi için Bakanlığımızca yürütülmekte olan bilinçlendirme ve duyarlasfcrtlör 
faaliyetleri önümüzdeki süreçte de çeşitlendirilerek devam edecektir 

Bakanlığımız çalışmaları ile uzun vadede ulaşılmak istenen hedefler aşağıda 
özetlenmiştir 

> Ülkemizde lop yekun bir iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşturulması, 
> ISO ile ilgili yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara ve günümüz teknolojisine 

cevap verecek yeterliliğe ulaştın I ması ve guncellenmesnun sağlanması, 
>• Özellikle KOBÎ'lere yönelik olarak İSG alanında danışmanlık hizmeti eğitici, 

özendirici, yol göstencı faaliyetlerin teşvik edilmesi ve yaygı nlaşl m İması. 
> İSGUM eliyle yürütülen İSG olcum, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve 

niteliklerinin artırılması, 
> tş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda saha araştırmaları ve veri tabanı 

çalışmalarının yapılmasının sağlanması ve desteklenmesi, 
> İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının minimum düzeye indirilmesi, 
> Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının genişletil mesı ve 

sürekliliğinin sağlanması 
Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalınmalarında olduğu gibi iş 

sağlığı ve güvenliği alanında da çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile 
sürdürmeye devam edecektir 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızda nihai hedefimiz "insanımızın yaşam kalitesini 
yükseltmekti r" 
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5- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Spor-Toıo teşkilatına yem personel 
alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmel Alı ŞAHIN'ın 
cevabı (7/18037) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığma 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM M İçlü7üğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. f / 
03.10.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Spor-Toto Teşkilatı'nda 3 yıl önce kadro fazlalığı gerekçesiyle 450 çalışan 
diğer kamu kuruluşlarına nakledilirken, Maliye Bakanlığı'nın Spor Toto 
Teşkilatı'nın kadrosunu 107 kişi ile sınırladığı açıklanmıştı. 

Bu arada kadro sınırlaması gerekçesi ile geçen yıl sonunda 2 müdür 
yardımcısı ile İdarî ve Mali İşler Müdürü'nün de aralarında bulunduğu bir grup 
çalışanın İş akitleri feshedilmişti. 

Bu gelişmelerden sonra, içinde bulunduğumuz 2006 yılı içinde Spor-
Toto Teşkilatı'na 150 ek kadro verildiği öne sürülmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Spor-Toto Teşkilatındaki 450 kişiyi kadro fazlalığı gerekçesiyle başka 
kamu kuruluşlarına dağıttıktan sonra, 2 yıl içinde hangi gerekçeyle personelin 
sayısını yüksek oranda arttırmayı öngören bu gelişme yaşanmıştır? 

2- Kadro yetersizliği nedeniyle dağıtılan 450 kişiye, eski işlerine 
dönmeleri konusunda bir hak tanınmış mıdır? Bu doğrultuda bir çağrı yapılmış 
mıdır? 

3-Yeni alınan 150 ek kadroya atama yapılmasına başlanmış mıdır? Hangi 
yöntemle atama yapılmaktadır? 

Boş tutularak bekletilen kadro sayısı kaçtır? Neden bekletilmektedir? 

4- Basında yer alan (örneğin 30.09.2006 tarihli Milliyet-Cemal Ersen) 
"Spor-Toto Teşkilatı iktidar yandaşlarına îsKMi* kapısı olarak mı kullanılıyor?" 
sorusuna ne yanıt vereceksiniz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/49-S£ 
Konu 2^/11/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ- a) T B M M Bask.nın, 26 10.2006 tarih ve A.» 1.0 GNS.0.10.00.02-26308 
sayılı yazısı, 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdür lüğünün, 05.10.2006 tarih ve B.O2.1.GSM.0.00. 
00.63/234 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/18037 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazır ianarak ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ah ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek- İlgi (b) yazı ve eki • 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı B 02 1 GSM 0 00 00 6VJ?. V j 
Konu Soru Önergesi '2 2./11/2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn Mehmet Alı ŞAHIN) 

İLGİ 06 11 2006 tanh ve B 02 0 002/6427 sayılı yazınız 

İlgi yazı ekinde gönderilen Antalya Milletvekili Sayın Feridun Filere! BALOÖLLPna 
ait 7/18037 esas no'lu yazılı soru Önergesine esas leşkıl edecek cevabımız ekte sunulmuştu 

Bilgilerinize arz ederim 

L 
İ-AKĞÜL 

,Genel M ü d ü r V. 
m 

E K L E I < ' DEyUCTBAKANUĞlVE 
A BAŞBAKAN YARDIMCUJGI 

Ek-1 Soru Önergesi Cevabı TARİH 23 ^ t o » ^ 1 

SAYI <aS>İS 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/18037 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Spor-Toto Teşkilaö'nda 3 yıl önce kadro fazlalığı gerekçesiyle 450 çalışan diğer kamu 
kurutuşlanna nakledilirken, Maliye Bakanlığı'nın Spor Toto Teşkilatı'nın kadrosunu 107 
kişi ile sınırladığı açıklanmıştı. 
Bu kadro sınırlaması gerekçesi ile geçen yıl sonunda 2 müdür yardımcısı İle İdari ve 
Mail İşler Müdürünün de aralarında bulunduğu bir grup çalışanın iş akitleri 
feshedilmişti. 
Bu gelişmelerden sonra, içinde bulunduğumuz 2006 yılı içinde Spor Toto Teşkilatı'na 
150 ek kadro verildiği öne sürülmektedir. 
Bu kapsamda; 
SORU : 1. Spor-Toto Teşkllatı'ndaki 450 kişiyi kadro fazlalığı gerekçesiyle başka 
kamu kuruluşlarına dağıttıktan sonra, 2 yıl içinde hangi gerekçeyle personelin sayısını 
yüksek oranda arttırmayı öngören bu gelişme yaşanmıştır? 
2. Kadro yetersizliği nedeniyle dağıtılan 450 kişiye, eski işlerine dönmeleri konusunda 
bir hak tanınmış mıdır? Bu doğrultuda bir çağrı yapılmış mıdır? 
3 . Yeni alınan 150 ek kadroya atama yapılmasına başlanmış mıdır? Hangi yöntemle 

atama yapılmaktadır? 
Boş tutularak bekletilen kadro sayısı kaçtır? Neden bekletilmektedir? 

4.Basında yer alan (örneğin 3.09.2005 tarihti Mllliyet-Cemat Ersen)'e Spor Toto 
Teşkilatı iktidar yandaşlarına istihdam kapısı olarak mı kullanılıyor?" sorusuna ne yanıt 
vereceksiniz? 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdüriüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 2. Maddesinin (I) bendi gereğince Türkiye'de futbol müsabakaiannda 
müşterek bahis düzenlemek ve yönetmek yetki ve görevi Bakanlığıma bağlı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğüne alt olup, Genel Müdürlük, söz konusu yetkisini 72S8 sayılı 
Futbol Müsabakaiannda Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü aracılığı ile kullanmaktadır. 

Kuruluş tarihi olan 1960 yılından itibaren her türlü hizmetini insan gücü kullanmak 
(manuel sistem) suretiyle yürüten Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, gelişen teknolojiye 
uyum sağlamak amacıyla oyunlarını 1998 -2003 tarihleri arasında Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdüriüğü'nün on-llne sistemini kullanmak suretiyle düzenlemiştir. Bu geçiş 
esnasında manuel sistemlerin sonlandınlması nedeniyle oluşan istihdam fazlası 
personel, 11.11.1999 yılında çıkarılan 4460 sayılı Kanunla diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına aktarılarak her türlü giderini kendi gelirlerinden karşılayan Teşkilatın 
bozulan gelir/gider dengelerinin düzeltilmesi amaçlanmıştır. 

Teşkilat, S yıl süreyle Milli Piyango İdaresinin on-line sistemini kuHanmışrjr.Ancak 
2000 yılı başlarında bu yöntemin getirdiği mali yük,sistemin gelişime olanak 
tanımayan sınırlı kapasitesi ve Milli Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınacağı konusundaki söylentiler Teşkilatı tedbir almaya zorlamış ve bu amaçla 2003 
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yılından itibaren Teşkilatın kendisine alt on-line sistem merkezi faaliyete geçirilerek 
altyapı eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen birçok radikal proje hayata 
geçirilmiştir. 

önergede sözleşmelerinin feshi nedeniyle bahsedilen personelin sözleşme fesih 
gerekçesi kadro sınırlaması olmayıp, anılan personel hakkında Ankara 4.Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2004/447 esasında "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye 
kullanmak" suçlarından kamu davası aglmış olması ve emeklilik hakkını elde etmiş 
olmaları nedeniyle hizmetlerine ihtiyaç duyulmamasıdır. 

Bu kapsamda , 

CEVAP :1 - 2003 yılında faaliyete geçirilen sistem merkezi aracılığıyla düzenlenen 
yeni spor tahmin oyunları İle Teşkilatın gelirleri % 3500 oranında artış göstermiştir. 
2003 yılında 1000 adet olan bayi sayısının günümüzde 4000 adede ulaşması ve 
oyunlar İçin internet,cep telefonu gibi sanal ortamlar hizmetlerinin de verilmesi 
sonucunda Teşkilatın İş hacmi genişlemiştir. Bu nedenlerle Teşkılabn özellikle alan 
hizmetleri personeli açığının giderilmesi amacıyla talepte bulunulmuş. Maliye 
Bakanlığı tarafından geçici işçi kadroları ihdas edilmiştir. 

Spor Toto Teşkilatı; 4857 sayılı tş Kanunu ve 505 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu 
kapsamında personel çalıştırmakta olup Teşkilafta 13.11. 2006 tarihi itlbanyte 48 
adet geçici ve 67 adet daimi kadrolu işçi statüsünde personel bulunmaktadır. 

2 — Spor Toto Teşkilat Müdürluğü'nûn daimi işçi kadrosunda 1999 yılından sonra 
herhangi bir artış olmamıştır Boşalan daimi kadrolara da atama yapılmamıştır. Geçici 
iş olarak tanımlanabilecek alan hizmetleri personeli ihtiyacı Maliye Bakaniığı'ndan 
2005 yılında talep edilerek İhdas edilen geçici işçi kadroları ile giderilmiştir. 

11.11.1999 yılında çıkanlan 4460 sayılı Kanunla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
aktarılan personel İçin aynı Kanunda ihtiyaç duyulması halinde bu personele çağn 
yapılacağına İlişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. Böyle bir maddenin varlığı 
düşünülse dahi Spor Toto Teşkilatı tarafından ülke çapındaki bayilerin futbol sezonu 
içerisinde kontrol edilmesi anlamında alan hizmetlerini içeren oecka birisin halen 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan eski personel tarafından 
hak kaybı doğurması nedeniyle terdh edilmeyeceği açıktır. 

3 - Teşkilatın daimi ışci kadrosu arttın I ma m iş olup, yalnızca ihtiyaç duyulan alan 
hlzmeferi için geçici İsçi alınmıştır. Geçici Işci kadrolarına alınacak personel 

konusunda Teşkilat İhtiyaç duyulması halinde yalnızca ışın niteliğini belirterek 
Türkiye iş Kuru mu'na talepte bulunmakta, tş Kurumu tarafından göndenlenler 
arasından Teşkilat Müdurlüğiı'nde yapılan sınavı kazananlar geçld işçi olarak göreve 
başlamaktadır. 

4 — Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü geçici Işci alımına ilişkin işlemleri üçüncü maddede 
açıklandığı üzere yapmaktadır. 
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6 - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR 'in, irticai ve boluat yayın yaptığı iddia edilen rad
yo ve televizyon kuruluşlarının takibine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşır ATÂLAY'ın cevabı 
'(7/I804I) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Beşİr ATALAY tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 

Erdal KARADEMIR 
CHP izmir Milletvekili 

Cumhuriyet'e ve onun ilkelerine saldırının, ayyuka ulaştığı bu günlerde, "irticai" 
yapılanmaların, vakıf ve dernekler eli ile kurumlaşmaya çalıştığı, tarikat ve cemaat 
örgütlenmeleri ile, eğitim, ticaret başta olmak üzere, medya yada el attıkları ve gazete, radyo 
ve televizyon kurdukları bilinmektedir. 

Anayasanın, devrim kanunlarına ilişkin 174. maddesine rağmen, Cumhuriyet'e, onun 
kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK' e, çağdaş, laik demokratik ilkelerine yapılan saldırılar, 
esasen devletin istihbarat birimleri yanı sıra herkes tararından bilinmektedir. Bazı tarikat ve 
cemaatler tarafindan Cumhuriyet'e karşı sergilenen bu başkaldırının görüntüleri, İstanbul'da 
yerleşik bir örgütlenmeye geçmiş olduğu görülen Ismailağa cemaatinin yaşadığı "Çarşamba 
semti"nde sergilenmiştir. 

28 Perşembe 2006 tarihli ulusal basınımızda, İstanbul'da yayın yapan 5 radyo kanalının 
"irticai yayın" yaptığı iddiasıyla RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)'ce takibe alındığı 
haberi de ülkenin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. 

Bu bağlamda; 

1 - 58 ve 59. AKP hükümetleri döneminde, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, diğer 
illerimizde yere! yada ulusal bazda yayın yapan kaç tane radyo ve televizyon kuruluşu 
"irticai ve bölücü" yayın yaptığı şüphesiyle RTÜK tarafından incelemeye alınmıştır? 

2- AKP İktidarları döneminde "irticai ve bölücü" yayın yaptığı iddiası İle RTÜK 
tarafından cezaya çarptırılan hangi Radyo ve Televizyonlara ceza verilmiştir? 

3- RTUK İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafindan "irticai ve bölücü" yayın yaptığı 
iddiası ile hakkında rapor hazırlandığı halde, RTÜK tarafından ceza verilmeyen yayın 
organı var mıdır? Bu radyo ve televizyonların isimleri nedir? 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI 

Siyi : B 02 0 0 0 5 / ü W # 11 d k I U #006 

KOBB : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26 10 2006 tarihlî ve A 01 0 GNS 010. 

00 02-26308 sayılı yazısı 

izmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMR tamundan tevcih edilen 7/18041 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon 

Ust Kurulu Başkanlığından alman 07 11 2006 tarihli ve A.01 l RTÜ 0.01 04 06/1 OSS-13345 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz edenin 

BesirATALAY 

Devlet Bakam 

EKLER 

1-Cevabi yazı 
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TC 
RADYOveTEt̂ VlZYONÜSTKURULU 

izleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

SAYİ : A.01.1.RTÜ.0.01.04 06/1085_ l î 3 < - 0 Ankara 
KONU : Sn. Erdal KARADEMIR'ıo yazılı soru bnergesi hk. 0 7 K a s ) m 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn.BeşırATALAY) 

İlgi: a) T.B M.M. Başkanlığının 26.10.2006 tarih ve A.Ü1.0.GNS.O.IO.O0 02/26308 
sayılı yazısı. 
b) 31.10.2006 tarih ve B.02.0.005/031/1412 sayılı yazınız. 

tlgı (b) yazınız ekinde gönderilen ve tzmır Milletvekili Erdal KARADEMIR tarafından 
tevcih edilen yazılı som önergesinde yer alan hususlar incelenmişin 

1- 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun ile radyo 
ve televizyon yayınlannın düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Radyo ve Televizyon Ust 
Kuruluna venlmıştu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu programlan yayınlandıktan sonra ilgili 
yasa hukümlenne uygunluk açısından denetlemektedir 

Radyo ve televizyon yayınlan Ust Kurul uzmanlarınca titizlikle takıp edilmekte ve yasa 
hükümlerine aykın yayınlar için rapor düzenlenmekte, bu raporlar ve yayın kopyalan Ust 
Kurulca değerlendinlerek gerektiğinde aynı yasanın 33 maddesi hukümlenne güre kuruluşlara 
müeyyide uygulanmaktadır 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 Sayılı Yasanın 33 maddesine 
göte, yasayı ihlal eden yayın kuruluşlarına sırasıyla uyan/özur dileme, program durdurma, para 
cezası ve geçici yayın durdurma cezası uygulanması soz konusudur 

Yapılan bu denetimlerde, benzer konularda sürekli ihlal yapan yayın kuruluşlarının tespiti 
halinde, daha hassas bir takıp yapılmakta ancak, yayın kuruluşlarını kategonkieştırerek ve şüphe 
üzerine özel bur denetim yapılmamaktadır 

2- 3984 sayılı Yasayı değiştiren 4756 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 15 05 2002 
tarihinden bugüne kadar, Yasanın yayın ilkelerim düzenleyen 4 maddesi (b) bendinde yer alan 
"Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halh sınıf ırk, dil, dm mezhep ve 
bölge farkı gözeterek kın ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan 
yayınlara imkân verilmemesi ' hükmüne aykın yayınlar nedeniyle çeşitli yayın kuruluşlarına 21 
kez 30 gün yayın durdurma (Radyo Ddnya-Adana, Radyo Başkent Ankara, Özgür Radyo-
Ankara, Rahmet FM-Bursa, Sevgi FM-Bursa, Aktüel FM Diyarbakır, Can TV-Dıyarbakır, Gun 
TV-Dıyarbakır, Kokteyl Radyo-Dıyarbakır, HakkanFM, Akra FM-tslanbul, Radyo 15-Istanbul, 
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Anadolu'nun Sesı-Istanbul, Özgür Radyo-tstanbul, Serhat Radyo-Kars, Kütahya TV, Güneş TV-
Malatya, Furkan FM-K Maraş, Van TV) ve (d) bendinde yer alan "İnsanların dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şehide 
kınanmaması ve aşağılanmaması" hükmüne aykın yayınlar nedeniyle çeşitli yayın kuruluşlarına 
13 kez uyan (Anfan Radyo-Ankara, Ozgtır Radyo-Ankara, Flash TV, TGRT, Burç FM-Istanbul, 
Kanal 7, Akra FM-İstanbul. HaberTuric, Lalegüİ FM-lstanbul, Kordon TV-Iznur, Can Radyo-
Izmır, Kent TV-Bodrum), 2 kez program durdurma (Anfan Radyo-Ankara, Akra FM-Istanbul) 
müeyyidesi uygulanması karan venlmıştır 

3- Gerek uzmanlarımızın rutin izlemeleri gerekse çeşitli kurum ve kişilerden gelen 
şikayetler uzenne incelenen yayınlarla ilgili Yasaya aykınlık savıyla uzmanlanmız tarafından 
düzenlenen değerlendirme raporları Ust Kurula sunulmakta, Ust Kurul, gündemine alınan 
raporlar hakkında Hukuk Müşavirliğinin gonışurtu ve uyan cezasını gerektiren haller dışındaki 
ihlallerde ilgili yayın kuruluşunun savunmasını aldıktan sonra müeyyideye gerek oiup olmadığı 
hakkında kararını vermektedir Dolayısıyla henüz gündemde yer almaması nedeniyle hakkında 
işlem yapılmamış raporlar da bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz edenm. 

tfr.ZahidAKMMJ 
/Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanı 
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7 - Karaman Milletvekili Mevlut AKGUN un Türk Dünyasında dil birliğinin sağlanmasına 
yönelik çalışmalara ıhikın sorusu ve Devlet Bakam Beştr ATALAY in cevabı (7/18042) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Beşır ATALAY tarafından yazılı o larak 
cevap land ı rmas ı hususunu delaletinizle arz edenm. 

MEVLUT4M£UN 
Karaman Mil letveki l i 

lOTûrtc Devlet Ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik Ve İşbırhğı Kurultayı 
Başbakanımız sayın Recep Tayip Erdoğan hımayelennde 1718,19 Antalya da 
gerçekleşmiştir Kurullay.Türk dünyasının birlik ve beraberliği için önemli mesajlar içermiştir Dünyanın 
değişik ülkelerinden katılan temsilciler aracılığıyla Türk Dünyasının sorunları ve çozum önerilen 
kurultayda değerlendirilmiştir Bakanlığınıza bağlı TIKA te Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik 
ve İşbirliği Vakfı(TUDEV)'nın katkılarıyla düzenlenen kurultaya 8 ulke,6 federe devlel,2 özerk 
cumhuriyet ve 11 topluluktan binden fazla davetli katılmış.Turk dünyasında ekonomik ve kültürel işbirliği 
imkanları tartışılmıştır Başbakanımızın da çok yennde ifade ettiği gıtn,Gaspıralı 
İsmail'in *dılde,fikırde,ışte bıdık* düsturunu hayata geçirmek gerekmektedir Kültürel alanda dil birliğine 
yönelik çalışmalarda hızianmalıdır.Üıl bıdığı Türk dünyasının varlığı ve birliğinin temel şartıdır 

Anadolu'da dil bıdığının bozulduğu bir yüzyılda 1299 yılında Karamanoğlu 
Mefımetbey dil birliğinin önemim vurgulayarak, Türkçe yi yeniden devlet dılt olarak ilan etmiştir Dil 
fermanının yayınlandığı 13 Mayıs tanhırtde her yıl Karaman ilimizde *Turk Dil Bayramı' 
kutlanmaktadır Bu bayramda ağzımızda anamızın ak sütü gibi helal olan Türkçe mızın karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar tartışılmaktajürkçe nın coğrafyalan birleştiren kimliği anlatılmaktadır Törenlere ve 
bilimsel toplantılara tum Türk Dünyasından ılım adamları,devlet adamları,sanatçılar katılmakladır YANI 
KARAMAN İLİMİZ TÜRK DÜNYASINDA DİL BİRUĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÖNEMLİ ADİMLAR 
ATMIŞTIR Türk Dilinin Başkenti olan Karamammız'da bu etkinlikler uluslar arası seviyede artarak 
devam etmektedir Türk Dünyasında dil bıdığının sağlanması için Karamanımızda Türkçe'nin değişik 
lehçelerinin araştırıldığı.Turkçenın sorunlarının tartışıldığı ,Dıl Bayramı etkınlıklennm gerçekleştirdiği bir 
araştırma enstitüsünün kurulmasına ihtiyaç vardır 

SORU 1)Tûrk Dünyasında Dil Bıdığının sağlanması bakımından hangi çalışmaları yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU 2)Dıl Bıdığının Sağlanması Çalışmalannın koordinasyonu açısından bakanlığınız tarafından 
Turkçenın başkenti Karaman ıhmızde bir "Türk Dili Enstitüsü' kurmayı duşunmektemısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Say! : B 02 O 005/O^t//^ -B.lf / / / /2006 

Konu • Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLISÎ BAŞKANLIĞINA 

ilgi Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığının 26 10 2006 tarihli ve A 01 O GN3 0 10 
00 02-26308 sayılı yazısı 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGUN tarafından tevcih edilen 7/18042 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak. Bakanlığım bağlı kuruluşu Türk İşbirliği v . 
Kalkınma İdaresi Başkanlığından alman 03 11 2006 tarihli ve B 02 1 TİK. 0 71 00 00/900-
2S02 3135/7977 sayılı cevabı yazı ekte göndenİmefctedır 

Bilgilerinize aıv edenm 

Beşli- ATA LAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
I- Cevabı yazı 

T I K A 03 Kasım 2006 

Sayı : B 02 1 IİK 0 71 00 00/900 - _ M O _ L - •> / 
Konu ; Soru önergesi 

D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sn. Besir A T A M Y ) 

tlgi : (a> Devlet Bakanlıgı-ntn 31 10 2006 tanh ve 031/1413 sayılı yazılan 
(b) Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterligı'nm 20 10 2006 tanh 

ve 26308 sayılı yazılan 

İlgi (a) Devlet Bakanlığının yazısı ve ilgi (M Türkiye Büyük Millet Türkiye Buyuk 
Millet Meclisi Genel Sekreteriığı'nın ya^ı eki ile iletilen Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt 
AKGUN tarafindan tevcih edilen 7/1S042 esos sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, söz 
konusu önergede yer alan sorular cevaplandırılarak (Mte sunulmuştur 

Bilgilerini arz ederim 

l akan FİDAN 
L Başkam 

E K L E R : Yazı • 
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SORU 1)TÜRK DÜNYASINDA DİL BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI BAKIMlNDArV 
HANGİ ÇALİŞMALARİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

CEVAP I) 
Bütün Türk dünyasında ortak iletişim dilinin oluşması uğrunda gerçekleştirilen 

Türkoloji projesi, 1999 yılında TİKA taralından, komşu dost ve akraba topluluklar ile 
geçmişten gelen kültürel bağlarımızın yeniden tesis edilmesi, Türk Dili öğreniminin 
yaygınlaştırılması, iletişimin geliştirilmesi, dolayısıyla bu ülkelerde yapılacak eğitim, kültür 
sosyal, teknik, ticari ve ekonomik işbirliğinde Türkçe konuşabilen potansiyel bir kitlenin 
oluşturulması amacıyla basla ti İmi şiir. 

Bu amaç doğrultusunda bu ülkelerde bulunan üniversitelere destek verilmekte, 
Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ve Türkçe Eğitim Merkezleri açılması 
sağlanmaktadır. 16 Kütüphane ve 17 Türk Dili ve Kültür Merkezi açılmıştır.Söz konusu 
bölümlere eğitim araçları desteği verilmesinin yanı sıra öğretim elemanları da 
görevlendirilmektedir. 

Halen Afganistan, Arnavutluk, Belanıs, Bosna Hersek, Estonya, Kazakistan, Kırım 
Özerk Cumhuriyeti, Kosova, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Slovakya, 
Suriye, Tataristan özerk Cumhuriyeti, Tacikistan ve Ukrayna'da olmak üzere birçok 
Üniversite ile işbirliğimiz sürdürülmektedir. Eğitim alan toplam öğrenci sayısı bugün itibarıyla 
2 bin 500*ü aşmıştır. 

•TİKA taralından her yıl yapılmakta olan bir başka önemli proje ise "Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri "dir. 

1995 yılında başlatılan projedeki amaç; bağımsızlığını yeni kazanmış Türk 
Cumhuriyetleri île Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize davet edilen eğitim kurumu 
yöneticileri ve öğretmenlerine Türk dilini, kültürünü ve milli eğitim sistemini, eğitimciler 
aracılığıyla tanıtmak ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Toplam 25 ülkeden 586 
kursiyere eğitim sertifikası verilmiştir. 

-Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma Törenleri kapsamında, "Türkçe'nin 
Coğrafyaları Birleştiren Kimliği II" konulu uluslararası toplantısı. Karaman Valiliği 
işbirliğinde düzenlenmiştir. Konya'da yapılan etkinliklere TİKA tarafından katkı 
sağlanmıştır.(2006) 

-TİKA MEB işbirliğinde Türkçe'yi kullanma gücünün tespit edilmesi amacıyla, 10 
ülkede Uluslararası Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenlenmiştir. (2006) 

-Türk Dünyasındaki dil, tarih, kültür araştırmalannı tanımak, tanıtmak, ilgili bilim 
kuruluşları ve bilim adamları arasında İşbirliğini sağlamak, yeıü araştırmalarla bilgi 
evrenimizi zenginleştirmek amacıyla, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
TİKA işbirliğinde "I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı gerçekleştirilmiştir. (2006) 

-Türk Cumhuriyetleri bilgi teknolojileri çalışma grubu, "Bilgisayar Destekli Dil Bilimi 
Çalıştayı " TUrk Dil Kurumu İşbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay'da Bilgisayar Tabanlı 
Dil Bilimi, Doğal Dil İşleme Kuramları ve Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Sözlük 
Çalışmaları konulan tartı silmiştir. (200 5) 

-"Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" Ukrayna-Kınm'da Türkiye Yazarlar Birliği 
İşbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle 
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gerçekleşmiş, katılımcıların büyük Türk düşünürü Gaspırah İsmail'i anavatanında anması 
sağlanmıştır. (2005) 

- "1 . Uluslararası Türkoloji Günleri" Ukrayna, Kırım'da TİKA katkılarıyla 
gerçekleşti ri İm İ şt i r.(20 04) 

"Büyük Türk Dili Kurultayı" Bilkeot Üniversitesi ve TİKA işbirliğinde 
düzenlenmiştir. (2006) 

Türk Dil Kurumu işbirliğinde "Ortak Türk Lehçeleri Sözlüğü" basılmış, "Türk 
Lehçelerinin Ortak Gramer" çalışmaları 1994 Yılında Başlatılarak 2000 yılına kadar devam 
ettirilmiştir, TİKA aynca, Ortak Türk Edebiyatı", "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk 
Sözlüğü"ve "Ortak Türk Alfabesi" konulan üzerinde Orta Asya'dan çeşitli bilim adamları ile 
projeler yürütmüştür. 

-Türk Dilinin yaygınlaştırılması açısından TİKA tarafından yürütülen medya-iletişim 
faaliyetleri şöyledir; 

Yaklaşık 3 6 ülkede, Latin ve Türkçe harflerle yayın yapan gazete ve dergilerle, Türkçe vı 
Türkçe lehçelerde yayın yapan radyo ve televizyonların, alt yapılarının desteklenerek, yayıı 
ağlarının genişletilmesi ve faaliyetlerini idame ettirecek kaynakların temini sağlanmaktadır. 

Sonuç olarak, Türk Dünyası Dil Birliğinin sağlanabilmesi, Anadolu Türkçe'sinin 
yaygın dil hale getirilmesi ve doğru telaffuz edilmesi İle mümkün olacaktır. Dolayısıyla Ömek 
verilen ve burada ifade edilme fırsatı bulunamayan diğer bir çok proje ve fâaliyetlerin 
niteliğinden de anlaşılacağı gibi TİKA hem ülkemiz hem de ait olduğumuz coğrafyada bu 
konuda verimli ve etkili çalışmalara imza atmaktadır. 

TİKA, TÜDEV işbirliğinde 18-20 Eylül 2006 tarihleri arasında Antalya'da 
gerçekleştirilen Onuncu Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı 
komisyon çalışmalarında da aynı konu gündeme gelmiş ve Kurultay Sonuç Bildirgesinde 
alman kararlara göre; Ortak alfabe, mukayeseli sözlük, mukayeseli gramer, mukayeseli imla, 
iletişim dili gibi alanlarda Türk dili ile ilgili mukayeseli çalış ma lan n gerçekleştirilmesi 
gerektiği ve bu sorumluluğunun T.C.Kültür Bakanlığına ait olması gerektiği kararı alınmıştır. 

SORU 2) DİL BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU 
AÇISINDAN BAKANLIĞINIZ TARAFINDAN TÜRKÇE'NİN BAŞKENTİ 
KARAMAN İLİMİZDE BİR "TÜRK DİLİ ENSTİTÜSÜ" KURMAYI 
DÜŞÜNMEKTEMİSİNİZ? 

Böyle bir girişimin çok güzel olacağı değerlendirilmekle birlikte, Bakanlığımıza bağlı Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın yurt içerisinde herhangi bir idari yapı oluşturma 
yetkisi, mevzuatı gereğince mümkün bulunmamaktadır. Bu yapının Üniversitelerimizle 
görüşülerek oluşturulması daha uygun gözükmektedir. 
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S - Antalya Milletvekili Fendim Fikret BALOÖLU'mın, peyzaj mimarlarına diskin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşır ATALAY'm cevabi (7/18043) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ 
Sn .Başka alığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98 ve T BM.M IçtÜzuğiı'nün 96. vd 
maddeletme göre Devlet Bakanı Sayın Beşir A£alay larafindan yar ılı olarak 
cevaplandırılmasını ar£ ederim. 

Saygılarımla. 
03,10.2006 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

Ankara Kızılay Yüksel Caddeai 'nde 30.09.2006 tarihinde Peyzaj Mimarları 
Odası öncülüğünde toplanan peyzaj mimarları, meslek sorunlarını kamuoyuna 
açıklamışlardır. 

Bu kapsamda; 

1- Türkiye'de peyzaj mimarlığı öğrenimi verilen bölüm sayısı kaçtır? Söz 
konusu yükseköğretim kurumlarında bu alanda kaç öğrenci eğitim 
görmektedir? 

2- Türkiye'deki peyzaj mimarı sayısı kaçtır? 

3- Peyzaj mimarlarının kaçı kamuda görev yapmaktadır? 

4- İssiz peyzaj mimarlarının sayısına ilişkin bir tespit yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise, kayıtlarınıza göre İşsiz peyzaj mimar. sayısı kaçtır? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.00S/&3< jI U I <-/ 2.L,/\\ /2006 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26 10 2006 tarihli ve A 01 0 GNS 0 10 
00 02-26308 sayılı yazısı 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOÖLU tarafından tevcih edilen 
7/18043 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak. Bakanlığım ilgili kurulusu Türkiye 
istatistik Kurumu Başkanlığından alınan 02.11.2006 tarihli ve B 02.1.TU1 0 63 00 00/904-
1118 sayılı cevabı yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz edenm. 

E K L E R B e ş j r A T A L A Y ,__^-
l- Cevabi yazı Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı 

Savı . B 02 1 TUI0 63 00 00/904- (il Y C £/l 1/2006 

Konu : Sûru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(SayıoBeşirATALAY) 

ilgi 31/10'2006 tarih ve B 02 0.005/031/1414 sayılı yazınız 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU tarafından Devlet Bakanı Sayın 
Besıı A'lALAY'a tevcih edilen, 7/18043 esas sayılı yazılı sonı önergesinde bahsedilen 
konulara ılıjl m bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

EK 
Komi ile ilgili Bılg, ı 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'ınm 7/18043 Esas Sayılı Soru önergesine İlişkin Cevap 

1. 2005-2006 Öğretim yı-ı yükseköğretim istatistiklerim göre Tı'nUys de peyzaj mimarlığı öğrenimi verilen bölüm sayısı ve 
bu bolümde öğrenim gören Öğrenci sayıları aşağıdaki gıbidiı. 

Peyzaj Mimarlığı 

Öğrenim 
Verilen Bötüm 

Sayısı 

14 

2005-2006 Öğretim Yılı 
Yeni Kayıt 

Toplam 

541 

Erkek 

228 

Kadın 

3J3 

Öğrenim Gören Öğrenci 
Sayısı 

Toplam 

2252 

Erkek 

940 

Kadın 

1312 

2004-2005 Öğretim Yılı 
Mezunu 

Toplam 

299 

Erkek 

108 

Kadın 

İ91 

2.3. ve 4. Türkiye'deki peyzaj mimarı sayısı, bunların kaçının kamuda görev yaptığı ve işsiz peyzaj mimarlarının sayısı 
gibi verilere ilişkin detaylar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Hanehalkı Işgucu Anketi sonuçlarından 
elde edilememektedir 



T B M M B. 25 2 9 . 11 .2006 

9 - izmir Milletvekili Enver ÖKTEM m RTUK /e yapacağı iddia edilen bir alamaya ilişkin so 
rusu ve Devlei Bakanı Be$ır ATALAY in cevabı (7/18044) 

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 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşır ATALAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını talep eden m 

Saygılanmla / V — ' 

' Enver OKTEM 
izmir Milletvekili 

İstanbul'daki irticacı radyolarla ilgili olarak hazırladığı raporlarla gündeme gelen 
RTUK istanbul Bölge Muduru Cengiz Karakaşoğu nun RTÛK Başkanı Zahit Akman in 
"'özel isteği" ile görevinden alınarak RTUK izmir Bölge Müdürlüğüne getirileceği 
belirtilmektedir 

1 Bu atamanın gerekçesi ned i r ' 

2 Karakaşoğu'nun atama kararında, hazırlanan raporlar nedeniyle bazı gnıplann 
rahatsızlık duymalan etkili olmuş mudur'' 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

Sayı - B 0 2 0 0 0 S / o J > / l V 5 2.^ i " / 2 0 0 6 

Konu ; Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜVCK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgı Türkiye Büyük Mıllei Meclisi Başkanlığının 26.10 2006 tarihli ve A 01 0 GNS 0 10 

00 02-26308 sayılı yazısı 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM tarafından tevcih edilen 7/18044 esas sayılı 

yazılı soru Önergesi ile ilgili olarak. Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Ust 

Kurulu Başkanlığından alınan 14 11 2006 tanhlı ve A 0 I 1 RTU 0 02.01 00/0013620 sayılı 

cevabı yazı ekte gönden Imektedır 

Bilgilerinize arz edenm 

Beşir ATALAY 
E K L E R Devlei Bakanı 
1-Cevabı yazı 
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TC 
RADYO VE TELEVİZYON UST KURULL 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı AOİ 1 RTU0Û2O1 00/ 0013620 

Konu 
14 Kasım 2006 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn BeşırATALAY) 

ilgi 31 10 2006 taııh ve B 02 0 005/031/1415 sayılı yazınız 

izmir Milletvekili Sayın Enver OKTEM tarafından tevcih edilen ve ilgi vd2inı^ eLıııdt 
gönderilen 7/18044 esas sayılı yazılı som önergesi incelenmiş cevaplar som şuasına goıe 
aşağıda sunulmuştur 

1- Ust Kumlumuz personelinin görev yerleri kendi talepleri veya kurumun ihtiyacı kamu 
yaran goz onunde bulundurularak, Radyo ve Televizyon Ust Kurulu Personel Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde değiştirilebilmektedir Ust Kurulumuz Bölge Mudum Cengiz 
KARAKAŞOĞLU'nun görev yen değişikliği Ust Kurul kararı ile yapılmıştır Ust Kurul 
kararlan en az beş üyenin aynı yönde oyuyla alınabilmektedir Ust Kurul Başkanının da alınan 
kararlaıda bir oyu bulunmakta olup, 1 oyla karar alınmasına imkan bulunmamaktadır 

2- Ust Kumlumuz ozerk ve işrafsı? bir kanın rnzelbşı'ıgı n^elığınoe olup Ust Kurul 
kararları bu bilinç içerisinde hıçbıı grubun etkisi altında kalınmadan alınmaktadır 

Bılgıleıınıze arz ederim 

f Dr Zahıd AKMAr; 
\ ^ /Radyo ve Televız 

Ust Kumlu Ba 
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10 • Adana Milletvekili N Gaye ERBATUR 'un, insanların mutluluğu konusunda Adana da ya
pılan bir ankete ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUK
ÇU nun cevabi (7/18096) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M t t L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıda yer alan somların. Başbakan Sayın Recep l ayy ıp Erdoğan tarafından yaiilı 
olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98 ve tetuzugun 96 Maddeleri gereğince ar/ ve talep 
ederim 

Prol Dr N OayeERBAlTUR 
CHP Adana Milletvekili 

Visa Avrupa tarafından gerçekleştirilen "Her günün keyfini yaşa" araştırması sonuçlarına 
güre her yeni günle birlikte kendim muflu hissedenlerin oranı Adana'da 9-İ48 ı\c en duştik 
sırada yer almaktadır 

1 Adana'da insanların mutsun olma nedenlerini araştıran daha kapsamlı hır çalışma 
yapılmtç mıdır'' 

2 Adanalıların kendilerin mutsuz hissetme nedenleri araştırılmış mıdır'? 
3 Anket sunucunun bu şekilde yan&ımış olmasıyla Adana'nın bon yıllarda aşırı göç ılc 

sosyoekonomik yapısının bozulmuş olmalının etkisi var mıdır-'? 
4 Adanalı hemşcnlcnmm bu durumunun düzeltilmesi ıçıı» ne yapılacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B .02 .0 .007 /00 .^ / /^ - 4Ü/ /J2006 
KONU : Yazılı Soru O n o g a ı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kananlar ve Karar lar Dairesi BaskaBlıfct) 

•LGfc a> Türkiye Büyok Malla Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 26 lO 20O6 u n h ve KAN K A R M D A Ol O GNS o lO OO 03-
7/18096-20386/612*4 sayılı yazısı 
b> Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel nludflrlüğfl'ntın. o ı 11 20O0 tanh ve 
B 0 2 OKKGO 12/I06-S33.94/S04S sayılı yazısı 

t1g> (b) yazı ile Adana Milletvekili Sayın Prof Dr M Gaye ERBATUR tarafından Sayın 
Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığını 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/1S096 esas nohı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur 

Btlgılenfliz*) arz ederim 

Devlet Bakanı 
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Aj*dmj*4£cs{-*~--



TBMM B:25 29 . II . 2006 
ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.ÖR.N.GAYE ERBATUR'UN 

7/16096 ESAS NOLU YAZİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABİDİR 

Visa Avrupa tarafından gerçekleştirilen "Her günün keyfini yaşa " 
araştırması sonuçlarına göre her yeni günle birlikte kendini mutlu hissedenlerin 
oranı Adana'da % 48 İle en düşük sırada yer «tırnaktadır. 

SORU 1: 

Adana'da İnsanların mutsuz olma nedenlerini araştıran daha kapsamlı bir 
çalışma yapılmış mıdır? 

CEVAP 1: 

Adana'da yaşayan insanlarımızın mutsuz olma nedenlerini araştıran kapsamlı 
bir araştırma yapılmamıştır 

SORU 2: 

Adanalıların kendilerini mutsuz h issetme nedenleri araştırılmış mıdır? 

CEVAP 2-

Adanalıların kendilerini mutsuz hissetme hedenlerı araştırılmamıştır. 

SORU 3: 

Anket sonucunun bu şekilde yansımış olmasıyla Adana'nın son yıllarda 
aş ın göç ile sosyo-ekonomlk yapısının bozulmuş olmasının etkisi var mıdır? 

CEVAP 3: 

Adana. 1960lı yıllarda tarıma dayalı sanayileşmede hızlı bir gelişme 
göstermiş, bu arada köyden kente göç yaşanmaya başlanmış ve giderek sanayide 
çalışan nüfus artmıştır Yakın köylerdeki insanların Adana'ya taşınmasıyla tarım 
sektöründe doğan iş gucu açığı Güney Doğu Arıadolu illerinden getirilen tarım ışçılen 
ile gıdenlmeye çalışılmıştır Ancak, bu insanların bir kısmı gen dönmeyerek bölgeye 
yerleşmiş ve daha sonra yakınlarını da buraya getirmiştir Sonuçta, Türkiye'nin tum 
buyuk illerinde olduğu gibi Adana'nın da nüfus yapısı buyuk olçude değişmiştir 

Subtropıkal iklimi nedeniyle kışın bu bölgede ısınma sorunu olmadığı gibi 
yazın da doğal ortam açısından insan yaşamına uygun şartlara sahiptir. Bu ıklım 
şartları Adana'ya goçu destekleyen bir etken olrtıuştur. 

SORU 4; 

Adanalı hemşerilarimin bu durumunun düzeltilmesi İçin ne yapılacaktır? 

CEVAP 4: 

Hükümetimizin temel amacı vatandaşlarının refah seviyesini yükseltmektedir. 
Bu çerçevede 81 ilimizin ekonomik ve sosyal durumlarının düzeltilmesi için gerekli 
yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bugüne kadar sağlanan olumlu gelişmelerden hiç kuşkusuz her ılımız gibi 
Adana ilimizde hak ettiği ekonomik desteği alrnıştır. Bundan sonra da gereken her 
turlu destek verilecektir 

Saygılarımla 

Devlet Bakanı 

- 4 0 5 -

Nimet ÇÖBUKÇU 



TBMM B:25 29. 11 .2006 

//.- Diyarbakır Milletvekili Mesul DEĞER 'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yapılan kömür ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'm 
cevabı (7/18124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
09.10.2006 , 

/ Av. MesutüEjGgR 
<- CHP Diyarbakır Milletvekili 

Sosyal Yardımlaşma Fonundan fakir fukaraya dağıtılmak üzere 
Başbakanlık tarafından kömür ihalesi yapılmıştır. Bitlis,, Van, Mardin, 
Batman, Muş,Bingöl, Hakkari, Siirt ve Sımak İllerine Toplam 153.090 ton 
kömür dağıtımı yapılacaktır. 

1 ihalenin yapılış şekli ve İhaleyi alan firmanın ismi nedir? 

2 İhale miktarı nedir? Ve dağıtım ne şekilde yapılacaktır? 

3 Kömür Şırnak kömürü müdür? Sımak kömürü ise sağlık koşullarına 
elverişli olmadığı söylenmektedir. Doğru mudur? 

4 Hakkari'de dağıtıcı firmanın Cuma günleri iş yeri neden kapalıdır? 

5 Hakkari Çevre İl Müdürlüğünün 31.07.2006 tarih 2006/637 sayılı yazısı 
ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Referans Laboratuarı 
tarafından başta kül oranı olmak üzere diğer tüm değerlerin uygun 
olmadığı belirtilmektedir. 
Çevreye ve sağlığa uygun olmayan kömür mü dağıtılmaktadır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.005/ OVJ^SS 2U'< /20O6 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 02.11.2006 tarihli ve B.02.0. 

KKG.0.12/106-534-16/5073 saydı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesul DEĞER tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 

edilen, Saym Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 

cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/18124 esas sayılı yazılı soru önergesi ile İlgili olarak, 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden alınan 

09.11.2006 tarihli ve B.02.1.SYD.0.08.300/149I7 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

¥ 

BeşırATALAY 

Devlet Bakanı 

EKLER 

I- Cevabi yazı ı 
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T . < \ 
B A Ş B A K A N L I K 

S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a G e n e l FVIudurlugu 

S a y ı : B 0 2 1 S Y D O 0 8 3 0 0 / 1 £ , " ^ 1 T 
K o n u : 2 0 0 6 Yılı K o m u r Ya rd ımı 

" ü / U / 2 0 0 6 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sn . B e ş ı r A T A L A Y ) 

i l g i - 7 1 1 2 0 0 6 tarihli v e B 0 2 O O05/03 1/1455 sayı l ı yaz ın ız 

i lg i yaz ın ız e k i n d e gönde r i l en Diya rbak ı r Mi l le tveki l i S a y ı n M e s u l D t G E R " in so ru 
öne rges i i nce l enmiş in 

K a m u r ihale ler i Türk iye K o m u r Zşıe im eleri K u r u m u G e n e l M ü d u r l u g u n t e 
y a p ı l d ı ğ ı n d a n , soru ö n e r g e s i n d e yera lan konula rda TJulıs, Van . M a r d i n . B a t m a n , M u ^ , B i n g ö l , 
H a k k a r i , S u n , S ı m a k i l ler indeki u y g u l a m a y a i l işkin T K l ta raf ından v e n l e n c e v a p yazıs ı ekle 
sunu 1 m a k l a d ir 

B i lg i l e r in ize a r z e d e n m 

M e v l u t B İ L İ C İ 
Gene l M u d u r 

E K L E R 
1-TKJ ' d e n a l ınan c e v a p yaz ı s ı 

T Ü R K İ Y E K Ö M Ü R İ Ş L E T M E L E R İ K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

P a z a r l a m a v e S a n ; D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 

S«yı :B 15 2 T K Î O 19 0 0 0Z-O1 I S W ^ > 
K o n u :Sonı ûnergesı 0 9 KASIM 2006 

f0*ÎS • *1%L< 0 9 « 2 
T . C 

B A Ş B A K A N L I K 
S o ı y a l Y a r d ı m l a ş m a v e Dayanağına G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

ll(u : 08 11 2006 t anh , 1490S sayılı yazınız 

İlgi yazınız e k e n d e gönderilen, Dıyarbaiur Milletvekili Sn Mesu t DBGER' ı r ı yazılı 
soru önergesine ılı$kın cevaplunrruz ektedir 

Bilgilerinize arz ederim 

.,&•{*&. 

E K ' Cevaplar ımız ( 
M u s t e k Muammer BULUT 

£j*ne! MUdU' YTfdımcjs 
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T Ü R K İ Y E K Ö M Ü R İ Ş L E T M E L E R İ K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

P a z a r l a m a v e Sa t ı ş D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 

Diyarbakır Milletvekili Sn. Mesul DEGER'in yazılı soru önergesine verilen cevaplar: 

Soru 1: ihalenin yapılış sekli ve ihaleyi alan firmanın ismi nedir? 
C e v a p : Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde 10 îtin kömür ihtiyacının karşılanması. Bölgenin 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) üretim bölgelerine çok uzak olması, Bölgede 
bu kapasiteyi karşılayabilecek başka kömür ocağının olmaması ve bu ocağın TKI'nin 
uhdesinde olması, 10 îlin İhtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip bu kömür ocağının 
Sunak Valiliği İl Özel İdaresince rödövans karşılığı faaliyet göstermesi nedenleriyle ve 
2006/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu, bu karar kapsamında dağıtacağı kömürleri, ana statüsüne göre, 
üike genelinde yerli kömür ürerimi yapan üreticilerden de temin edebilecek ve kendi 
sorumluluğu altında Valiliklere ulaştırılmasını sağlayacaktır." hükmü doğrultusunda; 
ibale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Doğrudan Temin Başlıklı 22 nci maddesinin 2nci 
fıkrasına göre yapılmıştır. İhaleyi alan firma; Sımak Valiliği Ö özel İdaresinin Valilik adına 
ihaleye katılım yetkisi verdiği Geliş Madencilik Enerji inşaat Ticaret A.Ş. ' dir 

Soru 2 : îhale miktarı nedir ve dağıtım ne şekilde yapılacaktır? 
C e v a p ! İhale miktarı 203.890 tondur. Bu miktar Valiliklerden gelebilecek ek kömür talepleri 
doğrultusunda, İhale mevzuanna göre %20 oranında artabümektedir. Dağıtım; Valilik ve 
Kaymakamlıkların belirlemiş oldukları mutemetlere Val il i k/Kaymakam kk teslimi şeklindedir. 

Sûru 3 : Kömür Sımak kömürü müdür? $ımak kömürü ise sağlık koşullarına elverişli 
olmadığı söylenmektedir. Doğrumudur? 
Cevap : Dağıtılan kömür Sımak kömürüdür. Şırnak kömürleri; Çevre ve Orman Bakanlığınca 
hazırlanan ve 15 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren "İsınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği" nde yer alan "Alı ısı! değeri en az 5.000 kcal/kg, yanabilir kükürt oranı en çok 
yüîde birbuçuk (%1,5) ve diğer özellikleri tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli 
kömürler, mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit 
konsantrasyonu, tabloda özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda 
yakılmasında bacadan afilan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı, akredite 
olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu 
yönetmeliğin 28 nci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (TL Grup) İl ve İlçelerde 
ısınma amacıyla kullanılabilir." hükmünde tarif edilen kömür özelliklerine sahip olup, bu 
özellikleri akredite olmns laboratuarlarca belgelenmiştir. 

Soru 4: Hakkari'de dağıMo firmanın Cuma günleri işyeri neden kapalıdır? 
Cevap r 2006/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesine göre İl İçerisinde 
dağıtım organizasyonu Valiliklerce yapılmaktadır. Hakkari Valiliği, fi İçi dağıtıma ilişkin 
olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapmış ve İhaleyi alan Orhanlar 
Gıda Petrol İnş. Tur. San A.S. dağmm işini 16 Ağustos 2006 tarihinde tamamlamıştır. 

Soru 5: Hakkari Çevre İl Müdürlüsünün 31.07.2006 tarih, 2006/637 sayıb yarısı ile Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre referans laboratuarı tarafından başta kül oranı olmak üzere 
diğer tüm değerlerin uygun olmadığı belirtilmektedir. Çevreye ve sağlığa uygun olmayan 
kömür mü dağıtılmaktadır? 
C e v a p : 3. sorunun cevabında açıklandığı gibi Hakkari'de dahil olmak üzere Bölgede 
dağıtımı yapılan Sımak kömürleri Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan ve yürürlükte 
bulunan "İsınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yöneüneliği'"nde belirtilen 
yeıli kömür özelliklerine uygun niteliktedir. 
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12 fslanbul Mıllelvekılı Berhan ŞİMŞEK in Kızılay Genel Başkanı hakkındaki iddialara dış
kın Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadır AKSU nun cevabı (7/18129) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyıp Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıil anması m saygılarımla arz ederim II 102006 

ı 

Berhan ŞİMŞEK 
istanbul Milletvekili 

Kızılay Genel Başkanı Tekin Kuçukalı'nın akrabalarını Kı?ılay'ın bazı birimlerinde ve 
kurumlarında göreve getirdiği yönünde iddialar bulunmaktadır 

Bu iddialar doğrultusunda, 

1- Kızılay Kartal Şubesi yöneliminde Mehmet Kuçukalı isimli bir yönetici bulunmakta 
mıdır9 Kızılay Kartal Şubesi Başkanı kimdir9 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
arasında Kızılay Genel Başkanı Tekin Kuçukalf nın akrabası bulunmakta mıdır' Tekin 
Kuçukalı'nın Kızılay Başkanı olduğu donemden ben Kartal Şubesine yönetim atanmış 
mıdır'' Alanmışsa atanan bu yöneticilerin isimleri nedir' Mehmet Kuçukalı seçimle mı 
yönetici olmuştur, yoksa Genel Merkez tarafından mı atamıştır1' 

2- istanbul'da Kızılay'a ait olan Adatepe Kızılay Tıp Merkezı'nın Genel Koordinatörü 
Azız Kuçukalı'mıdır9 Genel Koordinatör Azız Kuçukalı ile Kızılay Genel Başkanı 
Tekin Kuçukalı arasında bir akrabalık bağı var mıdır9 Azız Kuçukalı'nın mezun 
olduğu okul, daha önce yaptığı işler, deneyim sahibi olduğu, uzmanı olduğu alanlar 
nedir9 Kızılay'a ait Tıp Merkezlen'nde Genel Koordinatör olarak atanabilmek için 
öngörülen, şart koşulan hükümleri içeren bir düzenleme bulunmakta mıdır9 Kızılay a 
ait Tıp Merkezlen'nde Genel Koordinatörlük görevi, yönetim hiyerarşisi içinde 
konumu nedir9 Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Hastane Muduru, doktor gibi 
çalışanların Genel Koordinatör karşısındaki konumları nedir9 Azız Kıiçukalı'ye 
ödenen maaş ne kadardır9 O görevi hangi tarihten ben yürütmektedir9 Göreve 
başladığı günden ben Azız Kuçukalı'ye maaş ve diğer ödemeler dahil olmak üzere 
ödenen toplam para miktarı nedir9 

3- istanbul'da Kızılay'a ait olan Altıntepe Tıp Merkezı'nın Gene! Koordinatörü Hüseyin 
Kılpıkalı mıdır9 Genel Koordinatör Hüseyin Kuçukalı ile Kızılay Genel Başkanı 
Tekin Kuçukalı arasında bir akrabalık bağı var mıdır9 Hüseyin Kuçukalı'nın mezun 
olduğu okul, daha önce yaptığı işler, deneyim sahibi olduğu, uzmanı olduğu alanlar 
nedir9 Hüseyin Kuçukalı'ye ödenen maaş ne kadardır9 0 görevi hangi tarihten ben 
yürütmektedir9 Göreve başladığı günden ben Hüseyin Kuçukalı'ye maaş ve dıger 
ödemeler dahil olmak üzere ödenen toplam para miktarı nedir9 

4- Genel Koordinatörlük görevi yaptığı iddia olunan Azız ve Hüseyin Kuçukalı'nın 
Kızılay bünyesinde daha önce yaptıklan görevler nedir9 

5- Tekin Kuçukalı'nın Kızılay Genel Başkanlığı döneminde Altıntepe ve Adatepe 
Kızılay Tıp Merkezlen'nın Kızılay yönetim yapısı ve organizasyonu içinde konumu 
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değiştirilmiş midir? Değiştirilin İşse yapılan düzenlemeler hangi yöndedir ve bu-
değişikliklerin hukuki dayanağı nedir? 

6- 1868 yılından beri yoksulun ve muhtacın yanında olan Kızılay, Kızılay'ı yönetenlerin 
akrabalarını istihdam ettiği bir kurum mudur? Türk insanının sahip çıktığı ve zor 
zamanında yanında olmasını beklediği Kızılay'ın bu tür iddialarla gündeme gelmesi, 
getirilmesi, "başkanın yakınlarını İşe aldığı, koordinatör yaptığı yönündeki iddiaların 
yurttaşlarımız tarafından dillendırilmesi" Kızılay'ın saygınlığına, itibarına bizzat 
Kızılay'ı yönetenler tarafından verilen bir zarar değil midir? 

7- Kızılay'ın Dragos'ta 61 dönüm arazisi İçin TOKJ ile yüzde 40 karşılığında bir anlaşma 
yaptığı iddiaları doğru mudur? Bu arazi için TOKt ile anlaşılmadan önce bir piyasa 
araştırması yapılmış mıdır? Yüzde 40 oranının belirlenmesinde hangi kriterler göz 
önünde bulundurulmuştur? Bu arazi için alınmış başka bir teklif var mıdır? Var ise bu 
tekliflerde arazi için Kızılay'a önerilen oran yada değer nedir? Kızılay bu taşınmazını 
hangi yöntemle satışa çıkarıp TOKİ ile anlaşmıştır? Bu taşınmaz için bîr İlan verilmiş 
midir? 

8- Tekin Küçükali'nin Kızılay Genel Başkanı olduğu dönem içinde Kızılay'a ait hangi 
taşınmazlar hangi yöntemle hangi kuruluşlara ne karşılığında verilmiştir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Demekler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.050.DDB.0000007/^f /Z./l 1/2006 

(K-A-l 0V2O06 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ilgi :a) T.B.M.M.Başkanlığı Genel Sekreteri i ği'nin 27.10.2006 tarih ve KAN. 
KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/18129-26615/6I707 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 02.11.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.I2./1O6-534-21/5O81 sayılı 
yazısı. 

ilgi (b)yazı e k i n d e gönderilen, istanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'e ait 7/18129 
sayılı soru önergesinde bahsi geçen hususlarla İlgili olarak Türkiye Kızılay Demeği'nden 
alınan 09.11.2006 tarih ve 15919 sayılı yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

" rAKSU 
İçişleri Bakam 

EKLER: 
1-09.11.2006 tarih ve 15919 sayılı yazı 
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TURKKIZILAYI • 
18ûfl 

G6NE BAŞKANLIK 

Sayı D 50OKZYO30-99 569 09.11,2006*015919 
T C 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Dernekler Daire Başkanlığı'na 

8 11 2006 

İlgi B050DD0000007/4376 sayılı yazı ile tarafınızdan istenilmiş olan ve Sayın Başbakanımız 
Recep TayyipErdoğan'ın yazılı cevaplandırması için Cumhuriyet Halk Partisi istanbul 
Milletvekili Sayın Berhan Şımşek'ın TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesine ilişkin 
olarak Türk Kızılayı'run cevaplan aşağıda sıralanmıştır 

1-Kızılay Kartal Şubesi Yönetiminde Mehmet Küçûkalı isimli bir yönetici bulunmaktadır 
Kızılay Kartal Şube Başkam Sayın Atılla Pınar'dır Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
'arasında Mehmet Küçûkalı dışında Genel Başkan Tekin Küçûkalı'nm herhangi bir akrabası 
bulunmamaktadır Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçûkalı döneminde Kartal Şubesine yönelik 
herhangi bir atama yapılmamıştır Halı hazırdaki Şube Yönetim Kurulu Kızılay Tüzüğünün 
ilgili maddelerine göre teşkil edilmiş olan "Geçici Kuruldur" Geçici Kurul Başkanı olarak 
atanan Malı Müşavir Umıt Ozerol'un ayrılması sonucu Kartal Şube Başkanlığı'na İnşaat 
Mühendisi Atılla Pınar Şube Yönetimi Seçimi sonucu başkan olarak getınlmış ve Kızılay 
Yönetimi tarafından bu seçim onaylanmıştır Öte yandan Kızılay Şube Yöneticilerinin tamamı 
fahn olarak görev yapmakta, hiçbir ad altında hiçbir ücret almamaktadır 

2- Kızılay'ın ıdan yapılanması içerisinde Genel Koordinatörlük gibi bir makam 
bulunmamaktadır İstanbul'da Kızılay'a ait olan Adatepe Kızılay Tıp Merkezı'nın işletme 
Koordinatörü Azız Kuçukalı'dır işletme Koordinatörü Azız Kuçukalı bu göreve 15 9 2006 
tarihinde ve l 800 YTL maaş ile başlamıştır Ancak deneme süresinde olduğu için kendisine 
1 440 YTL maaş verilmektedir Azız Küçakalı ile Genel Başkan Tekin Kuçukalı arasında 2 
derece akrabalık ilişkisi bulunmaktadır Ancak, Kızılay bir kamu kurumu olmamasına rağmen 
kamusa] yarar ıçm çalışan bir kurumdur Bu nedenle de Kızılay'a yapılan atamalarda 657 
sayılı kanunda öngörülen liyakat-kan yer ve sadakat başlıkları dikkate alınmıştır Kaldı ki 
Kızılay operasyonel bir Kunım'dur Bu kuruma yapılan atamalarda kışılenn operasyone! 
yetenekleri akrabalık bağından önce gelmektedir Adı geçen kısmın kanyen, liyakat ve 
sadakatleri Kızılay için uygun olarak değerlendirilmiştir 

işletme Fakültesi mezunu olan Azız Küçûkalı iş hayatına 1975 yılında kamuda başlamıştır 
Azız Kuçukalı, 2001 yılına kadar çoğunluğu yöneticilik olmak üzere kamuda görev yapmış, 
İstanbul Bağ-Kur [1 Müdürlüğü bünyesinde Karaköy ve Pendik İlçe Müdürlüklerinde 
bulunmuştur Azı? Kuçükalı'nın yöneticilik deneyimleri goz onune alındığında atandığı 
görevin kanyenyle uygunluk göstermekte olduğu ortaya çıkmakta ve işletme deneyimi 
dikkate alındığında Azız Kuçükalı'nın kamu yararına çalışan bir Kurum olan Kızılay'a yararlı 
hizmetler yapacağı değeri endin I mektedır 
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Azız Kuçukalı'nın atanması Kurum mevzuatına uygun olarak yapılmıştır işletme 
Koordinatörlüğü makamı, organizasyonun daha çok ıdan ve malı konularıyla ilgili bir makam 
olup Genel Mudur yardımcısına karşı sorumludur Sağlıkta ilgili çalışma usul ve asasları ise 
işletmenin tabu olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yönetmeliği nce" düzenlenmiştir Bu alanlarla ilgili olarak Kızılay Tıp Merkezlerinde 
Başhekimler görev yapmaktadır Tıp personeli, idari ve malı konularda işletme 
Koordınaiorune karşı sorumludur 

3- Kızılay'ın idari yapılanması içerisinde Genel Koordinatörlük gibi bir makam 
bulunma ma ktadıı istanbul'da Kızılay'a ait oları Altıntepe Kızılay Tıp Merkezı'nın işletme 
Koordinatörü Husevın Kuçukah'dır İşletme Kooıdınatoru Hüseyin Kuçukalı bu göreve 
15 9 2006 tarihinde ve 1 800 YTL maaş ile başlamıştır Ancak deneme suresinde olduğu için 
kendisine 1 440 YTL maaş verilmekledir Hüseyin Kuçukalı ile Genel Başkan Tekin Kuçukalı 
arasında 2 derece akrabalık ilişkisi bulunmaktadır Ancak, Kızılay bir kamu kurumu 
olmamasına rağmen kamusal yarar için çalışan bir kurumdur Bu nedenle de Kızılay'a yapılan 
atamalarda 657 sayılı kanunda öngörülen hyakat-kanyer ve sadakat başlıkları dikkate 
alınmıştır Kaldı ki Kızılay operasyonel bir Kunım'dur Bu kuruma yapılan atamalarda 
kişilerin operasyonel yetenekleri akrabalık bağından önce gelmektedir Adı geçen kışının 
kariyeri, liyakat ve sadakatleri Kızılay için uygun olarak değerlendirilmiştir 

1989 yılından 2006 yılına kadar GIMA Türk Anonim Şirketinde görev yapan Hüseyin 
Kuçukalı en son GIMA Marmara Bölge Satış Muduılugu görevinde iken kendisine teklif 
edilen Altıntepe Ttp Merkezi işletme Koordinatörlüğü görevini diğer görevlerinden daha pasif 
bir pozisyon olmasına karşın kabul ederek Kurum'a duyduğu sevgi ve sadakati göstermiştir 
Hüseyin Kuçukalı GlMA'dakı operasyonel biiikımını Kızılay'a taşıyacağına duyulan güven 
üzerine sozkonusu göreve atanmıştır ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve 
Etkin iletişim Eğitimi alanlarında uzman oîan Hüseyin Kuçukalı için GIMA Bölge 
Müdürlüğü tarafından da olumlu refeıans verilmiştir 

4-Azız Kuçukalı daha önce Kızılay Adape Tıp Merkezi bünyesinde Idan Hizmetler 
Müdürlüğü görevim vekaleten yurutmuştuı Hüseyin Kuçukalı ise daha önce Kızılay 
bünyesinde gonullu olarak msanı yaıdım faaliyetlerine katkıda bulunmuştur 

5-Kızılay Pendik Şube Başkanlıgı'na bağlı olarak faaliyet yürütmekte olan Adatepe ve 
Altıntepe Tıp Merkezlen, 2004 yılında işletimlerindeki problemler nedeniyle görevlendirilen 
teftiş kurulu mufettışien tarafından incelemeye tabu tutulmuş Kızılay Genel Merkez 
Kuruhfnca bu ıkı kurumun Şube bünyesinden alınarak Genel Müdürlük bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürmesine karar verilmiştir Genel Başkan Tekin Kuçukalı döneminden 
sozkonusu üp merkezlerine yönelik olarak herhangi bir düzenleme yapılmamışın 

6- Türk Kızılayı 1868 yılından buyana dünyanın neresinde olursa olsun insan acını dindirmek 
için caba gösteren en eski ve en buyuk sivil toplum kuruluşuduı Bu kuruluşta görev alacak 
kişiler için akrabalık bağı bir seçim kriteri olmayıp adav olduğu göreve uygunluğu bu görevi 
yurııtecek yetkinliğe haiz olup olmadığı soı gu i anmakta ve Kızıla) in itibarına katkıda 
bulunacak kişilerin seçilmesine özen gösterilmektedir Bu kişilerde aranan Kurumsal 
özelliklerden bınsı toplumun Kızılay'a emanet ettiği bağışlara namusu kadar değer verecek 
kişilikte olmalandır Bu anlamda, toplumun goz onunde bulunan Kızılay Yöneticilermın 
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güvenilirlik ve performansları açısından kendi yönetimlerine halel getirmeyecek kişilerle 
çalışma tercihi anlaşılabilir bir tercihtir Bu bağlamda Kızılay in toplum nezdındekı imajı 
Kızılay çalışanlaıımn kime yakın olduğu ile ilgili olmayıp ürettiği hizmet kalitesi ile 
ölçülmektedir Kaldı ki sozkonıısu ıkı up merkezinin daha önceki yönetim yapısı ve burada 
görev alan yöneticiler hakkındaki iddialar dikkate alındığında, tıp merkezleri için yapılan 
atamalarda "güvenilirlik" kıstasının neden önemli olduğu anlaşılacaktır 

7-Kızılay'ın istanbul Dragos'la bulunan ara/ılerı ile ilgili olarak TOKI ile bir anlaşması 
bulunmamaktadır 

8-Tekın Kuçukah'mn Kızılay Genel Başkanlığı döneminde Kızılay bünyesinde bulunan 
taşınmazlardan herhangi bin herhangi bir kurum yada kuruluşa herhangi bir bedel karşılığı 
yada bedelsiz verilmemiştir Aksine Oenel Başkan Tekin Kuçukah donemde Kızılay 
gaynmenkul envanlerıne değen ve kıymeti açısından çok onemh olan onlarca gayrimenkulu 
bedelsiz olarak kazandırmıştır 

Tekin 

Iİ - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL m Dünya Bankası kredili veya hbeh projelet e ılış 
kın sorusu ve Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GUL 'un cevabı (7/18147) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Abdullah 

GUL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. 58. ve 59. Hükümetler döneminde, Bakanlığınız merkez ve taşra 

teşkilatlarında; Dünya Bankasından kredi alınarak başlatılan projeler var 

mıdır' 

2. Varsa bu projeler hangileridir ve şu anda hangi aşamaya gelinmiştir' 

3. Bu projelerle bağlantılı olarak yapılmış olan taşınmaz bulunmakta mıdır' 

4. Eğer varsa, bu taşınmazların şu anki durumu nedir' 

5. Yine aynı dönemlerde, Dünya Bankasından alınmış hibe bulunmakta mıdır' 

6. Varsa bu hibeler nasıl kullanılmıştır' 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B 06 0 ÇEGY 0 0-769 30-2006/455955 1 0 KaStfTI 20 
Konu : Dünya Bankası Kredileri 

hakkında soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 27 Ekim 2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26496 sayılı yazıları 

llgı'de kayıtlı yazılan ekinde alman, Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demırel'ın 
7/18147 Esas No'hı, yazılı soru önergesinde, 58 ve 59 Hükümetler döneminde, Bakanlığımın 
merkez ve taşra teskılailannda Dünya Bankası'ndan kredi alınarak başlatılan projeler olup 
olmadığı ve Dünya Bankası'ndan alınmış hibe bulunup bulunmadığı sorulmaktadır 

Anılan dönemde Bakanlığımın merkez ve taşra teşkilatlarında Dünya Bankası kredileri 
kullanılarak başlatılan proje ve Dünya Bankası'ndan alınmış hibe bulunmamaktadır 

Saygılanmla arzederım 

Abdullah <3ui_ 

6a*M<jN v 3 ( ü -i 
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14 - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nın yaptırdığı programlara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakam Beşır ATALAVtn cevabı (7/18154) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşır ATALAY tarafından yazılı olarak 
yanıt lanmasını arz eder im 

Z^> 
î m l n KOÇ 

Yozga t Mi I larva ki 11 

1 Venı yayın döneminde TRT'de hangi programlar başlatılmıştır"? Bu 
programların hangileri TRT dışında yaptırılmaktadır*? TRT dışında yaptırılan 
programlara program baş ı kaç YTL ödenmektedir - 7 

2 TRT'nm kurum dış ına yaptırdığı programlara TRT'nın hangi olanakları 
kullandırı lmaktadır? 

3 Kurum dışı yaptırılan programlara hangi ka lem adı altında ö d e m e 
yapılmaktadır"? Bu ö d e m e l e r YTL olarak n e kadardır? 

4 TRT —1 ve TRT —2 kanal larında yaptırılan "siyası" programların sunucular ı ve 
yapımcılarının isimlen nedir? Bu isimler hangi kıstaslara göre bel ir lenmektedir ' ' Bu 
kışılenn meslek i kanyerl nedir? Bu kişilere program başı n e kada r ücret 
ödenmek ted i r? Bu kişilere, b a ş k a bir ö d e m e yapılmakla mıdır? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

Sayı : B 02 O 005/ O SI /l *-* ^ ^ JJ-> I • ' /20O6 

KODU ; Soru önergesi 

T f lRKlVE B Ü V D K M İ L L E T MF.CL.ISl BAŞKANLIĞINA 

İlgi Türkiye Bıiyıik Millet Meclisi Başkanlığının 27 10 2006 tanhlı ve A 01 O CNS 0 10 
OO 02-26496 sayılı yazısı 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/18154 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak. Bakanlığım ılyılı kurulusu I urkıyc Rjdyo Televizyon 
Kurumu Cienel Müdürlüğünden alınan 08 1 1 2006 tanblı ve B 02 2 TRT O 61 OO 00/3084 
sayılı cevabı ya/ı ekte gönderilmekledir 

bilgilerinize arz ederim 

~*\ -
L K 3 . E R B , , " A , A L A V 

Devle! Bakanı 
1- Cevabı yazr 
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TÜRKIYE RADYO-TELEVIZYON KÖRÜMÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B022TRT0610000/Jo9C t Jf l / i L/2006 
KONU : 7/18154 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET B ̂ KANLIĞINA 
(Sayın BeşırATALAY) 

Dgı: 31 102006 tanh ve B 02 0 005/031/ 1421 sayılı yazınız 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un verdiği 7/18154 sayılı yazılı som önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur 

1-Yenı yayın döneminde Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kurum içinden hazırlanan 
"Gunesi" adıyla bir program başlamıştır 

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yayınlarını sürdüren Türkiye'nin Sesi 
Radyosu ve Turizm Radyosu'nda 2006 yılında başlayan programlar ve yayın dönemleri ekli 
I ısı ede gösterilmiştir (Ek:l) 

Ayrıca TV Dairesi Başkanlığınca yeni yayın döneminde başlatılan televizyon pogramlan 
aşağıda gösteri İmi şiir 

1 Elma Kurdu, 2 1yı Sabahlar, 3 Ademler ve Havvalar, 4 Yaşadığım Şehir, 5 Hayal 
Fabnkası, 6 Bir Dakika Bir Dünya, 7 Kasaba, 8 Gonul Yokuşu, 9 Sonı-Doku 10 On Numara 
AkşamSefası, 11 UçuBırYerde, 12 Tamam mı Devam mı, 13 Gölgeler, 14 Doıt Dörtlük 15 
Klasik Türk Muzığı, 16 Tasavvuf Muzığı, 17 Konuşuyorum, 18 Pabucu Yanm, 19 Zamanın 
Tanıkları, 20 Gençlik Her Zaman, 2! Kuçuk Şeyler, 22 Pazardan Pazara, 23 Seyr-ı Alem, 24 
Umuda Doğru, 25 Dem Bu Dem, 26 Mavi, 27 Karşılıksız Sevg,, 28 Evlilik Dedikten, 29 
Guror Veren Türkler, 30 Şiir Türk'ün iklimi, 31 Dize, 32 Dıvançe 33 Bir Tatlı Huzur, 34 
Yansıma, 35 Cerabral Palsy ile Yaşamak, 36 Stüdyo Diyarbakır, 37 Sağlıklı Toplum, Sağlıklı 
Gelecek, 38 Stüdyo Ankara, 39 Balkan Havası, 40 Avustralya Postası, 41 Muhteşem Türkler, 
42 Dişler ülkesi, 43 Zamanın Tanığı, 44 Pertev Bey'ın Uç Kızı, 45 Hayat Turkusu 

Televizyon programlarından TRT dışına yaptırılanlar ve bolum başı odepen bmm fiyatları 
aşağıda belirtilmiştir 

Program Adı Bolum Bası Bınm Fiyatı 
1 Muhteşem Türkler 30 500,00 YTL 
2 Dişler Ülkesi 4 500 00 YTL 
3 Zamanın Tanığı 15 398,00 YTL 
4 Pertev Bey'ın Uç Kızı 13265200YTL 
5 Havat Turkusu 125 000,00 YTL 
6 Avustralya Postası 13 406,00 YTL 

2- 'Kırılma Noktası" adlı haber program paket olarak Kuruma teslim edilmekte olup 
TRT'nın herhangi bir olanağından yararlandınlmamaktadır ' Sınırlar Arasında " ve "Avrupa 
Vizyonu" programları ise goıuru bedel hizmet alımı sözleşmesiyle yapılmakla olup. Kurumun 
teknik ve personel imkanlarından yararlandırılmaktadır 

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'mn Kurum dışına yaptırdığı programlarda TRT'nın 
herhangi bir imkanı kutlandırılmamak tadır 
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TRT Radyolarında yayınlanmak üzere Kurum dışından şirket veya firmalara progra-n 
yaptırılmamakta veya satın alınmamaktadır Ancak, alanında (oze)Jıkle muzık programlan için) 
uzmanlaşmış, bilgi, materyal ve çevre sahibi kişilerden Dış. Yapımcı olarak yararlanılmaktadır 
Dış Yapımcılar tarafndan hazırlanan programların bir kısmı kendilerince bir kısmı Kuranı 
spikerleri tarafından sestendin! m ekte/sunulmakta olup ses alma. montaj gibi teknik imkanları 
bulunmayan Dış Yapımcılar, programlarını hazırlarken Radyolarımızda mevcut studyo/tekmk 
imkanları kullanmaktadırlar Ortak yapımlarda yapımcı firma ile Kurum arasındaki sözleşme 
koşullarına göre Kurum katkısı sağlanabilmekte ise de, yem v<*>ın döneminde Kurum herhangi bir 
firma ile ortak yapım gerçekleştirmemiştir 

3- TRT Haber Dairesi Başkanlığınca kurum dışına yaptırılan ve Gazeteci Ramazan 
Ozturk'un hazırladığı "Kırılma Noktası' programı, TRT ile Kırılma Noktası Televizyon 
Programı ve Prodüksiyon Şirketi arasında yapılan sözleşme uyarınca paket program olarak 
bolum başına 20 000,00 YTL 'ye satın alınmaktadır "Sınırlar Arasında" Programında ise, 
hazırlamak için 4 825,00 YTL, sunmak için 4 825,00 YTL ve metin yazmak için 350,00 YTL 
olmak üzere gazeteci Banu Avar'a bolum başına toplam 10 000,00 YTL ödeme yapılmakladır 
' Avrupa Vizyonu" programı için Gazeteci Ahmet Sever'e ise hazırlamak için 2 000,00 YTL, 
sunmak ıçm 2 000,00 YTL olmak üzere toplam 4 000,00 YTL ödenmektedir 

Dış Yayınlar Dairesi Başkanhğı'nın Kurum dışına yaptırdığı programlara "Program 
Yazma Hazırlama" ve 'Metin Yazma" kalemlerinden, bu kalemler için Kurum tarafından 
belirlenen sınırlar içinde kalmak üzere, programın konusu, yapımcının uzmanlık derecesi vb 
hususlar dikkate alınarak. Başkanlıkça tespit edilen ve EK 1 listede dokumu yapılan tuiarlaıda 
ödeme yapılmaktadır 

TRT Radyolarında Dış Yapımcı olarak hizmetinden yararlanılan kişilere, Radyo Yapımları 
Bedel Tarifesinde yer alan "Program Hazırlayanlar" kaleminden ücret ödenmektedir Ödenen 
ucrct, yapımın özelliği (sure, içerik, araştırma değeri vb biterler) goz onunde bulundurularak, 
tasarrufa da azamı özen gösterilerek, her beş dakika ıçm 20,00 YTL sim geçmeyecek şekilde 
belirlenmektedir Dış Yapımcılara yukarıda belirtilen kalemin dışında, "Program sunanlar, 
Programa metin yazanlar" gibi her hangi bir ad altında ücret ödenmemektedir Ayrıca ödeme 
kalemine ilişkin bilgiler (Ek:2) ve (Ek:3) listede gösterilmiş olup, bu ödemelerin, bolum başı 
bınm fiyatı toplam 321 456,00 YTL dır 

4- TRT-1'de yayınlanmakta olan " Kırılma Noktası" programının yapımcısı ve sunucusu 
Ramazan Ozturk, "Sınırlar Arası' programının yapımcısı ve sunucu Banu Avar'dır TRT-2'de 
yayınlanmakta olan "Kırmızı Hat" programının yapımcısı Murat Hızal, sunucusu Zafer Elgin, 
"Büyüteç" programının yapımcısı ve sunucusu Hakan Aslan, "Avrupa Vizyonu" Programının 
yapımcısı ve sunucusu Ahmet Sever "Ankara Brüksel Hattı"mn yapımcısı Cıhal Aydemir, Burcu 
Duru Altınyeleklıoğlu, sunucusu Can Izbul'dur Bu kişiler, televizyonculuk deneyimleri, iç ve dış 
siyası konulardaki bilgi birikimleriyle TRT'mn yayın ilkelerine aykırı duruş sergilemeyecek 
yapılan goz onunde bulundurularak belirlenmektedir 

Kurum içinden yapılan programlarda personele sadece maaşı verilmekte, seyahatlerde ise 
derecesine göre gündelik ödenmektedir Dışardan yapılan programlara yapılan ödemeler 3 soruda 
cevaplanmıştır Ancak, Banu Avar ve Ahmet Sever aynca dış seyahatlerinde 4 dereceden dış 
gündelik almaktadır 

Arz ederim 

Genel Mudur V. 
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PROGRAM İSMİ 
AB Gündemi 
Analiz 
Ankara Rüzgarı 
Avrasya'ya Bakış 
Ben Bir Türk Zabitiyim 
Bıçak Sırtında 
Birlikte Yaşama Kulturu 
Bizim Öykülerimiz 
Bunlar Kİmin Teröristi-? 
Bunları Biliyor musunuz^ 
Buyuk Oyun 
Cumhuriyet Tarihimiz 
Çağdaş Türkiye 
Çağdaşlaşma Surecinde Türk Sanatı 
Dillerdeki Türküler 
Dünden Bugünden Dünyanın Don Bir 
Yarandan 
Dünya Miras Listesinde Türkiye 
Ekonomi Dergisi 
Ekonomik .Analız 
Gazete Sayfalan ndan 
Gelenekleriyle Türkiye 
Geçmiş Zaman Olur ki 
Goç Kavramları 
Gonul Sesi 
Haklar ve Özgürlükler 
Hayal Deyince 
Hoş Seda 
İstanbul la Saklanbaç 
işte Bergama 
Kapı Komşum 
Komşumuz Yunanistan 
Kültürümüz Edebiyatımız 
Leyla Gencer ^ 
Masal Gibi 
Memleketim 
Merhaba Truva 
Muhabirlerimizden 
Müzik Şöleni 
Önce insan 
Oncu Kadınlar 
Omek Hayatlar 

29 . 11 . 2006 

E K İ 

~ YAYIN DÖNEMİ 
j - l l - i n - i v n Ocak-31 Aralık) 
I-H-m-IV (1 Ocak-31 Aralık) 
I-jJ-m-rVO Ocak-31 Aralık) 
j j l - m - r v (1 Ocak-31 Aralık) 
__m-IV(l Ocak-31 Aralık) 
_ IV(lEkim-31 Aralık) 
I-H-m-IV (1 Ocalc-3] Aralık) 
j .P-m-IV{l Ocak-31 Aralık) 
I-H-m-rVO Ocak-31 Aralık) 
j -n -m-IVO Ocak-31 Aralık) 
j -n-m-IV (1 Ocak-3i Aralık) 
IJI-ID-IVtl Ocak-31 Aralık) 
rn-JV (2 Temmuz- 31 Aralık) 

j j I -m-IV{l Ocak-31 Aralık) 
j j H I l - r V ( l Ocak-31 Aralık) 
UI-in-IV(l Ocak-31 Aralık) 

_ I-II (1 Ocak-1 Temmuz) 
MI-IIHVO Ocak-31 Aralık) 
I-fl-in-IVa Ocak-31 Aralık) 
j j I -m- IV( l Ocak-31 Aralık) 
__ 1-11(1 Ocak-1 Temmuz) 
j-fl-ffl-IV(l Ocak-31 Aralık) 
I-n-ffl-IV (I Ocak-31 Aralık) 
j j I - ID-IVa Ocak-31 Aralık) 
j j I -m- IV( l Ocak-31 Aralık) 
I-11-IB-iyg Ocak-31 Aralık) 
j - t l -m-IV(l Ocak-31 Aralık) 

IH (2 Temnıuz-30 Eylül) 
1(1 Ocak-1 Nisan) 

I-H-m-rV(l Ocak-31 Aralık) 
1I1-IV (2 Temmuz- 3 i Aralık) 
j-II-m-IV (1 Ocak-31 Aralık) 
_ J ( l Ocak-1 Nisan) 

1-11(1 Ocak-1 Temmuz) 
I-II-in-IVO Ocak-31 Aralık) 

E (2 Nisan-1 Temmuz) 
j -U-ni- IVg Ocak-31 Aralık) 
j-n-ffl-rV(l Ocak-31 Aralık) 
I-n-m-IV (1 Ocak-31 Aralık) 
_ m (2 Temmuz-30 Eylui) 
I-H-m-IVd Ocak-31 Aralık) 
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Otekı Gençlik 
Oyku Wartar'la Başladı 
Radyoda Türkçe 
Spor ve Bilim 
Şarkıların Dili 
Şu Çıltun Türkler 
Tarih Boyunca Türk Başkentleri 
TSR Oyku Yarışması 
Türk Dünyasından Haberler 
Türk Edebiyatından Seçmeler 
Türk Kültüründe Önemli İsimler 
Türk ve İtalvan Dunavından 
Turkçem İnci Denizim 
Türkiye Enerıı Koprusu 
Türkiye'de Eânırn 
Türkiye'deki Kazaklar 
Türk ıı Saati 
Uzakta Yükselen Nesil 
Vatandaş Soruyor 
Yaşadıkça 
Yasam Dizelerde 

i n (2 Temmuz-30 Eylül) 
m (2 Temmuz-30 Eylül) 

I-11-m-rV (I Ocak-31 Aralık) 
I-II-III-IV(1 Ocak-31 Aralık) 

IV (1 Flam-31 Aralık) 
I -n-DI-rV(l Ocak-31 Aralık) 
I - n - m - J V n Ocak-31 Aralık) 

IV (1 Ekım-31 Aralık) 
I - I l - m r V ( l Ocak-31 Aralık) 
I - I l - i n - I V d Ocak-31 Aralık) 
I - n - m - I V ( l Ocak-31 Aralık» 
l-TI-HI {V (1 Ocak-31 Aralık) 
I - I I - in - IVO Ocak-31 Aralık) 

I-n (1 Ocak-l Temmuz) 
1-11(1 Ocak-l Temmuz) 

1-n-m.IV O Ocak-31 Aralık) 
1-n-m-IV (1 Ocak-31 Aralık) 

Il-ffl (2 Nısan-30 Eylül) 
I - n - m - I V O Ocak-31 Aralık) 
I-n-ID-IV (1 Ocak-3 I Aralık) 
I-11-HI-ıV ( l Ocak-31 Aralık) 

Vukarzdakf programlardan Kurum dışına yaptırılanlar ve soz konusu programların bojlUm 
başına maliyetleri aşağıdadır. 

PROGRAM İSMİ 

Analız 
Avrasya'ya Bakış 
Birlikte Yasama Kulturu 
Bunlar Kimin Teröristi? 
Bunları Biliyor musunuz' ' 
Buyuk Oyun 
Cumhuriyet Tarihimiz 
Cafidaş Türkiye 
Dillerdeki Türküler 
Dünya Miras Listesinde Türkiye 
Gonul Sesi 
Hos Seda 
Kapı Komşum 
Kültürümüz Edebiyatımız 
Masa] Gibi 
Muhabirlerimizden 
Önce insan 
Omek Hayatlar 
Radyoda Türkçe 
Su Çılaın Türkler 

MALİYET 
(YTL-Bölüra Bası) 

145 
145 
85 
8 5 
85 
8 5 
104 
85 
145 
S5 
85 
145 
59 

104 
8 5 
5 0 
85 
85 
85 
6 6 

Tarih Boyunca Türk Başkentleri 
Türk Dünyasından Haberler 
Turk Edebiyatından Seçmeler 
Türk Kültüründe Önemli İsimler 
Turk vp Italvan Dünyasından 
Turkçem inci Denizim 
Türkıve'de E Sı ti m 
Turkıve'dekı Kazaklar 
Turkıı Saati 
Vatandaş Soruyor 
Yaşadıkça (Drama) 
Yaşam Dizelerde 

85 
7 2 
5 9 
85 
5 9 
85 
8S 
59 
85 
85 
120 
85 

- 4 2 0 -



TBMM B: 25 29 . 11 . 2006 

TELEVİZYON YAPIMLARI BEDEL TARİFESİ 

. 

Yoneııct'Yoneıen (Crg Yonelıcısı Seti 
Solo! 
KcrıstVokalısI 
Enstrüman Çalan 
Dansçı/Halkoyu nu Oynayan 
AranıÖf 
Tonmaysler 
Koreograf 
Koreograf Yardımcısı 
Denemeci 
Sunucu 
Programa" Kan lan Konuk 
Naklen Yayınlarda Anlatıcı Görevi Yapanlar 
Danışman 
Program Hazırlayan 
Çevtn Yapan 
An Yazı Metni (Türk;e den Yaoancı Dil») 
Al| Yazı Meını (Yabancı Dılaen Turfcçe ye} 
Seslendirme Yönetmeni 
Seslendirme Yönelmen Yardımcısı 
Saslendırme Başrol 
Seslendırma Yardımcı rol 
Düz Metin Okuma 
Redaksiyon 
Gûslen Yapanlar 
Başrol Oyuncuları 
Diğer Boller 
Fıgurasyon 
Yönetmen 
Yönetmen Yardı malan 
Yapımcı 
Prodüksiyon Amiri 
Prodüksiyon Amin 1. Yrd 
Prodüksiyon Amiri 2. Yrd 
Set Amin 
Sat Görevlisi 
leVnlk Vttzmol Grubu 
Kameraman 
Sualtı Kameramanı 
Kameraman Yrt. 
Sesçi 
Boom Operatörü 
Şel lş*çı 
tsıkŞelıY«L 
Elekler 
Efekt Yrd 

•»00 000 000 TL 
50CGO0OÛ TL 
15 000 000 TL 

\ / 20 000 000 TL 
60 000 000 TL 
50 000 000 TL 
15 000 000 TL 
10 000 000 TL 
6 000 000 TL 

loocooeoo TL 
250 000 000 TL 

Böium Basma 
Parça Basma 
Parça Basına 
Parça Başıra 
Bolum 9asma 
Parça Başına 
Dakikası 
Dakikası 
Dakikası 
Parça Başına 
Bölüm Başına 

- 50T)rJ0TjwrTT-"" "BoTJm'Başına 
150 000 000 TL 
200 000 000 TL 
400 000 000 TL 

20 000 000 TL 
70000 000 TL 
40 000 000 TL 

3 000 000 TL 
1 000 000 TL 
2 000 000 TL 
1000 000 TL 

İSO 000 000 TL 
15000 000 TL 

150 000 000 TL 
1 0O0 OOO 000 TL 

500000 000 TL 
40 000 000 TL 

1250000 000 TL 
750 000 000 TL 

Yapım Büloasımn % 251 
650000 000 TL 
350 000000 TL 
2OOO00 000 TL 
500000000 TL 
200 000 000. TL 

800.000 000 TL 
1 000.000 000 TL 

«0000.000 TL 
500 000 000 TL 
150000000 TL 
500 000000 TL 
300000.000 TL 
200000 000 TL 
100000 000 TL 

Boium Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Sayla Başına 
Sayla Basına 
Sayla Başına 
Dakikası 
Dakikası 
Dakikası 
Dakikası 
Bölüm Başına 
Sayfa Başına 
Bölüm Basına 
Bolüm Başına 
Bölüm Başına 
Günlük 
Bolum Başına 
Bölüm Başına 
Bolüm Başına 
Bölüm Basma 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Bolüm Başına 
Bölüm Başına 

V 

Bolüm Basma 
Bölüm Başına 
Bolüm Başına 
Bölüm Başına 
Botem Başına 
Bolüm Sasına 
Bölüm Basına 
BotOm Basma 
Bölüm Basına 
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& £ ; 3 - U \ 0 ^ 

Artistik Hizmet Grubu 
Sanat Yönelmeni 
Dekoratör 
Dekoratör Yrd. 
DaKoı Ressamı 
Dekor Marangozu 
Koslüm/Aksesuar Sorumlusu 
Terzi 
Makyajcı 
BertJorJKualör 
Perukçu 
Botator 
Grafist 
Ressam 
Karkatür Yapan 
Canlandırma/Bilgisayar Hizmeti (3 0 Formstı) 
Yurtiçi/Yurtdışından Haber Verenler 
Görümü Hazırlayanlar 
Senaryo Yazarı 
Program Metin Yazarı 
Kaynatı Metin Yazarı ' 
özgün Muz* 
Muz» Düzenleme 

750.000.000. TL. 
350-000.000. TL. 
200.000.000. TL 
200.000.000. TL. 
200.000.000. TL. 
200.000.000. TL. 
200.000.000. TL. 
400.000.000. TL. 
200.000.000. TL. 
t50.O00.0O0. TL. 
200.000.000. TL 
200.000.000. TL 
150.000.000. TL. 
150.000.000. TL. 
50.000.000. TL 

2.000.000. TL. 
2.000.000. TL. 

1.000.000-000. TL. 
200.000.000. TL. 
100.000.000. TL. 

3.000-000.000. TL 
500.000.000. TL. 

Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Solüm Başına 
Bolüm Başına 
Böiüm Başına 
Bolüm Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Şaşına 
Bölüm Başına 
Kari Başına 
Kan Şaşına 
Saniyesi 
Saniyesi 
Saniyesi 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Bölüm Başına 
Program Başına 
Program Başına 

* Btı bedeller üst ümittir. Yükleniciye ödenecek bedel yurt içinde ve yurt dı
şında gerçekleştirilecek taahhüdün konusuna, süresine ve niteliğine g&re 
bütçe onay makami tarafından takdir edilecektir. 

_Kurum içi ödemelerde bu bedellerin % 50'si uygulanabilir. 
/Hizmetin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkacak ve yukarıdaki tarifede 
•yeratmayan yapım'konula/ıjte^delle^injariieye ilave edilmesine Genel 
Müdür Program-Yayın Yardımcısı yetkilidir. ' 

^Televizyon Yapımlarında Ödemeye esas teşkil eden bedel tarifesini oluştu-
-.ran Taahhüt konularında yapımın özelliği dikkate alınarak Televizyon Daire-
• si Başkanltğt'ntn teklifi Genel Müdür Program-Yayın Yardımcisı'nı'n onayı 

İle 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi ile belirlenen ve aynı 
•'•kanurron67.'madcJesTîle güncellerîen miktarın içinde kalmak koşulu ile ar-
* tış yapılabilir.'""'"' I 

Bunun üzerindeki'artışlar Genel Müdürün yetkisindedir. 
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15 - istanbul Milletvekili Emin ŞIR/N tn TUIK m anket çalışmaktı mı yaplııdıgı firmaya dış
kın sorusu ve Devlet Bakam Beşır ATALAY m cevabı (7/18155) 

T Ü R K İ Y E B U Y U 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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a n ı n ı n D e v l e t B a k a n ı S a y ı n P ro f . D r . B e ş ı r A T A L A V 
taraf ından yazıl ı o l a r ak cevap land ı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ımla a r z e d e r i m 10 10 2 0 0 6 

E m i n Ş İ R İ N 
İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 

1- T U I K ta raf ından yü rü tü l en çeşitli anke t ça l ı şma la r ın ın a lan u y g u l a m a s ı n ı 
y ü r ü t e n G F K firması hang i kr i ter ler d ikka te a l ına rak seç i lmiş t i r ' ' 

2 - B a h s i g e ç e n f i rmanın yürü t tüğü anke t ç a l ı ş m a l a r ı n d a ka l i t e kon t ro lü 
y a p ı l m a k t a mıdır ' 1 

3 - F i r m a d a ça l ı şan anke to r l e r ın eğit im sev iye le r i ve a l an t ec rübe le r i ned i r ' ' 
4 - TUIK. B ö l g e TVludurluklerı f i rmanın y ü r ü t t ü ğ ü ç a l ı ş m a l a r a i l işkin rapoı 

t u t m a k t a m ı d ı r ? B u rapor la r ın içeriği ned i r ' ' 
5 - T U I K B o l g c M ü d ü r l ü k l e r i n i n GrKL f i rmas ın ın yüru t t ı igü ça l ı şmala r ı 

yeter l i bu lmad ık l a r ı iddialar ı doğru m u d u r 1 D o ğ r u ise» TUIK- ' ın b u f î rma 
i le ça l ı şmas ın ın sebeb i nedir1? 

T C 
D E V L E T BAKANLIĞI 

Sayı B 0 2 0 0 0 V 0 3 I / V 4 İ İ . Jtl, / Jj /20O6 
Konu Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜVtlK M İ L L E T MECLİSİ BASKANLlClIVA 

İlgi Türkiye Buyuk Mılleı Meclisi Başkanlığının 27 10 2006 tarihli ve A (Jl OCNSO I00O 
02 26496 sayılı yazısı 

tstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/181 SS 
esas sayılı yapılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım b-ıglı kuruluşu Türkiye Hıatıstık 
Kurumu Başkanlığından alııuuı 02 I 1 20O6 tarihli ve B 02 I TUI ü 63 O0 O0/9O4 I I 17 sayılı 
cevabı yazı ekte gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz ederim 

-^ -^-^—v 
Uejır ATALAV t 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1- Cevabı yazı t 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Say. : B 02 î T UI O 6^ 00 00/904- / / / ^ O ^ / l 1/2006 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın BeşirATALAY) 

ligi : 31/10/2006 tarih ve B.02.0 005/031/1422 sayılı yazınız 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Devlet Bakanı Sayın Beşır 
ATALAY'a tevcih edilen, 7/1815'i esas sayılı yazılı soru önergesinde bahsedilen konulara 
ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

• TC^Sa-riLİvrA2——~~\ 
BaİcanV ^ _ L 

EK-
Konu ile ilgili Bilgi 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
7/18155 ESAS SAVILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

I. Avrupa Bırliği'ne uyum çalışmaları kapsamında Türkiye istatistik Kurumu, tamamı Avrupa 
Birliği kaynaklarından finanse edilen "Türk İstatistik Sİstemi'nin Geliştirilmesi (TİSG) 
Programı"m yürütmektedir. 
Program, Teknik Yardım, Veri Toplama Aktiviteleri, Ekipman Alımı ve Eğitim Faaliyetleri 
olmak üzere dön ayrı bileşenden oluşmakladır. Bu konularda hizmet yada donanım sağlayacak 
firmalar tamamen AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Birliği tarafından 
belirlenen kriterlere göre belirlenmiştir. Türkiye istatistik Kurumu, Program kapsamındaki 
anlaşmalarda sadece faydalanıcı taraftır. Anlaşmanın yürütülmesi, finanse edilmesi ve 
feshedilmesine ilişkin İdari yükümlülüklerde Türkiye İstatistik Kurumunun hiçbir sorunluluğu ve 
etkinliği olmayıp, bütün bu konular Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun 
sorumluluğunda ve yetkisindedir. 

Veri Toplama Aktiviteleri ne ilişkin ihale de yine AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu 
tarafından yürütülmüş olup söz konusu hizmet için anlaşma, 27 Nisan 2005 tarihinde AB 
Komisyonu ile GFK Konsorsiyumu arasında imzalanmıştır. Anlaşma, 18 Kasım 2006'da sona 
erecektir. Anlaşmanın amacı, TİSG Programı kapsamında, seçilen alanlarda veri toplama 
faaliyetlerinin, yeni metodolojileri test ederek AB standartlarına uyumlu hale getirilmesini 
desteklemektir. 
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2. Yüklenici firma, ihale şartnamesi gereği teslim edeceği anket formlarının kalite kontrolünü 
TÜtK uzmanları ile, kararlaştırılan metodolojiye göre yapmakla yükümlüdür. 

TÜİK, teslim aldığı formlardan, örnekleme metodu ile seçilen kısmını istatistiksel birime (kişi, 
şirket vb.) ulaşarak kontrol etmektedir. Ayrıca, veri girişi İçin kurulan web tabanlı program 
sayesinde alınan verinin tutarlılığı otomatik olarak denetlenmektedir. Ek olarak, firma tarafından 
toplanan verinin bütünü, TÜİK veritabamna aktarıldıktan sonra, veriye Kurumumuz teknik 
personeli tarafından tutarlılık ve doğrulama testleri uygulanmaktadır. 

Yapılan İstatistiksel değerlendirmelerin sonuçları dâhilinde veri setinin kabulüne veya reddine 
karar verilmektedir. 

3. İhale Şartnamesinde, Kurum tarafından anket çalışmalarında görev olacak personelin 
üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak uygulama 
aşamasında bazı bölgelerde oluşan nitelikli eleman açığının çalışmaları sekteye uğratmaması için 
yeterli görülen lise mezunu adayların toplam anketör sayısının %30'unu aşmayacak şekilde 
istihdam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu personelin İşe alımında geçmiş veri 
toplama tecrübesi, iletişim yeteneği ve takım çalışmasına uygunluğu da göz önüne alınmaktadır. 
Mevcut durumda, çalışan anketörlerin %7O-80'i üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisidir. 

4. TÜİK Bölge Müdürlükleri, firmanın yürüttüğü çalışmalara ilişkin rapor tutmaktadır. Haftalık 
bazda düzenli olarak "Saha Çalışması İlerleme Raporu", gerekli görüldüğü takdirde alan 
çalışmasında karşılaşılan ve bölgesel bazda çözülemeyen sorunları da içeren "Bölge Genel 
Durum Raporu" Merkez Teşkilatımıza sunulmaktadır. 

Raporların içeriğinde, bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında özet bilgi, firma tarafından teslim 
edilen soru formları, organizasyon konulan ve karşılaşılan sorunlar yer almaktadır. 

5. Yüklenici firma, İhale Otoritesi (AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu) tarafından TÜİK'in 
TİSG Programı çerçevesinde yürüteceği alan çalışmalarını uygulamak üzere ihale şartnamesinde 
belirlemiş olan kriterlere göre seçilmiştir. Yürütülen çalışmanın tüm Türkiye'yi içeren geniş çaplı 
bir alan uygulaması olması nedeniyle zaman zaman bazı bölgelerde teknik ve organizasyona 
yönelik problemler yaşanmış olup bu problemler ihale otoritesi ve firmaya iletilerek gerekli 
tedbirlerin alınması talep edilmiştir. 

Yüklenici firmanın yürüttüğü veri toplama aktîvitesİ, TİSG Programının bir parçası olup 
Programın temel amacı olan AB İstatistik Sistemine uyum için gerekli çıktıların elde edileceği bir 
faaliyettir. Bu nedenle, söz konusu çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması oldukça 
ftoemltdir. Bu kapsamda, ortaya f&an probtemleı, JfarçjJjfcJj uzlaşına yduyte fözülbtaesîne 
çalışılmaktadır. Firmanın yetersiz bulunması durumunda dahi söz konusu anlaşmayı feshetme 
yetkisi, yukarıda belirtildiği gibi ihale otoritesi olan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'na 
aittir. 

Sonuçta, seçmek veya firma İle yapılan anlaşmayı feshetmek Türkiye İstatistik Kurumıı'nun 
yetkisinde olmayıp, Kurum, teknik olarak çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasına ve 
veri kalitesine odaklanmaktadır. 
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16 - Bııısa Milletvekili Kemal DEMIREL 'm. Dünya Bankası kıedıh veya hıbeh pıojelere iliş
kin sorusu ve Deılet Bakanı Beşıı ATALAY'm cevabı (7//8I56) 

TURKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn Beşır ATALAY tarafından yazılı 
j larak cevaplandırı lmasını arz eder im. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekil i 

1. 58 . ve 59 Hükümetler donemmde . Bakanlığınız merkez ve taşra 
teşki lat larında. Dünya Bankasından kredi alınarak başlatılan projeler var 
mıdı r ' 

2 Varsa bu projeler hangileridir ve şu anda hangi aşamaya gel inmişt ir ' 
3 Bu projelerle bağlantılı olarak yapılmış olan taşınmaz bulunmakta mıdı r ' 
4 . Eğer varsa , bu taşınmazların şu anki durumu nedir"7 

5. Yine aynı dönemle rde , Dünya Bankasından alınmış hibe bulunmakta mıdır? 
6 Varsa bu hibeler nasıl kullanılmıştır' 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

; BI12 O 0 0 5 / ö 3 * / "-> X ^ 3 A / (* /2O06 Sayı 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B C V Ü K M İ L L E T M E C L t S t B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

i lgi TDrkıye BOyük Mi l l e t Mecl is i Başkanl ığ ın ın 2 7 İO 2 0 0 6 tarihli v e A Ol O G N S O IO 
0 0 0 2 - 2 6 4 9 6 sayılı yazısı 

Bursa Mil le tveki l i Sayın K e m a l O t M İ R İ L tarafından tevcih edi len 7 / 1 8 I S 6 esas 
sayılı yazı l ı so ru önerges i ile ilgili olarak» Bakan l ığ ım bağl ı kuru luşu Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve 
D a y a n ı ş m a Gene l Mudılr ldgı l ı ıden a l ınan OS 11 2 0 0 6 tarihli ve B 0 2 0 S Y F / P K B - O V I 4 S 8 1 
sayılı cevab ı yazı ekte gönder i lmek ted i r 

B ı l g l l e n m z e a r z e d e n m 

Devle t B a k a n ı 

E K L,E R 
1 - Cevab ı yazı 1 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L T K 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

Sayı ; B.02.0.SYF/PKB-05/ i^tV 3 $MtlM6 
Konu ; Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın, Beşİr AT ALAY) 

İLGİ: 31/10/2006 tarihli ve B.02.0.005/031/1423 sayılı yazı. 

ilgi yazınız eki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/18156 esas sayılı 
yazılı soru önergesine İlişkin cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mevlût BİLİCİ 
Genel Müdür 

EK: 
Soru önergesi Cevabıf 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/18156 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI: 

58. ve 59. Hükümetler döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
MüdOrlüğilııde, Dünya Bankasından kredi alınarak başlaulan proje ve Dünya Bankasından 
alınmış hibe bulunmamaktadır. 
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17 - istanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK 'in TRT nın program CD sı lalepknm kaı sılama 
usulüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Beştr ATALAY'ın cevabı (7/1S157) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIfi l 'NA 

Aşağıdaki suru lan m m D ev I el Bakanı Sayın Beşır Atalay tarafından yazılı olarak 
/anıtlarımasını saygılarımla arz ederim 1 I IO 2D06 

Berhan ŞİMŞEK 
istanbul Milletvekili 

1- TRT'dc yayınlanan programların CD'lerını talep eden yurttaşlarımızın izlediği yol 
nedir'' 

2- Bu CD'ler için kurumun talep ettıgı Ücret nedir9 I RT'nın bir CD için 11S 
Dolari-KDV islediği yönündeki iddialar doğru mudur ' 

3- 58 ve 59 Cumhuriyet Hükümetleri dbncmınde bu yönde talebi olan yurttaşları m ı/d 
kaç CD hazırlanmıştır'' 

4 TRT'den talep edilen CD'lenn karşılığında para alınması uygulaması ne zaman 
başlamıştır' 

5 Bu ücretin belirlenmesinde hangi kriterler göz onunda bulundurulmu^luı" Bu CD'İLrın 
maliyeti nedir? 

6- 58 Cumhuriyet Hükümeti göreve geldiğinde bu CD'lcr için alınan ücret ne kadarıiı'' 
7- CD satışlarından elde edilen paralar hangi hesapta toplanmaktadır ve hangi amaçlarla 

harcanmaktadır9 

T.C. 
D E V L E T BAKANLİĞİ 

S«yı : B 02 O 0 0 5 / 0 3 / / / ^ * -£•*• / / / f2006 

K O D U : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYtrtC M İ L L E T MECLİSİ BA$KANUĞTNA 

İlgi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27 10 2006 tarihti ve A Ol O GNS 0 IO 
00 02.-26496 sayılı yazısı 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından tevcih edilen 7/18157 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak. Bakanlığım ilgili kurulusu Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 06 11 2006 tarihli ve 
B 02 2 TRT 0 61 OO 00/30S6 sayılı cevabı yazı ekte gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz ederim 

Besir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1- Cevabı yazı 
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T Ü R K I Y E R A D Y O - T E L E V I Z Y O N K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B 02 2 TRT 0 61 00 00/ 3(5 V fc. ./Mn006 
K O N U : 7/ 18157 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANİJĞINA 
(Sayın Beşır ATAJLAY) 

İ lg i : 31 10 2006 tanh ve B 02 0 005/031/ 1424 sayılı yazınız 

istanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞIMŞEK'ııı verdiği 7/18157 sayılı yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur 

1-2- TRT'de yayınlanan programların satışa hazır hale getirilmiş CD'len TRT 
Marketlerinden, ınternet veya posta yolu ile temin edilebilmektedir Sen üretimi yapılan hazır 
program CD'len için piyasa koşullan çerçevesinde fiyatlandırma yapılmaktadır 

TRT'de yayınlanan programlar için yapılan başvurular yazılı olarak alınmaktadır 5846 
sayılı Fıkır ve Sanat Eserlen kanunu çerçevesinde venlmesı uygun olan programlar, 4736 sayılı 
yasa ile Kurum Mevzuatı kapsamında değerlendirilerek, belirlenen Ücretin Kurum Banka hesabına 
yatınlmasını takiben başvuru uzenıte hazırlanan VCD talep sahibine ulaştınl maktadır TRT'de 
yayınlanan programların kopyalanması Teknik Yapım Hizmetleri Kurum Dışı Kıra Tarife Listesi' 
ne göre belirlenen bedelin ödenmesi karşılığında yapılmaktadır Halen yürürlükte bulunan 
tarifelere göre 115 Dolar + KDV bedel talep edilebilmektedir 

3-4-58 Cumhuriyet Hükümeti döneminde Kurum dışı VCD fortnatında kayıt işlemine 
henüz başlanmamıştır 59 Cumhuriyet Hükümeti döneminde ise talep üzenne 8 adet CD 97 adet 
VCD ve 35 adet DVD bedeli karşılığında hazırlanmıştır 

Kurumumuzda VCD förmatında kayıt işlemine 2002 yılı içinde Kutum ıçı ihtiyaçları 
karşılamak amacı ile başlanmıştır 2003 yılı içinde de Kurum dışından gelen VCD taleplerini 
karşılanmasına başlanmış ve kopya teknik hizmet bedeli talep edilmiştir 

5- Kurumumuzca satışa sunulan Kitap, Kaset, CD, VCD ve DVD' lerın fiyatı piyasa 
koşullan goz onunde tutularak, ilgili birimlerce oluşturulan Fiyat Tespit Komisyonu tarafından 
belirlenip Makam Onayı ile satışa sunulmaktadır Kutum dışı program başvurularının 
karşılanmasında talep edilen ücret, talep amacı talep edilen programın master bandının (lınch, 
film Betacam ) forman ile talep edilen kayıt formatına (VCD, DVD VHS ) bağlı cihaz 
kullanım ve sure knterlerıne göre belirlenmektedir 

6- Yukarıda da belirtildiği gibi, 58 Cumhuriyet Hükümeti göreve geldiğinde Kurumumuz 
belirtilen formana aktarma yapan teknik donanıma henüz sahip olduğundan ve test amaçlı Kurum 

ıçı ihtiyaçlara yönelik kullanıldığından. Kutum dışı kullanıma açılmamış, dolayısı lie ücretli 
aktarma yapılmamıştır | 

7-TRT Marketlerde satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, TRT Market hesabında 
toplanmakta ve Kurum giderleri için kullanılmaktadır 

Arzedenm 

lı 'GÜNEY 
Genel M ü d ü r VJ 
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18 - Antalya Milletvekili Atıla EMEK m taklit ve kaçak malların önlenmesine yönelik çalış
malara dışkın De\!et Bakanı Kıırsad TUZMEN in cevabı (7/18158) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taklit ürünlerle ilgili aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tuzmen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 

?s4 < 
tfEK -

Antalya Milletvekili 
Atıla EMEK ^ 

Türkiye, Malezya, Endonezya, Filipinler, Brezilya Arjantin ve Paraguay gibi ülkelerle 
hırMje, Avrupa Bırlığı'nce JakJjî msiiana eit çok üretildiği ve tüketildiği ülkeler 
listesinde yer almıştır Bu doğrultuda ülkemizce laklıt ürünlerin ekonomimize vermiş 
olduğu zarar ne kadardır ' 
Özellikle Uzak Doğu ülkelennden gelen laklıt v e kaçak malların önlenmesi hususunda 
ne gibi çalışmalarınız olmuştur'' Bu çalışmalarda nasıl bir ilerleme sağlanmıştır7 

Türkiye'de ki çokuluslu firmaların büyük ya t ımla r yaparak piyasaya girmeleri ve 
ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmalarından dolayı, firmaların fikri mülkiyet 
haklarının korunması için nasıl bir çalışmanız olacaktır1? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı B 02 1 DTM 0 09 00 00 -

Konu . Yazılı Soru Önergeleri 

2911.06 45915 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 27/10/2006 tarihli ve A 010 ONS 0 10 00 02-2^90 sayılı yazıları 

ilgi de kayıtlı yazılan eki Antalya Milletvekili Sn Atıla EMEK tarafından verilen 7/1815 
sayılı yazılı soıu önergesi ile Bursa Milletvekili Sn Kemal DEMİREL tarafından venlen 7/1815' 
sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ekte sunu]maktadır 

Bilgilerine arz ederim 

Kursad TUZMEN 
Devlet Bakanı 
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Antalya Milletvekili Sn. Atıla EMEK tarafından verile» 7/18158 sayılı soru onergepı: 

-Taklit ürünlere ilişkin olarak fiı malarımızdan gelen şikayetlerin yoğunlaştığı ülke Çın/Hajk' 
Cumhurıyetrdır Bazı Çın firmaları, Turk firmalarının markalarını taklit ederek üretim yapmakla vs 
Turk firmalarına ait markaları kendi adlarına tescil ettirmiş "eya t e s c l 1 ettirmek ıçııı başvurmuş 
durumdadırlar 

Bu çerçevede 2004 2006 döneminde. Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd 
Ştı. Pana Film Yapım Sinema TV Reklam Organizasyon San Tıc Ltd Ştı Ortadoğu Rulman San 
ve Tıc A $ , Kale Kilit ve Kalıp San A Ş , AS-YA Plastik ve İmalat San ve Tıc Ltd Şu, 
TURSAN Tıc ve San Ştı Nurel Tekstil San ve Tıc Ltd Ştı, Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları 
Plastik San ve Tıc A Ş , Paşabahce Cam San ve Tıc A Ş , Pılsa Plastik Sanayi A Ş İTO Kilit San 
A Ş ve Cebeci Plastik A S başta olmak üzere başvuruda bulunan firmalarımıza Müsteşarlığımız 
tarafından gerekli yönlendirme yapılmakta ve Pekin Ticaret Müşavirliğimiz ile temasa geçerek, 
ürünlerinin ÇHC'de yerel mevzuat kapsamında tescilinin yapılması yönünde gerekli destek 
sağlanmaktadır Ayrıca, bu tur şikayetler ÇHC'nın Ankara Büyükelçiliği'ne de bildirilerek, gerekli 
gırışımleıın yapılması talep edilmektedir 

Firmalarımızın uı ünlerinin taklit edilmesi surecinde ÇHC'de kanuni yollara başvurabilmesi 
için, öncelikle ülkemizde geıeklı tescil işlemlerini ilgili lıukukt muktesebat çerçevesinde 
tamamlamaları ve markalanın bizzat kendileri tarafından veya ÇHC makamlarının yetkili kıldığı 
hukuk büroları aracılığıyla Trade Mark Ofis"e veya 'Halk Mahkemeleri' ne yapılan başvuru 
sonucunda bu ülkede tescil ettirmeleri gerekmektedir 

Bu süreç sonrasında, ÇHC'de gerekli hukuki girişimler yapılması ve marka taklidinin 
önlenmesi nıumkun bulunmakta otup firmalarımızın temsilcilikleri vasıtasıyla uygulamanın etkin 
bir şekilde yerine getirildiğini kontrol etmeleri de gerekmektedir 

Ote yandan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 
(KHK) nıulkılık ilkesi hakim bulunmaktadır Soz konusu KHK sadece ülkemizde tescil edilmiş 
ürünlerin Türkiye'de korunmasını sağlamaktadır Ayrıca, ülkemizin laıaf olduğu 'Parrs 
Sozleşmesı'mıı 6'ncı ve 9'uııcu maddelen ile GATT-TRIPs Arılaşmasının markalarla ilgili 2'ncı 
Boiumunun 'Venlen Haklar başlıklı 16 ncı maddesi 556 sayılı KHK'nın 9 ve 79 uncu maddelen 
ile uyumlu olaıak marka sahipletirim markasının izinsiz kullanımını ülkemizde engelleme ve 
gümrüklerde el koyma hakkından yararlanacağını öngörmektedir Bununla birlikte yukarıda da 
belirtildiği üzere, firmalarımızın şikayetleri ağırlıklı olarak ÇHC'de taklit edilen ürünlerinin 
Türkiye dışındaki uçuncu ülke pazarlarına sunulması ve bunun sonucunda önemli ihracat gelirleri 
kayıpları ile karşılaşılması hususlarında yoğunlaşmakladır Bu çerçevede Dış Ticaret Musteşarlığı 
tarafından firmalarımıza, ürünlerinin ÇHC'lı firmalar laıafından taklit edilerek uçuncu ülkelerde 
pazarlaıımasına ilişkin olaıak. daha önce yapılmamış ise, markalarının Turk Patent Enstitüsüne 
başvurularak tescil ettirilmesinin ve taklit ürünlerin pazarlandığı ülkelerin ilgili muktesebatı 
çerçevesinde markanın tescil işleminin bu ülkelere taşınmasının zorunlu olduğu bildirilmekte ve 
takibinin ilgili ülke mevzuatı ve uygulaması kapsamında yapılması önerilmektedir 

Dığeı taraftan ÇHC'ye yönelik 18-23 Eylül 2006 tarihleri arasında geı çek leşti rılen ziyaret 
sırasında, taklit urunleı konusu Çınlt yerkılıler nezdınde dile getirilmiş ve bu konuda çozum 
beklediğimiz belirtilmiştir Örneğin, Cebeci Plastik A Ş isimli firmamızın taklit urun şikayeti ilgili 
dosyaları ile birlikte Şanghay Belediye Başkanı'na iletilmiş ve Çinli yetkililer tarafından konunun 
takibi yapılmaya başlanmıştır 

-Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, pek çok anlaşmayı içeren ve Dünya 
Ticaret Orgutu'nun hukuki dayanağını oluşturan Kuruluş Anlaşmasının eklerinden birim teşkil 
etmekte olup Dış Ticaret Müsteşarlığı da Dünya Ticaret Orgutu ile ilişkileri yürüten ve 
koordinasyonu sağlayan kurum olarak bu konudaki müzakereleri izlemek ve takıp etmek görevini 
üstlenmiştir 
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Dünya Ticaret Orgutü müzakereleri 2001 yılından bu yana Doha Kalkınma Gündemi adıyla 
tarım tarım dışı ürünlerde pazara gııış, hizmet lıcarelı ticaret ve çevre alanlarını kapsayan bir paket 
halinde devanı etmektedir Btı kapsamda. Dış Tıcatet Müsteşarlığı coğrafi işaret koruması 
konusunda şarap ve alkollü içeceklere özel koruma sağlanması anlamında bu ürünler ile diğer 
ürünler arasında süregelen ayrımcılığın ortadan kaldııtlması ve oluşlum I m ası düşünülen çok tarailı 
bildirim ve kayıt mekanizmasından coğrafi işaret koruması sağlanabilecek butun ürünlerin 
yararlanması gerektiğim uzun süredir savunmaktadır 

Müzakerelere yönelik ulusal hazırlıklarda teknik konular alt gruplar halinde tartışılarak 
olgunlaştırılırken ilgili tum Bakanlık ve Kuruluşlarımız arasında koordinasyon. Başbakanlık 
Makamı nın 13 Eylül 2002 tarih ve 2002/39 sayılı Genelgesi ile oluşturulan "Dünya Ticaret Orgulu 
ile Koordinasyon Kurulu' marifetiyle sağlanmaktadır 

Anılan Kurulun çalışmaları dahilinde Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları konusu da 
ele alınmakta ve müzakerelerde ülkemiz adına savunulacak görüşler ilgili tunı kurumların görüşleri 
alınarak bu ortamda o Igunlast iril maktadır 

Dığeı taraftan, ülkemizde tıkrı mülkiyet haklarının korunması, farklı yönleriyle Adalet 
Bakanlığı, Icıslen Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Turizm ve Kullur Bakanlığı Gumruk Müsteşarlığı 
ve Türk Patent Enstıtılsu'ııun görev alanına girmektedir 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin sınır önlemleri mer ı 4458 sayılı Gumruk 
Kanunu'nun 57 ncı maddesi ile buna bağlı Gumruk Yönetmeliği nın 105 ila 111'inci maddelerinde 
düzenlenmiştir 

Fikri ve sınai mülkiyet haklan nın korunması konusunda Gumruk ve Muhafaza 
Başmuduı kiklerinden Gumruk Müsteşarlığı Gümrükler Genel Mudurlugu'ne periyodik olarak 
bilgiler intikal etmektedu Gumruk Kanunu'nun 57'ncı maddesi kapsamında yaptlan işlemlerle 
ilgili bilgiler risk analizine tabı tutulmakta ve bu madde kapsamında hakkında işlem başlatılan 
firmalardan mahkeme kararı sonucunda Gumruk Yönelmelığı'mn 105'ıncı maddesinin (a), (b) ve 
(c) bentlerinde ifade edilen eşya olduğuna karar verilen eşyanın sahibi firmalann gerçekleştirdiği 
işlemler fiziki muayeneye tabı tutulması amacıyla uyan mesajı eşliğinde kırmızı hatta sevk 
edilmektedir 

Bu çerçevede, 2003 yılında 57 re'sen el koyma ve 28 başvuru, 2004 yılında 89 re'sen el 
koyma ve 100 başvuru 2O05 yılında 96 re'sen el koyma ve 181 başvuru ve 2006 yılı Ağustos ayma 
kadar 64 re'sen el koyma ve 104 başvuru şeklinde olmak üzere toplam 719 olay gerçekleştirilmiştir 

Gumruk Müsteşarlığı tarafından, taklit ve korsan eşya ile ilgili olarak gumruk muayene ve 
muhafaza memurlarına yönelik hizmet ıçı eğitimler ile AB veya diğer uluslararası kuruluşlarla ortak 
seminerler düzenlenmektedir Soz konusu eğilim ve seminerlerde taklit ve korsan eşya ile asıllarının 
ayın edilmesi, mevzuatın uygulanması ve taklitçiliğin zararlan konusunda katılımcılar 
bilinçlendi rılmekted ir 

Yine Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili olarak hazırlanan ve yakın bir zamanda 
işlerlik kazanacak olan bir bilgisayar programı oluşturulmuştur Bu kapsamda başlatılan 
çalışmaların tamamlanmasını müteakip fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı kapsamındaki hakların 
korunması için gümrüğe başvuru yapan, başvurusu kabul edilen hak sahiplerine ilişkin irtibat 
bilgilerinin ve firma bazında orijinal ve sahte urun karşılaştırmalarına ilişkin bilgi ve resimlerin yer 
aldığı bir veri tabanı sisteminin oluşturulması ve söz konusu ven tabanına dijital olarak yüklenen 
bilgi ve verilerin tunı gumruk muayene memurlarının kullanımına açılması planlanmaktadır 

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMIREL tarafından verilen 7/18159 sayılı soru bılergtsı-' 

Bakanlığıma bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gumruk Müsteşarlığı'nda 58 ve 59 
Hükümetler döneminde Dünya Bankası ndan kredi alınarak başlatılan bir proje bulunmadığı gibi bu 
dönemlerde adı geçen Bankadan alınmış bir hibe de bulunmamaktadır 
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19 - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'ın, Dünya Bankacı kredili veya hıbelı projelere iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Alı COŞKUN'un cevabı (7/18214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Alı COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. 58. ve 59. Hükümetler döneminde. Bakanlığınız merkez ve taşra 
teşkilatlarında; Dünya Bankasından kredi alınarak başlatılan projeler var 
mıdır' 

2. Varsa bu projeler hangileridir ve şu anda hangi asamaya gelinmiştir' 
3. Bu projelerle bağlantılı olarak yapılmış olan taşınmaz bulunmakta mıdır' 
4. Eğer varsa, bu taşınmazların şu anki durumu nedir' 
5. Yine aynı dönemlerde. Dünya Bankasından alınmış hibe bulunmakta mıdır' 
6. Varsa bu hibeler nasıl kullanılmıştır' 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Babın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0BHI0OO0O02-6?<( 1 4 -11- tûÛ6 
KONU T Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ:27 10 2006 tanh ve A 01 0 GNS.O 10.00 02-7/16214-26590/61672 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'ın, "Dünya Bankası kredili veya hıbelı proıelere" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını islediği (7/18214) esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir 

Bilgilerinizi ve gereğini arz edenm. 

AtycoşKi/N1 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZIL! SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Som önergesinde bahse konu olan sorulara ilişkin olarak Bakanlığımız ve Bağlı, Hgılt 
kuruluşlarını ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur 

Kİ/ÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

CEVAP 1-2-3-4-5-6 

58 ve 59 Hükümetler döneminde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında. Dünya 
Bankasından alınan kredi ve/veya hibe bulunmamaktadır 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Kuçuk Sanayi Sitelerine 01 01 2002 tarihinden itibaren her 
yıl çıkanlan Malı Yılı Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız bütçesine konan ilgili tertiplerden kredi 
ku 11 andın İmaktad ı r 

IÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1- 57 Hükümet döneminde Dünya Bankası'ndan kredi temin edilerek Bakanlığımız İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan ve 2003 yılında 58'ncı Hükümet döneminde 
tamamlanan Dünya Bankası projesi vardır 

2- Proje Urun Borsalarının Geliştirilmesi Projesi olup, 2003 yılında tamamlanmıştır 

3-4 Bakanlığımızca bu projeyle ilgili bir taşınmaz mal alımı yapılmamış olup, taşınmaz 
bulunmamaktad ir 

5 -6 Soz konusu dönemlerde Bakanlığımız iç Ticaret Genel Müdürlüğünce Dünya 
Bankasından alınmış bir hibe bulunmamaktadır 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

CEVAP 1-2) Dünya Bankası'ndan sağlanan Ekonomik Reform Kredisi (ERL) kapsamında 
yapılması öngörülen faaliyetleri sosyal açıdan desteklemek ve ekonomik reform programının 
sosyal etkisini izlemeye yardımcı olmak amacıyla, adı geçen Banka ile, % 70 ı Dünya 
Bankası (250 milyon ABD Dolan) ve % 30 u Türk Hükümeti (105 3 milyon ABD Doları) 
kaynaklı olmak üzere toplam 355 3 milyon ABD Dolan tutarındaki Özelleştirme Sosyal 
Destek Projesi (Pnvatısatron Socıal Stıppon Project), Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış 
ve 22 Aralık 2000 tanhınde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 
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Söz konusu anlaşma çerçevesinde proje suresinin bitiş tarihi olarak 31 Aralık 20Ö4 
belirlenmiştir Ancak Mayıs 2004 itibarı ile projenin koordinasyonundan sorumlu oları 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından Hazine Müsteşarlığı nezdınde projenin uzatılması 
için girişimde bulunulmuş ve proje, 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılmıştır 

2001-2005 yıllan arasında devam eden Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında, 
KİT'lerin ozelleştınlmesı, ekonomik reform programından dolayı işsiz kalmış ve son 6 ay 
içerisinde işletme açmış olan girişimcilere iş Kurma Danışmanlığı ve iş Geliştirme Merkezi 
hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır 

Proje, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır 

Bileşen A' Tazminatlar (Job Loss Compensatıon) KİT'lerin ozelleştınlmesı sırasında 
işten çıkarılan işçilere 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde verilen tazminatlar ve diğer 
ilgili ödemelerin finansmanı projeden karşılanmaktadır 

Bileşen B: Yeniden işe Yerleştirme (Labour Redeployment) Projenin bu bölümünde. 
Özelleştirme ve Ekonomik Reform Programı'nın işçiler üzerindeki olumsuz sosyal ve 
ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla işe yerleştirme hizmetleri verilecek ve ışgucu 
piyasasına hızla yeniden girmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır Soz konusu 
hizmetler, Türkiye İş Kurumu (IŞKUR) ve Kuçuk ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tararından sağlanmaktadır 

Bileşen C: Ekonomik Reform Programının Sosyal Etkisinin izlenmesi (Monıtormg the 
Socı?I Impact of Economıc Reform Program) Bu bolumun amacı, Ekonomik Reform 
Programının sosyal etkilerini izlemek, destekleyici ekonomik ve sosyal politikaların tasarımı 
ve yeniden oluşturulmasına yardımcı olmaktır 

Bileşen D: Proje Yönetimi (Project Management) Bu bolümde amaç, Proje'nın etkin bir 
biçimde idaresini ve koordinasyonunu sağlamaktır 

Proje nın genel koordinasyonundan, Özelleştirme idaresi Başkanlığı (OIB) sorumludur 

Projenin A bolumu, OIB ve IŞKUR'un sorumluluğu altında, C bolumu ise Ha2ine 
Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir 

B bölümünde yer alan "yeniden işe yerleştirme" hizmetlerini sağlamak üzere görevi endi nlen 
Oncu Kurumlar, Türkiye iş Kurumu (IŞKUR) ve KOSGEB'dır 

Hizmet verilecek hedef kitle içerisinde, ışını kaybetme riski olan ve ışını kaybetmiş olup, 
ıssızlık kaydı yaptıran KIT çalışanları, diğer kayıtlı işsizler ve ekonomik reform programı 
nedeniyle ışgucu piyasasına girmesi guçleşen kişiler yer almaktadır Ancak hizmetlerde 
öncelik, özelleştirme sonucu ışını kaybedenlere verilmektedir 

Aşağıda nitelikleri tanımlanan hizmetler, Oncu Kurumların koordinasyonunda, ihale 
yoluyla seçilen firmalardan hizmet alınmak suretiyle verilmektedir 
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İŞKUR tarafından sağlanan hizmetler: 

1 Danışmanlık Hızmetlen işe yerleştirme, danışmanlık, ışgılcu piyasasına ilişkin bilgi 
temini, eğilim değerlendirme, iş arama/ış kulubu programları 

2 Eğnim Hizmetleri mesleki ve genel eğitim, küçük işletme eğitimi 
3 Toplum Yararına Çalışma Programı Çevre temizleme, kamu altyapı projelen, sosyal 

amaçlı programlarda kısa sureli istihdam 

OSDP ÇERÇEVESİNDE KOSGEB HİZMETLERİ 

KOSGEB, Özelleştirme Sosyal Destek Projesi /'Yeniden işe Yerleştirme Bileşeni 
çerçevesinde girişimciliği bir istihdam alternatifi olarak sunarak aşağıdaki hızmetlen 
vermiştir, 

• Kuçuk Ölçekli iş Kurma Danışmanlık Desteği (KÖrDD): Hedef kitle 
içerisinden kendi ışını kurmak isteyen kişiler için iş kurma, iş planı 
hazırlama ve işletme geliştirme danışmanlığı verilmesi 

• iş Geliştirme Merkezlen (IŞGEM)' Yeni kurulacak işletmeler için 
donanımlı ışyen ve iş geliştirme hizmetlerinin verileceği merkezler (iş 
ınkubatorlen) kurulması 

KUÇUK ÖLÇEKLİ İŞ KURMA DANIŞMANLIK DESTEĞİ (KÖIDD) HİZMETİ 
SONUÇLARI 

Kuçuk Ölçekli iş Kurma Danışmanlık Desteği ile ilgili pilot uygulamalar Temmuz 2002 
tarihinde istanbul, Bursa ve Eskişehir"de başlatılmıştır 

31 Aralık 2005 itibariyle Türkiye genelinde 31 farklı yörede 39 KOIDD hizmeti venlmıştır 
Hizmetlerin Türkiye geneline dağılabılrnesı için farklı yörelerde yoğun tanıtımlar yapılmıştır 
Ancak hizmetlerin yörelerden talebi, yerel pazarların büyüklüğüne göre şekillendiğinden, 
girişimcilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler KOIDD hizmetlerinden daha fazla 
yararlanmıştır KOIDD hizmetlerinin bölgesel dağılımı, 

• % 22 Ege Bölgesi 
• % 21 Marmara Bölgesi 
• % 13 iç Anadolu Bölgesi 
• % 13 Akdeniz Bölgesi 
• % 13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
• % 10 Karadeniz Bölgesi 
• % 8 Doğu Anadolu Bölgesi 

Soz konusu 39 KÖIDD hizmeti, 10 farklı hizmet sağlayıcı aracılığı ile yürütülmüş olup, 
KÖIDD hizmetinden faydalanmak üzere yaklaşık 3500 kışı başvurmuştur Her KOIDD 
hizmetine onalama olarak yaklaşık 90 kışı başvurmuştur 

Sunulan KOIDD hızmetlen sonucunda 438 katılımcı işletmelerini kurarak gınşımcı olmuştur 
Bu kurulan 438 yem işletmede 1138 kışı istihdam edilmiştir 
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Hizmet Sağlayıcılar Teknik Şartnameye göre başvuru formu dolduran katılımcılar üzerinden 
minimum %5 iş kurdurma oranı taahhüt etmektedir 39 KOIDD hizmeti ıçm bu oran %12,5 
olarak gerçekleşmiştir Duaya Bankasının diğer ülkelerde yürüttüğü benzer projelerdeki %5 
olan iş kurdurma oranı ile kıyaslandığında, ülkemizde yürütülen projenin başarısı 
görülmektedir Bu nedenle OSDP-2'de yemden işe yerleştirme bileşeninin KOIDD 
hizmetinde iş kurdurma oranının % 10'a çıkarılması uygun görülmüştür 

OSDP kapsamında yapılan 39 KOİDD hizmeti ile toplam 107 899 adam-saat'hk eğitim ve 
danışmanlık hizmeti verilmiş olup, maliyen 4 204314.60YTL 
(DortmılyonıkıyuzdortbınuçyüzondonYTLaltmışYkr) dır KOİDD hizmetinde kışı başına 
ortalama 80 saat eğitim ve danışmanlık verilmiştir Proje kapsamında KOİDD hizmeti ile 
yaratılan istihdamın ortalama maliyeti 3 694.48YTL olarak gerçekleşmiştir Hazine 
Müsteşarlığı venlerıne(*) göre, ülkemizde 2005 yılında bir kişiye iş yaratmanın ortalama 
maliyeti 133O00YTLdır 

(*) www hazine tıov tr 2005 yılı verilerinden hesaplanmıştır 

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (IŞGEM) HİZMETİ SONUÇLARI 

özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında kurulan ük IŞGEM, Tarsus Hacı Hasan 
Karamehmet iş Geliştirme Merkezi (TEGAŞ) olmuşlur TEGAŞ, Mayıs 2003'te KOSGEB 
Mersin İşletme Geliştirme Merkez Mudurlugu ile yaptığı hizmet sözleşmesini takiben 7 ay 
gibi kısa surede, 20 yem işletmeye bünyesinde yer vererek, sözleşme biliş tarihi olan 31 
Aralık 2004 tarihinde %90 doluluk oram taahhüdünü Kasım 2003'te aşarak %100 doluluk 
oranına ulaşmayı başarmıştır 
TEGAŞ'ın durucusu Tarsus İşadamları Demeği (TAS1AD), girişimci adaylarından gelen 
yoğun talebi karşılamak üzere Kasım 20O3'te TEGAŞ'ın genişletilmesi talebinde 
bulunmuştur Soz konusu genişletme talebi uygun bulunularak, 37 yem işletme ıçm revıze 
edilen sözleşme 19 Ocak 2004 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir TEGAŞ'ın hizmet 
sözleşmesi 31 Aralık 2004 tarihinde sona ererken 42 adet işletmeye IŞGEM hizmetleri 
verilmiş ve 192 kişiye istihdam sağlanmıştır Sözleşme uyarınca TEGAŞ IŞGEM'de bulunan 
firmaların %98 81 inin kuruldukları bir yıl içerisinde hayatta kalmalarım sağlayarak %90 olan 
taahhüdünü başarıyla yerine getirmiştir 

Yöredeki girişimci adaylarının ve hizmet sağlayıcının yoğun talebim karşılamak üzere 
özelleştirme sonucunda alıl durumda bekleyen Türkiye Gübre Sanayi AŞ mülkiyetindeki 
binalar Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında İş Geliştirme Merkezi olarak 
kullanılmak üzere, bılabedel KOSGEB'e devredilerek Tarsus İŞGEM'ın yeniden 
genişletilmesi çalışmaları başlatılmıştır 

Bu başarı Türkiye genelinde yeni IŞGEM kurulma talebi oluşturmuştur Bu çerçevede 
KOSGEB'ın Merkez Müdürlükleri aracılığıyla OSDP kapsamında Temmuz 2004'te 12 farklı 
yörede IŞGEM ihalelerine çıkılmıştır Eylül 2004'te sonuçlanan değerlendirmeler neticesinde 
Eskişehir, Van, Adana, Mersin ve Karadeniz Ereğli'nin verdiği teklifler başarılı bulunmuştur 

OSDP kapsamında kurulan 6 iş Geliştirme Merkezinin projeye olan maliyeti 
5 315 148,50YTL(beşmılyonuçyuzonbeşbınyuzku-ksekızYTLellıYKr) olmuştur 

Proje kapsamında kurulan soz konusu 6 IŞGEM'de 31 Aralık 2005 tanhı itibariyle 162 
işletme faaliyet göstermekte olup, toplam 907 istihdam yaratılmıştır IŞGEM'lenn projeden 
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fon aldıkları sözleşme boyunca taahhüt ettıklen toplam işletme sayısının 161 ve yaratacakları 
istihdam sayısının 540 olduğu dikkate alındığında, elde edilen basan açıkça görülmektedir 

Tablo 1 OSDP KOSGEB Yeniden tşe Yerleştirme Bileşeni Genel Sonuçları 
KOSGEB 
FAALIYETLERI 
ISGEM 
KÖİDD 

Toplam 

Toplam Proje 
Sayısı 

6 
39 

Toplam Maliyet 
(YTL) 
5 315 148,50 
4 204 314,60 

9 519 463,10 

Yeni Kurulan 
İşletme Sayısı 
162 
438 

600 

Yaratılan 
istihdam 
907 

1138 

2045 

Tablo 2 KOlDD Uygulama Sonuçlan (31 Aralık 2005 tarihi itibariyle) 
Gerçekleşen KOI D D hizmet sayısı 
Yaklaşık katılımcı sayısı 
Yeni kurulan işletme say IM 
Yem kurulan işletmelerde gerçekleşen istihdam sayısı 
Toplam verilen danışmanlık suresi (adam saat) 
KOIDD toplam maliyeti (YTL) 
Kışı başına düşen yaklaşık egıtım ve danışmanlık suresi (adam-saat) 
Eğitim ve Danışmanlık ortalama maliyeti (YTL /adam—saat) 
Yaratılan istihdamın ortalama maliyeti (YTL) 

39 
3 500 

438 
1 138 

107 899 
4 204 314,60 

80 
38,96 

3 694,48 

Tablo 3 IŞGEM Uygulama Sonuçları (31 Aralık 2005 tarihi itibariyle) 
Kurulan IŞGEM sayısı 
IŞGEM'lenn toplam maliyeti (YTL) 
IŞGEM'lerde taahhüt edilen toplam işletme sayısı 
IŞGEM'lerde taahhüt edilen toplam istihdam sayısı 
IŞGEM'lerde gerçekleşen toplam işletme sayısı 
IŞGEM'lerde gerçekleşen toplam istihdam sayısı 

6 
5 315 148,50 
161 
540 
162 
907 

ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİNİN DİĞER ÇIKTILARI 

KOSGEB tarafından, ÖSDP kapsamında ayrıca. Proje tanıtım toplantıları, KOSGEB 
personeline yönelik eğitim ve uluslararası çalışma ziyaret programlan, hizmet sağlayıcı 
kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve yasal altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetler 
yapılmıştır 

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkez Müdürlüğü uzmanları ve KOSGEB Işgucu Destek 
Grubu danışmanları, projenin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarından itibaren, KOSGEB 
Merkez Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda çeşitli tanıtımlar yapmışlardır Soz konusu 
tanılım toplantıları, KOlDD ve IŞGEM hizmetlerine talep yaratmakla kalmamış aynı zamanda 
iş planı odaklı iş kurma ve IŞGEM konusunda yörelerin duyarlılık sahibi olmasını sağlamıştır 
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ÖSDP uygulayıcı bınmlen olan KOSGEB Merkez Müdürlükleri, Mudur ve proje 
sorumlularına yönelik olarak projenin çalışma esaslarının uygulanmasına eğitim programlan 
düzenlenmiştir Bu eğitimlerden yaklaşık 50 KOSOEB personeli yararlanmıştır 

Bununla birlikte proje sorumluları ıçm kısa dönemli uluslar arası danışmanlar larafından "iş 
Planı Hazırlama ve Değerlendirme" ve "iş Geliştirme Merkezlen iş Planı Hazırlama ve 
Değerlendirme eğitimleri düzenlenmiştir 

KÖ1DD hizmetinin kalitesini arttırmak ıçm yine kısa dönemli uluslararası danışmanlar 
tarafından hizmet sağlayıcılara yönelik eğitimler verılmışhr Eğitimler sonucunda toplam 75 
firma eğitimden geçirilmiş ve hizmet sağlayıcı sayısı, projenin başlangıç yılında ! iken 10'a 
çıkması sağlanmıştır Buna ek olarak kısa dönemli danışmanlar tarafından "Kuçuk Ölçekli iş 
Kurma Rehben'7'IŞGEM'ler için iş Planı Hazırlama Rehber Notları" ve "IŞGEM iş Planı 
Değerlendirme Rehber Notlan" hazırlanmış ve Türkçe'ye çevrilerek, kullanıcıların hizmetine 
sunulmuştur 

KOSGEB, proje kapsamında KOİDD hizmeti alan veya IŞGEM'Ierde yer alan, destek 
başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde işletmesini kurmuş olan yeni girişimcilere Yeni 
Girişimci Desteği vermektedir Bu destek ile yeni girişimcilerin işletme kurma surecinde iş 
kurmaya yönelik başlangıç giderleri üe sabit yatırım gıderlennı karşılamasına katkı 
sağlanmakladır 

Ayrıca, proje kapsamında yapılan KOİDD hizmetlerinin başarısı ve KOSGEB'm elde ettiği 
bilgi birikimi ile KOSGEB kaynaklı KOİDD hizmeti verilmesi yönünde çalışmalar 
başlatılmıştır 
OSDP çerçevesinde kurulan iş Geliştirme Merkezlerfnın kurulduğu yörelerde girişimciliğin 
gelişmesine ve istihdama olan katkısı yem IŞGEM'ler kurulması talebini arttırmıştır 
IŞGEM'lere olan yoğun talepler nedeniyle, KOSGEB, teknik destek sağlayarak yörelerdeki 
sosyal paydaşları bilgilendirme ve yörelerin kendi kaynaklarıyla IŞGEM kurulabilmesi 
yönünde çalışma yapmayı kararlaştırmıştır 

Uluslararası uygulamalar incelendiğinde IŞGEM işletici kuruluşların "kar amacı gütmeyen 
örgütler" olarak hukuki statülerinin olduğu görülmektedir Ancak Türk Ticaret Kanunu'nda 
' kar amacı gütmeyen şirket" yapılanmaları ile ilgili bir düzenleme bulunmadığından OSDP 
kapsamında kurulan tunı IŞGEM'lerın hukuki statüleri Limited Şirket yada Anonim Şirket 
olmuştur Bu çerçevede IŞGEM işletici kuruluşları şirket ana sözleşmelerine koydukları özel 
bir madde ile ortaklara kar dağıtımının yapılmayacağım belirtmişlerdir OSDP imkanlarından 
yararlanılarak hizmet alınan kısa dönemli ulusal danışman tarafından, uluslar arası 
uygulamalar benzer şek((de, "kar amacı gütmeyen şirket" kurulmasına imkan verecek kanun 
taslağı hazırlanmıştır Soz konusu taslağın kanunlaşması tamamlandığı taktirde IŞGEM'ler 
ayrıca hukuki statülerinin değişmesi ile çeşitli destek ve vergi indirimlerinden yararlanmaları 
da sağlanacaktır 

KOSGEB 
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ 

(OSDP-2) 

Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme idaresi Başkanlığı (OIB) ve Dünya Bankası, Özelleştirme 
Sosyal Destek Projesinin (OSDP) başarısı ve birinci bileşen altında yapılan tazminat 
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ödemeleri için fonlama ihtiyacının devam etmesi nedeniyle, Ocak 2005'te, yeni bir projenin 
yapılması yönünde karar almış olup yem proje için çalışmalar başlatılmıştır 

JCOSGEB ve IŞKUR tarafından yürütülen "Yeniden İse Yerleştirme" bileşenin, projeyi 
tamamlayıcı önemli bir unsur olarak değerlendirilmesi nedeniyle OIB tarafından IŞKUR ve 
KOSGEB'ın projede görev alması talep edilmiştir 

Mart 2005'te, ÖSDP'nın uygulayıcı kurumlan ÖSDP-2'nın hazırlanmasına ilişkin çalışmalara 
başlamıştır 

24 Ekim 2005 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası arasında OSDP-2'ne ilişkin 
360 000 000 Avro tutarındaki 4791 TU sayılı krediye dair Kredi Anlaşması imzalanmıştır 

27 Aralık 2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete'de "4791 TU sayılı krediye dair 24 Ekim 
2005 tarihli Kredi Anlaşmasının imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi 
hususundaki Bakanlar Kurulu Karan" yayımlanmıştır 

Projede KOSGEB tarafından sunulması planlanan hizmetler, OSDP-1'de olduğu gibi, K.ÖIDD 
ve IŞGEM hizmetleridir 10 yörede KÖ1DD çalışmaları başlatılmıştır IŞGEM kurmak üzere 
Avanos ve Elazığ itlerinden alınan teklifler Dünya bankası onayından geçmiştir Dıger 
yörelerin teklifleri değerlendirme aşamasındadır 

CEVAP 3-4) Proje fonları, taşınmaz yapımına müsaade etmez ancak IŞGEM'Ierde, IŞGEM 
oiarak kullanılması öngörülen binaların tadilat giderler, "proje harcanabilir kalemleri" 
kapsamındadır Bu çerçevede, OSDP-I kapsamı nda.Tarsus, Mersin, Adana, Ereğli, Van, 
Eskişehir [ŞGEM lerın tadilat giderleri ıçm fon aktarılmıştır OSDP 2 de kurumakla olan 
IŞGEM ler için de aynı uygulama yapılmaktadır Binaların mülkiyet durumu OSDP-1 ek bilgi 
notunda belirtilmektedir OSDP-2 de ilk etapta kurulan Avanos ve Elazığ IŞGEM binaları, 
yerel kaynaklarla temin edilmiştir 

CEVAP 5 6) Birimimiz sorumluluğunda yürütülen projeler hibe degıldır 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

CEVAP 1-58 ve 59 Hükümet Döneminden önce Türkiye'de sınai mülkiyet sisteminin alt 
yapısını oluşturabilmek ve gelişmiş ülke standartlarına göre modcrnıze etmek amacıyla Türk 
Patent Enstitüsü'nun yararlandığı, 0108 1999 tarihinde Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (IBRD) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 01 Ekim 1999 tarih ve 23833 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Teknoloji Projesi 
başlatılmıştır Söz konusu projenin uygulanmasına 58 ve 59 Hükümet döneminde de devam 
edilmiştir 

CEVAP 2- Endüstriyel Teknoloji Projesi 30 Nisan 2006 tarihi itibariyle son lanmış 
bulunmaktadır 

CEVAP 3 Endüstriyel Teknoloji Projesi kapsamında, TPE Yem Sınai Mülkiyet Binası ınşaa 
edilmiştir 

CEVAP 4- TPE Yem Smaı Mülkiyet Bması'mn yapımına 2002 Şubat ayında başlanmış ve 
21 11 2003 tanhınde Binanın Geçici Kabulü yapılarak, 2004 Nisan ayında yeni hizmet 
binasına taşınılmıştır 

CEVAP 5- Türk Patent Enüıtusu tarafından Dünya Bankasından alınmış herhangi bir hibe 
bu lunmamaklad ı r 
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20 - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL m Dünya Bankası kredili veya hıbelı projelere iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOÖLU nun cevabı (7/18227) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat ~~ 

BAŞESGIOÖLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim 

^ 

Kemal DEMİREL 1 

Bursa Milletvekili 

1. 58. ve 59 Hükümetler döneminde. Bakanlığınız merkez ve taşra 
teşkilatla nnda; Dünya Bankasından kredi alınarak başlatılan projeler var 
mıdır? 

2. Varsa bu projeler hangileridir ve şu anda hangi asamaya gelinmiştir? 

3 Bu projelerle bağlantılı olarak yapılmış olan taşınmaz bulunmakta mıdır? 
4. Eğer varsa, bu taşınmazlann şu anki durumu nedir ' 

5 Yine aynı dönemlerde. Dünya Bankasından alınmış hibe bulunmakta mıdır? 
6 Varsa bu hibeler nasıl kullanılmıştır? 

T . C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 0û-O0M^ -* 3 ^ s 

Konu Yatılı Soru önergesi j 9 fc6» ?9DG 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIGINA 

İlgi 27/10/2006 tarih ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-7/18227-26591-61673 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'e ait 7/18227 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımın ilgili bınmlennce incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikle sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat BAŞESGİOGLUl 
EK -1 yazı ı / Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18227 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

11 Haziran 2004 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 4737-TU'nolu "Sağlıkla 
Dönüşüm Projesi" (Health Transition Project) Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımızın ortak 
kullanımında olup, 58. ve 59. Hükümet dönemlerinde Dünya Bankasından kredi alınarak 
başlatılan tek projedir. Projenin yürütme görevini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
üstlenmiştir. 

Projeden henüz herhangi bir satmalım yapılmamıştır. Ancak projenin Bakanlığımızı 
ilgilendiren amaçlarına (Ulusal Genel Sağlık Sigortası'm kurmak için gerekli hazırlıkları 
yapmak ve sosyal güvenlik bilgi altyapısını dizayn edip pilot uygulamalara başlamak) 
ulaşmak için yapılan çalışmalar kredi kaynağı kullanılmadan yürütülmekledir. Yakın zamanda 
bu kaynağın Genel Sağlık Sigortasının kurumsal altyapısını oluşturmak ve sosyal güvenlik 
bilgi altyapısını kurmak için kullanılması düşünülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca bu proje çerçevesinde yapılmış olan herhangi bir 
taşınmaz bulunmamaktadır. 

58. ve 59. Hükümet dönemlerinde Bakanlığımız kullanımına Dünya Bankası 
aracılığıyla "Kamu Sektörü ve Sosyal Güvenlik Reformu'na hazırlık için Japon hibesi" (TF 
052687); ve "İkinci kamu sektörü geliştirme politikası hibesi" (TF 056960) adında iki adet 
Japon Hükümeti hibesi tahsis edilmiştir. 

Bu hibeler amaçlarına uygun olarak "Sosyal Güvenlik Sisteminin tasarımı, Sosyal 
Güvenlik Reformu çalışmalarında Sosyal Analiz ve Sosyal tarafların görüş ve önerilerinin 
alınması amacıyla toplantılar düzenlenmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mn 
proje yönetimi, sosyal güvenlik ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesi" ve "Türkiye'de 
kamu sektörünün finansal yönden sürdürülebilir ve verimli bir sosyal güvenlik ve genel sağlık 
sigortası sistemi kurması, Sağlık harcamaları ödeme ve provizyon çalışmaları, verimli bir 
kamu yönetimi için yaptığı reformlara destek olmak" için bireysel danışmanlık hizmeti, 
çahştay organizasyonları ve bu çalışmalar esnasında ihtiyaç duyulan kırtasiye ve ofis 
malzemeleri alımı için kullanılmaktadır. 
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21 - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Erzurum, Elazığ, Şırnak, Çankırı, Bursa. Bolu, 
Bitlis. Düzce, Gümüşhane, Kars, Rize, Sakarya. Siirt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Kütahya, Ağrı, Bar
tın, Amasya, Aksaray, Adıyaman ve Bingöl illerinde 2006 yılı için plan/anan yatırımlara dışkın so
ruları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGIOGLU'nun cevaplan (7/18412, 
18413. 18414, 18415. 18416, 18417, 18418, 18419, 18420. 18421. 18422, 18423 18424. 18425, 
18426, 18427. 18428. 18429. 18430, 18431, 18432, 18433. 18434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat BAŞESGIOĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 

Kemal DEMİREL ^ , 
Bursa Milletvekili 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi ıgn 

hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır, 

1. Erzurum ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

ıgn planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır' 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı İçin ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolümü 

kullanılmıştır' 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.I3.SGB,0-12.00-00/610-23'5"4-
Konu : Yazılı Soru önergesi 2 7 txn 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.0O.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18412 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler İlişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİ9GLU 
/ Bakan 

EK: 1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18412 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Erzurum tli için 2006 yılında planlanmış yatırımları 
bulunmamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Erzurum İl Müdürlüğü idame-Yen ileme projesinde yer 
almakta olup, 10.000 YTL. ödenek ayrılmış, harcama yapılmamıştır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum ti Müdürlüğü hizmet binasının, bina 
deprem güçlendirme projesi ve takviyesi için 87.000 YTL ödenek ayrılmış, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İmar planı değişiklikleri nedeniyle ödenek 
kullanılamamıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Elazığ ılımız, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 

hak ettiği değen de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır 

1. Elazığ ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir' 

2. Bu yaönmlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B I3.SGB 0-12 00-00/610-2 ^ H 
Konu Yazılı Soru önergesi 7.7 İm 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006 tarih ve A 01.0 GNS 0.10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18413 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikle sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

Murat BAŞESCIOĞLU 
Bakan 

Ek 1 Yazı ı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18413 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nun Elazığ Ilı için 2006 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

Türkiye İş Kurumu Genel MüdurlUğü, Avrupa istihdam Stratejisine (AIS) uygun etkin 
istihdam tedbirleri ile ilgili hizmetlerin planlanması geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 
teknik yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Eğilim 
Vakti'mn leknık desteği ile 2003 yılında uygulamaya konulan ve Mart/2006 ayında 
tamamlanan Aktif IşgücU Programlan Projesi kapsamında Elazığ ilinde yeni hizmet binası 
yapılması planlanmış, proje kapsamında 315 980,93 Euro ödenek ayrılmış ve ödeneğin 
tamamı kullanılarak yatırım tamamlanmıştır 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

t' 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Şırnak ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yen almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değen alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

içirt ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır 

1. Şırnak ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir"? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır' 

3 . Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir7 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l 3. SGB.0-12.00-00/610-2^0 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 7 Kasm 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMTREL'e ait 7/18414 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

EK : 1 yazı ı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMALDEMIREL'E AİT 7/18414 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nün Sımak tli İçin 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz edenm. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Çankın ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

ıgn ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır 

1 Çankın illinizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir7 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır7 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır7 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir' 

- 4 4 9 -



TBMM B: 25 29 . 11 .2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B13SGBO-1200-OÛ/610-2343 , . m 
Konu Yazılı Soru Önergesi II m M 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayıl, yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'e aıl 7/18415 Esas No'lu yazılı sora önergesi 
Bakanlığımız ilgili bınmlermce incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenm 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakao 

EK i yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMIREL'E AİT 7/18415 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nun Çankırı Ilı ıçm 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

- 4 5 0 -



TBMM B:25 29 .11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ılımız ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tanm ve turizm kentlen arasında 
yer almaktadır. Ilımız büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu 
görmek istemektedir ilimizin hak ettiği yatınmlan alması, daha çabuk 
gelişmesinde olumlu etki sağlayacaktır. 

1 Bursa ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir' 

2 Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 ytlı ıgn aynlan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır' 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir7 

- 4 5 1 -



TBMM B:25 29 . 1 1 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0-12.00-00/610 - Ü 3 2 , 

Konu Yazılı Soru önergesi 27 K3SMI 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e aıl 7/18416 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

^ ^Zern^^ 
/ Mura t BAŞESGİOGLU 

Bakan 

EK . 1 yazı < 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL D E M İ R E L ' E AİT 7/18416 ESAS N O ' L U 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün Bursa Ilı için 2006 yılında planlanmış yatırımı 
bul urunamaktadır. 

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Ülkemizde uygulanmakta olan 
Ekonomik Reform Programını desleklemek, özelleştirme programındaki hedeflerin basanyla 
tamamlanmasına katkıda bulunmak ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinden doğan 
olumsuz ekonomik ve sosyal etkilen hafifletmek amacıyla. Dünya Bankasından sağlanan 
kredi ile uygulamaya konulan özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında, 2006 yılında 
Bursa iline 10 kurs açılması planlanmış, proje kapsamında 638 746,58 YTL ödenek ayrılmış 
ve ödeneğin tamamı kullanılmıştır 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Çelik Palas oteli modernizasyonu 
ve yem Bursa Çelik Oteli inşaatı İçin 2006 yılında 29 500 bin YTL ödenek ayrılmış olup, 
özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle herhangi bir harcama yapılmamıştır 

- 4 5 2 -



TBMM B:25 29. 11 .2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bolu ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bolu ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak^ 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü 

kullanılmıştır? 

A. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 5 3 -



TBMM B. 25 29 . 11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13SGB0 12 00-00/610- 2.2>5"3 
Konu Yazılı Soru Önergesi 

27 im 2006 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'e aıl 7/18417 Esas No'lu yazılı sora önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenm 

/ ' Murat BAŞLSGIOGLU 
/ Bakan 

EK 1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMIREL'E AIT7/18417 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE iLtŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile 
Bağ Kur Genel Müdürluğu'nun Bolu Ilı için 2006 yılında planlanmış yatınmı 
bulunmamaktadır 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bolu İl Müdürlüğü binası inşaatı için 2006 
yılında 2 438 000 YTL ödenek aynlmış, bu ödenekten Eylül/2006 ayı sonu itibariyle 181 000 
YTL kullanılmış olup, 2006 yılı sonuna kadar bıtınlmesı hedeflenen yatınm 
bulunmamaktadır 

Türkiye iş Kurumu Genci Müdürlüğü tarafındarı Bolu il Müdürlüğü hizmet binası 
asansör yapımı için 47 200YTL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı kullanılarak yatırım 
tamamlanmıştır 

- 4 5 4 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazıta olarak cevaplandırılmasını arz ederim 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bitlis ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak 

ettiği yen almak için çaba harcamaktadır. 

ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değen alması gerekmektedir 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi ıçm ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır 

1 Bitlis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2 Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır' 

3 Şimdiye kadar, 2006 yılı ıçm ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 5 5 -



TBMM B:2S 29 .11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l 3. SGB.0-12.00-00/610-a34M 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 7 lasm ZOOG 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.01.0.GNS.O.I0.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18418 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

{ Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

EK :1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18418 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nün Bitlis İli için 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamakladır. 

- 4 5 6 -



TBMM B; 25 29 .11 - 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Düzce Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 

bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2006 yılı İçin 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı İçin aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 5 7 -



TBMM B:25 29.11 . 2906 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0-12.00-00/k(O_l35"9-
Konu : Yazılı Soru Önergesi . . . « ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e ait 7/18419 Esas No'lu yazılı soru Önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya İlişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BASESGtOĞLU 
Baka D 

EK: I yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18419 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürltlğü'nün Düzce ili için 
2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından Düzce İl Müdürlüğü Hizmet binası inşaatı 
I Milyon 300 bin YTL proje bedeli ile 2005 yılı yatırım programına alınmış, 2006 yılı 
ödeneği 1 Milyon 050 bin YTL olup, henüz harcama yapılmamıştır. 

- 4 5 8 -



TBMM B: 25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük Önem taşımaktadır. 

1. Gümüşhane itimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 5 9 -



TBMM B:25 29 .11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.I3.SGB 0-12 00-00/6(0-23^ 
Konu . Yazılı Soru Önergesi 

27 bsm 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 31/10/2006 tarih ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'e ait 7/18420 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler İlişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

y^afT 
Murat BAŞESGİOGLU 

Bakan 

EK 1 yazı ı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMIREL'E AİT 7/18420 ESAS NO'LU YAZİLİ 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
îş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Miıdurlüğü'nün Gümüşhane III ıçîn 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

- 4 6 0 -



TBMM B:25 29 . 11. 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DE MİRE L 
Bursa Milletvekili 

Kars ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek ve Öz 

kimliğini yaşatarak uygar ve gelişmiş bir ortamda Kafkas ve Dünya turizminde haklı 

ve saygın yerini almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yaürımlan alması büyük önem taşımaktadır, 

1. Kars İlimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

-461 -



TBMM B:25 29 . 11. 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.O-12.O0-O0/61O-aâ^ 
Konu * Yazılı Soru Önergesi 2 7 Ham 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi ; 31/10/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'e ait 7/18421 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

vtTMff* 
Murat BAŞESGİOĞLU 

Bakan 

EK: 1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18421 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
iş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'ntin Kars İÜ İçin 2006 yılında planlanmış yatınım bulunmamaktadır. 

- 4 6 2 -



TBMM B:2S 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL ' 
Bursa Milletvekili 

Rize ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, hak 

ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gün büyüyen İlimizin daha İyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kayrıaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Rize ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir' 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 6 3 -



TBMM B:I5 29 . 11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.O-12.O0-O0/6IO- 2 3 ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi j * ^ «me 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 31/10/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18422 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya İlişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOGLU 
Bakan 

EK. I yazı • 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/184Z2 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekti Sandığı Genel Müdürlüğü'nUn Rize İli için 
2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü taraûndan Rize İl Müdürlüğü Hizmet binasının 
boya, badanası için 2,360 YTL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı kullanılarak yatınm 
tamamlanmıştır. 

- 4 6 4 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞE5GI0ĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Sakarya ılının, geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra, kalkınma yönünde 

çalışmalanna hız verilmiştir. Sakarya ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu 

doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması bûyuk önem taşımaktadır. 

1. Sakarya ilimizde Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir1 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı ıçm ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolümü 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 6 5 -

< 



TBMM B:25 29 . I I . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB0-12 00-00/610-2-3'5'O 
Konu Yazılı Soru önergesi _^_ 

27lsmî008 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 31/10/2006 tarih ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18423 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

/ Mural BAŞESGİOĞLU 
C Bakan 

EK lyazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18423 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Bag-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü'nun Sakarya Ilı için 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sakarya Sigorta İl Müdürlüğü Binası inşaatı ıçtn 
2006 yılına 250 000 YTL ödenek ayrılmış, bu ödenekten harcama yapılmamıştır 2006 yılı 
sonuna kadar bitin İm esi hedeflenen yatırım bulunmamaktadır 

Türkiye İş Kurumu genel Müdürlüğü 2006 yılında Sakarya II Müdürlüğü Hizmet 
binasının kalorifer sisteminin doğalgaza dönüşümü çalışmaları için aynlan ödenek miktarı 
19 675 YTL'dır Yatırım gerçekleştirilmiş kesin hesabı yapılmaktadır 

- 4 6 6 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn, Murat 

BAŞE5GI0ĞUJ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz edenm 

Kemal DEMİR EL 
Bursa Milletvekili 

Siirt ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm degerlennın oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve tunzmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır, 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi ıçtn hak ettiği 

değen alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımlar alması buyuk önem taşımaktadır. 

1. Siirt ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatıranlarınız nelerdir' 

2. Bu yatıranlar ıgn ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır' 

3 . Şimdiye kadar, 2006 yılı ıgn aynlan odeneklenn ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır' 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir' 

- 4 6 7 ^ 



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 00-00/610-2S55" 
Konu Yazılı Soru Önergesi i ' « s n 20(18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 31/10/2006 tarih ve A 01 OGNSO 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18424 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgi lennıze arz edenm 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
L Bakan 

EK lyazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18424 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Mudurlugu'nun Siirt Ih için 2006 
yılında planlanmış yatırımları bulunmamaktadır 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Avrupa İstihdam Stratejisine (AIS) uygun 
etkin istihdam tedbirleri ile hizmetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 
tekmk yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Eğitim 
Vakfı'mn teknik desteği ile 2003 yılında uygulamaya konulan ve Mart/2006 ayında 
lamamlanan Aktif İşgucu Programlan Projesi kapsamında, Siirt II Müdürlüğü hizmet 
binasının tadilat ve onarımı planlanmış, bu yatırım için 282 545,34 Euro ödenek ayrılmış ve 
ödeneğin tamamı kullanılarak yatırım tamamlanmıştır 

- 4 6 8 -



TBMM B:25 29 .11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

)V 
<~^ Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 

itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de almaa gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yıh 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır?' 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrıian ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kulfanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 6 9 -



TBMM B:25 29.11.2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B.13SGB 0-12 00-00/610-2339 
Konu Yazılı Soru Önergesi . „ „ ™* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'e ait 7/18425 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili bınmlennce incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenm. 

72*f\' 
Murat BASESGİOĞLU 

Bakan 

EK lyazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18425 ESAS NOLU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
iş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdurluğu"nun Nevşehir Ilı için 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

- 4 7 0 -



TBMM B:25 29. 11.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim. 

Â> -
Kemal DEMÎREL 

Bursa Milletvekili 

Kayseri ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm degerlennın oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri alması gerekmektedir Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır. 

l Kayseri ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı ıgn 

planlanmış olan yatınmlarınız nelerdir' 

2. Bu yatırımlar ıgn ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 7 1 -



T B M M B : 2 5 29 . 1 1 . 2006 

T.C. 
Ç A L I Ş M A VE S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 00-00/UO-0.331 
Konu Yazıtı Soru Önergesi - - « ^ ™ . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/1072006lanhveA01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'e an 7/18426 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenm 

• * * & * • 

Murat BAŞESGIOGLU 
Bakan 

EK 1 yazı 

BURSA M İ L L E T V E K İ L İ K E M A L D E M İ R E L ' E AİT 7/18426 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı 
Genel Müdurluğü'nun Kayseri Ilı için 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Arşiv ve depo binası için 2006 yılına 
750 000 YTL ödenek ayrılmış, bu ödenekten harcama yapılmamıştır 2006 yılı sonuna kadar 
bitirilmesi hedeflenen yatırım bulunmamaktadır 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa istihdam Stratejisine (AİS) 
uygun etkin istihdam tedbirleri ile hizmetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması 
konusunda Kuruma teknik destek sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, 
Avrupa Eğitim Vakfı'nın teknik desteği ile 2003 yılında uygulamaya konulan ve Mart/2006 
ayında tamamlanan Aktif İşgücü Programlan Projesi kapsamında. Kayseri II Müdürlüğü 
hizmet binasının tadilat ve onarımı planlanmıştır 

Ülkemizde uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programını desteklemek, 
özelleştirme programındaki hedeflenil başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunmak ve kamu 
kuruluşlarının özelleştirilmesinden doğan olumsuz ekonomik ve sosyal etkilen hafifletmek 
amacıyla. Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal 
Destek Projesi kapsamında, 2006 yılında Kayseri ıhne 1 kurs açılması planlanmıştır 

ÖSDP kapsamında ayrılan ödenek miktarı 17 598,32 YTL, Aktif lşgucu Programlan 
Projesi kapsamında Kayseri İl Müdürlüğü binasının tadilatı için ayrılan ödenek miktarı ise 
214 661,53 Euro'dur 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin tamamı kullanılmıştır 

- 4 7 2 -



TBMM B:25 29 . U . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

C^L—— 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Kilis ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve tunzm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi 

ve turizmde hak ettiği yen almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak etbğı 

değen alması gerekmektedir Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır. 

l Kilis ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar ıçm ayrılmış olan ödenek mıktarlan ne kadardır' 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır' 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 7 3 -



TBMM B:2S 29 . 11 . 2006 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 00-00/t>lO-X3l,« 
Konu Yazılı Soru Önergesi 2 7 tem 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006 (anh ve A 01 OGNS 010 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18427 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ılıştın cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 

EK I yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18427 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdıırluğll'nun Kilis Üı için 2006 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Avrupa İstihdam Stratejisine (A1S) uygun etkin 
istihdam tedbırlen ile hızmetlenn planlanması gelıştınlmesı ve uygulanması konusunda 
teknik yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Eğitim 
Vakfı'nın teknik desteği ile 2003 yılında uygulamaya konulan ve Mart/2006 ayında 
lamamlanan Aktif Işgucu Programlan Projesi kapsamında Kilis ilinde yem hizmet binası 
yapılması planlanmış, proje kapsamında 279 995,10 Euro ödenek ayrılmış ve ödeneğin 
tamamı kullanılarak yatınm tamamlanmıştır 

- 4 7 4 -



TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J± 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Kütahya ilimiz, sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretimini yaptığı porselen ve 

seramiklerle adını dünyaya duyurmayı başarmış, ülkemi?İn sayılı kentleri arasında yer 

almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha' iyi kullanımı ve gelişmesi İçin ülke 

ekonomisinden uygun yatınmiarı alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Kütahya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 7 5 -



TBMM B:25 29 . 1 1 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.U.SGB.O-^.OO-OO/fc^-^1 '^ 
Komı : Yazılı Soru Önergesi 2 7 fam 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18428 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız İlgili birimlerince İncelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler İlişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

o#>%\' 
Murat BASESGÎOCLU 

Bakan 

EK: I yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMALDEMIREL'E AİT 7/18428 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Kütahya İli 
için 2006 yılında planlanmış yatırımları bulunmamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Kütahya İl Müdürlüğü İdame-Yenileme projesinde yer 
almakta olup, 8.000 YTL. ödenek ayrılmış, harcama yapılmamıştır. 
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TBMM B:2S 29 .11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Ağrı ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, ülkemiz 

ve dünya turizmi içerisinde bir yer edinme çabası içerisindedir. 

Ülkelerin gelecek nesillere aktaracakları zenginlikleri, gerek ekonomik 

kalkınmalarının gerekse sosyal gelişmelerinin anahtarını oluşturacaktır. Bu açıdan 

yapılan yatırımların büyük önemi bulunmaktadır. 

1. Ağrı ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatınmlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü 

kutlanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TBMM B:25 29 . II . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGBO-I200-00/610-1&M9 
Konu Yazılı Soru Önergesi 

ÎTimim 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 31/10/2006 tarih ve A 01 0 GNS 0.10 00.02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18429 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikle sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenin 

( Murat BAŞESGİOGLU 
Bakan 

EK 1 yazı. 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18429 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, Emekli Sandığı Genel Mudurlüğu'nun Ağn Ilı 
için 2006 yılında planlanmış yatınım bulunmamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Ağrı Sigorta ti Müdürlüğü binası için 2006 
yılında 100 000 YTL ödenek ayrılmış, bu ödenekten harcama yapılmamıştır 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Ağrı II Müdürlüğü İdame-Yen ileme projesinde yer 
almakta olup, 6 000 YTL. ödenek ayrılmış, harcama yapılmamıştır 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Avrupa istihdam Stratejisine (AİS) uygun etkin 
istihdam tedbirleri ile hızmetlenn planlanması geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 
teknik yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Eğitim 
Vakfı'nın teknik desteği ile 2003 yılında uygulamaya konulan ve Mart/2006 ayında 
tamamlanan Aktif İşgUcu Programlan Projesi kapsamında Ağn ilinde yeni hizmet binası 
yapılması planlanmış, proje kapsamında 296 961,28 Euro ödenek ayrılmış ve ödeneğin 
tamamı kullanılarak yatınm tamamlarımışfir 

- 4 7 8 -



TBMM B:25 29 . 11 .2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 

<o^—— - ~ \ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bartın ılımız, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır Tarihi yapısıyla, 

coğrafi konumunur birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezlen arasında 

yer almaktadır. 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır 

1. Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için aynlan ödeneklerin ne kadariık bolumu 

kullanılmıştır? 

4 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TBMM B:25 29 . 11 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 00-00/6(0- ^352 , 
Konu Yazılı Soru Önergesi 

2 7 Kasn 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi 31/10/2006tanhveAOIOGNS0100002-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/İ8430 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

t Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

EK I yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18430 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ılgıiı kuruluşları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Mudurluğü'nun Bartın Ilı için 2006 yılında 
planlanmış yatırımı bulunmamaktadır 

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Bartın II Müdürlüğü Hizmet binası 
onanm ve tadılan için 2006 yılında 23 600,00 YTL ödenek ayrılmış, bu ödenekten 13 900,00 
YTL'sı kullanılarak iş tamamlanmıştır 
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TBMM B: 25 29 . 11 . 2006 

TÜRKİYe BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Amasya ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sanıp olduğu doğal yapısı, 

kulturu, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelim değerlendirerek 

hak ettiği yen almak ıgn çaba harcamaktadır. 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değen alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır. 

1. Amasya ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatınmlarınız nelerdir7 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır7 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir7 

- 4 8 1 -



TBMM B:25 29.11 .2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.İ3.SGB.O-I2.00-00/610- ^3bO 
Konu : Yazılı Soru önergesi 27 Kasm 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10,00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18431 Esas No'hı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince İncelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/)m# r^ff 
( Murat BAŞESGİOĞLU 

Bakan 

EK : 1 yazı ı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18431 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımız; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye 
iş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğû'nün Amasya £li için 2006 yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 
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TBMM B: 25 29 . 11 .2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\L-
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gun büyüyen bir ilimizdir, ilimizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ettiği değen de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır. 

1. Aksaray ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı için 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir' 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır' 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır' 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir' 
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TBMM B:25 29 . 11 .2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B 13 SGB 0-12 OO-OO/a^H'0 

Konu Yazılı Som Önergesi 2 7 fasfll ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 31/10/2006 ianh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Mı 11 el vekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18432 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikle sunulmuştur 

Bilgilerinize arz edenm 

Murat BAŞESGIOĞLU 
Bakan 

EK 1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18432 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kurul uslan, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-
Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Aksaray Ilı için 2006 yılında 
planlanmış yatın mı bulunmamakladır 

Türkiye iş Kurumu Genel Mudurlugu tarafından Ülkemizde uygulanmakta olan 
Ekonomik Reform Programını desteklemek, özelleştirme programındaki hedeflerin başarıyla 
tamamlanmasına katkıda bulunmak ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinden doğan 
olumsuz ekonomik ve sosyal etkilen hafifletmek amacıyla, Dünya Bankasından sağlanan 
kredi ile uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında, 2006 yılında 
Aksaray iline 4 kurs açılması planlanmış, proje kapsamında 55 051,52 YTL ödenek aynlmış 
ve ödeneğin tamamı kullanılmıştır 

- 4 8 4 -



TBMM B: 25 29 .11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz edenm. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Adıyaman ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, 

kulturu, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek, 

ülkemiz ve dünya turizmi içerisinde bir yer edinme çabası göstermektedir 

Ülkelerin gelecek nesillere aktaracakları kültür zenginlikleri, gerek ekonomik 

kalkınmalarının gerekse sosyal gelışmelennın anahtanm oluşturacaktır Geçmişten 

kalan 'zenginliklerimizi korumak çok önemlidir. Bu yönde yapılan çalışmalar 

neticesinde gerek tarihi zenginliklerimiz gerekse coğrafi zenginliklerimiz korunmalı ve 

en iyi şekilde tanıtılmalıdır. 

1. Adıyaman ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2 Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3 Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4. 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TBMM B:25 29 .11 . 2*06 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı • B.13.SGB 0-12 00-00/WO-a3"59 
Konu . Yaz.], Soru Önergesi 27ft»ZBB 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 31/10/2006 tanh ve A 01 0 GNS 0 10 00 02-26629 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'e ait 7/18433 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi lennıze arz eden m. 

/ Murat BAŞESGİOCLU 
Bakan 

EK . 1 yazı < 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18433 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Bag-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel MüdürlûğU'nün Adıyaman Ilı için 2006 
yılında planlanmış yatırımı bulunmamaktadır. 

Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman II Müdürlüğü Hizmet 
Binasının onarım ve tadılaü İçin 3.304,30 YTL Ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı 
kullanılarak yatırım tamamlanmıştır. 

- 4 8 6 -



TBMM B: 25 29 .11 . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\k 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bingöl ılımız, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kulturu, 

tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi, 

madencilik, tanm ve turizmde hak ettiği yen almak için çaba harcamaktadır. 

Her geçen gun büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi ıgn hak ettiği 

değen alması gerekmektedir Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı, ve gelişmesi 

için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması buyuk önem taşımaktadır. 

1. Bingöl ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 yılı ıçm 

planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar ıgn ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Şimdiye kadar, 2006 yılı için ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bolumu 

kullanılmıştır? 

4 2006 yılı sonuna kadar yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

- 4 8 7 -



TBMM B:25 29 . 1 1 . 2006 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.O-12.00-00/610_2İt\ 
Konu : Yazılı Soru önergesi j j ¥-_ jn» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 31/10/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26629 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/18434 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya İlişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'tırn&fy' 
Murat BAŞESGİOĞLÜ 

Bakan 

EK: 1 yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL'E AİT 7/18434 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 
Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Bingöl ili 
için 2006 yılında planlanmış yatırımları bulunmamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Bingöl İl Müdürlüğü hizmet binası 650.000 YTL. proje 
bedeli İle 2006 yılı programına alınmış olup, bu yıl İçerisinde tamamlanması planlamakladır. 

- 4 8 8 -



TBMM B: 25 29 .11 . 2006 

22-AJyonkaıahısaı Milletvekili Ahmet KOCA nın Afyonkarahısar a yapılan yaııı imlanı iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18748) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAK1TAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim 

Ahmet KOCA 
Afyonkarahısar Milletvekili 

SORU: 
Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınca Afyonkarahısar ve îlçelenne ayn ayn 58 ve 59 
Hükümet dönemlerinde hangi yatınmlar yapılmış ve planlanmıştır. Yapılan yatının ve planlar 
için ayrılan ödeneklerin yıllar itibariyle miktarı ne kadardır? 

T.C-
MALİYE BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.07.0.SGB,0.01.11/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

:3n.2UÛ£* 3 * ! o e * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi 14/11/2006 tanhlı ve A 01 0 GNS 0 10 00 02 27123 sayılı yazınız 

Afyonkarahısar Milletvekili Sayın Ahmet KOCA'ya ait 7/18183 esas numaralı 
yazılı soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak 58'ıneı ve 59'uncu Hükümetler 
döneminde Bakanlığımızca Afyonkarahısar ve îlçelenne yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler 
ekte sunulmuştur 

Bilgilerini arz edenm 

'Kemal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 

EKLER: 
1- Liste ı 
2- Tablo 
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T B M M B:2S 29 .11 . 2006 

58'ıncı ve 59'uncu Hükümetler döneminde Bakanlığımızca Afyonkarahısar ve 
İlçelerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler' 

1. BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

(YTL) 

Merkez Erişimi: Taşra Otomasyon Projesi (METOP) çerçevesinde yaklaşık olarak 
Afyon karah ısa r itme 
2004 yılında 
2005 yılında 
2006 yılında 

TOPLAM 

2 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2000 yılından itibaren Ülke genelinde uygulanmakla olan say2000ı Web Tabanlı 
Otomasyon Projesi kapsamındaki Afyonkarahtsar Muhasebe Müdürlüğü 
Malınudurluklerı ile kurum saymanlıklarında kullanılmak üzere toplam 336 246 59 YTL 
tutarında bilgisayar ürünleri ile ofis donanımı satın alınarak ilgili saymanlıklara çalışır 
vazıyette teslim edilmiştir Tahsis edilen urun listesi ektedir (EKİ) 

3. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

336 246 

2002 Yılı Yatınm Programında, 
Afyon Başmakçı Hükümet Konağı yapımı projesi 
Afyon-Sayat Hükümet Konağı yapımı projesi 
2003 Yılı Yatınm Programında, 
Afyon-Başmakçı Hükümet Konağı yapımı projesi 
Afyon-Bayat Hukumel Konağı yapımı projesi 
2004 Yılı Yatınm Programında, 
Afyon-Başmakçı Hukumel Konağı yapımı projesi 
Afyon Bayat Hükümet Konağı yapımı projesi 
2005 Yılı Yatırım Programında; 
Afyon Başmakçı Hukumel Konağı yapımı projesi tamamlanması nedeniyle yatırım 
programından çıkartılmıştır 
Afyon-Bayat Hükümet Konağı yapımı projesi 
2006 Yılı Yatırım Programında, 
Afyon-Bayat Hükümet Konağı yapımı projesi öutçe oderteklenyle yer almıştır 
2007 Yılı Yatınm Programında, 
Afyon-Bayat Hukumel Konağı yapımı projesinin bütçe imkanları çerçevesinde 
tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır 

TOPLAM 

150 000 
150 000 

100 000 
1000 

50 000 
1000 

550 000 

500 000 

1502 000 

4. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Afyonkarahısar ılı merke? ve ılçelennde herhangi bir yatırımda bulunulmamış ancak Çay İlçesi Vergi 
Dairesi Muduriuğu hizmet binası yapılması amacıyla 2007 yılı yatırım programında yer verilmek üzere 
DPTye talepte bulunulmuştur 

5. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce Proje Bazında Yapılan Yatırımları Gösterir 
Tablo (EK 2>'de 

Türkiye Halk Bankası A ş Tarafından Kullandırılan Kredilerle İlgili Tablo ve Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi Kapsamında Verilen Hizmetler ve Malı Portreler (EK 3) de 
belirtilmiştir 
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EK:1 

AFYONKARAHİSAR İÜNE TAHSİS EDİLEN ÜRÜN LİSTESİ 

SIRA NO 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

URUN ADI 

Kesintisiz Guç Kaynağı {10 KVA) 

Router (Yönlendirici} 

Swıtch 

İnce İsteme/ Sunucusu 

Sunucu Kabınetı 

Laser Yazıcı 

IPT-1 Telefon 

IPT-2 Telelon 

İnce İstemci Sunucusu 

İnce İstemci Terminali 

Sunucu Kabınetı 

Kesintisiz Guç Kaynağı (2 KVA) 

Saymanlık Yönlendiricisi 

Swıtch (Anahtar} 

IPT Telefon 

Dala Ucu 

Fotokopi Makınası 

Fax Cihazı 

Sahte Tespit Özellikli Para Sayma Makınası 

TAHSİS YILI 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2003 

2004 

2004 

MİKTARI 

l ade t 

ladet 

2 adet 

l ade t 

lade l 

3 adet 

l ade t 

l a a e t 

19 adet 

39 adet 

1S adet 

4 adet 

17 adet 

17 adet 

17 adet 

163 adet 

4 adet 

2 adet 

ladet 

BİRİM FİYATI 

2 321,80 

10 406,38 

946,03 

4416,92 

620,20 

668,99 

185,75 

426,58 

3 583,00 

771,00 

733,00 

1864,00 

4 755,00 

956,00 

354,00 

205 00 

1 210,00 

216,00 

2 086,80 

TUTAR 

2 321,80 

10 406,38 

1 892,06 

4 416,92 

620,20 

2 006,97 

185,75 

426.58 

68 077,00 

30 069,00 

13 194,00 

7 456,00 

80 835,00 

16 252,00 

6 018,00 

33415,00 

4 840.00 

432,00 

2 086.80 

KDV 

417,80 

1 873,15 

340,57 

795,05 

111,64 

361,25 

33,43 

76,78 

12 253,86 

5 412,42 

2 374,92 

1 342,08 

14 550,30 

2 925,36 

1 083,24 

6 014,70 

871,20 

77.76 

375,62 

TOPLAM TUTAR 

2 739,60 

12 279,53 

2 232,63 

5 211,97 

731,84 

2 368,22 

219,18 

503,36 

80 330,86 

35 485,42 

15 568.92 

8 798,08 

95 385,30 

19 177.36 

7 101,24 

39 429,70 

5 711,20 

509.76 

2462.42 

TOPLAM 336.246,39 



EK 2 

TED AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 58 

Proje Adı 

Aharca K lV Eveler 
ENH 

Sürümemi PNH 
Afyon II ırJ l^yııDa? 

[?azlıool KOh. ırıunıye 
FNH 
t m n d a g 1M Salırbeı 
F|UH 

UOi»aÇ 

(Oçukhdyuk 

JUrısy 

ar tar ı n 

, « y 

• e r e ç m a 

<ızı£l«n 

EfenJly 

nrtfmen 

Şuhcıc 

Hevyuı 

MSPlaş 

<ocote 

•eöırmaıMyVBİı 

Dıpı aoluadın 

aiHiyurl mcflnısaı 

^ » ç * k - t v c ı * e r 

devdiler htVfcez 

EmrOağ 

« , o n 

luçuk fek Tesirler 

ÎIHI6 Vılı Rtvlıı Üdrpfgı 

KlAl| 

{.e*1 

1 1 " otfc 

4 CH 

001 

001 

ooı1 

k 

a OL 

o6< 

0 * 

0v[ 

OOC 

öoı 

o 6c 

T a r l a n 

ooc 

aoooooı 

ioooooic 

İSO 000 01 

ooı 

OOC 

ot! 

0 0! 

OOC 

ooc 

OOI 

d ot 

615 000 01 

oü 

ooı 

001 

66ı 

001 

<ÎİK 

on 

SK 
279 O00 0{ 

Oİ* 

VE 59 HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE AFYON KAR AHİ SAR ILINOE PROJE BAZINDA YAPİLAN YATIRIMLARI GÖSTERİR TABLO 
Katım ÎIHH 
Hurcunu 

Toplam 

001 

001 

ooc 

0 flJ 

OOC 

813 999 0C 

om1 

oeN 

O d 

001 

ooı 
1-19 730 IH 

ÎOOS VJı Hevın-
öden( ( l 

Krodl 

OOI 

6c* 

"oTü 

ocx 

OOI 

OOI 

66ı 
0 01 

OOC 

001 

6oı 

OOI 

o a 

OOf 

öo) 
OOC 

66c1 

661 

Toplum 

0 0 ! 

130 000 Ol 

IjDOCJOUC 

Mî ooo oı 

ooc 

6 öl 

OOC 

ooc 
OOI 

250 000 01 

bot 

0(N 

100 O00 0( 

50 000 0i' 

100 OOC 0 

100 000 0( 

İIKH l ılı 
l la ı tama 

Toplım 

001 

ooc 

dfc 

001 

OOI 

oM 

ooı1 

6 w 

004 

4oı 
632 381 01 

001 

OOC 

344 029 Ol 

ııocwı m 

•UtS İm oı 

OOI 

OOI 

76 05ü IH 

ÎIHU Yıl, Pev l« 
Odcortl 

hrcgl 

0 01 

0 01 

T6( 

"İT! 

OOI 

OOI 

OOI 

oot 
0 01 

0 01 

OOI 

001 

OOI 

~boî 

ooc 

Oİl 

Ar* 

Topjam 

0 01 

25OU0UI 

30 000 01 

« 0 0 0 O 

66ı 

uot 

661 

60 000 01 

160 0U0 01 

obt 

-i ooto oı 

135 000 01 

t S ı İOU üı 

2 000 01 

tu 
UOC 

i 61 

ooı1 

0 1 1 

100 01HJ 0 

ÎCıOohıa 
Harran» 

ropZIna 

İM) Vılı R m l ç 

0 01 

21 732 OC 

37 64. lV 

OOC 

6*c 

6o< 

Topla-] 

lam > ılı 
Harcama 

loplam 

1007. Vılı *>* l ir 

KıMI Toplam 

tnaı ı ılı 
H i n i m i 

Toplam 

0 01 OOI OOC 60 000IX 42 1J10 I 

301)00 OC V Ol 0 0( 

OOI OOI 

ooı offl 

sMtoSOl1 

İ l 585(M 

• 55 684 CM 

ooı 

64c ooc 

OOI OOI 

1 000 OC 0 Ol 

0 Ol 0 OC 210 000 CH 19 i 493 in 

0 Of 0 Ol 0 OC 

1 668 000 Of I 568 102 0 OOC 25O00OOC 249 934 m 

1 0 0 0 0 OOI OOC 1 0 0 0 0 OOI 

5 6 0 0 0 0 c oOc öoc ( o o d « 

OOI 

bal 

ooı 

ıaaı>2'Cjc ooı ooc ooı oot om ucu 

~"" loı 

o 41 

İO! 

0 6< 011 O M 001 

OOC 6 M 

ooc uoc 

OCH 0!K O O C O O C OOI UIH 

DİK OOI 

0 01 0 Ol 0 OC 0 OC 0 İli 

181 000 0 22S74UV 

http://37
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TEUAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 58 VE 59 HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE AF YONKARA HİSAR İLİNDE PROJE BAZINDA YAPILAN YATIRIMLARI GÖSTERİR TABLO 

Prn> Adı 

•ıfier rJe+sdîyaer 

r a k a s s n e k 

Kırka Str4np£?a 

dr/on-Kayıhan 

SıAandagı 

Cırca 

iınaztepe 

rcKuşıar 

(emerlıaya 

çobanlar 

>Qet yaiınmlar 

Toplam 

1004 1 Oı Revırt Odenegı 

Kralı 

oca 

000, 

001 

0 0 1 

ÜO 

OOt 

om 

0 0! 

DOC 

211 000 0! 

loplara 

175O00OC 

M Mü 
56 000 0C 

170 MO Mj 

100 000 01 

S O M » Ot 

j o o o r j o t 

ıseooooı 

140 000 01 

216 00O 0 

112 000 Ot 

23» 000 M 

40 000 0 

40 000 M 

1 4 ! 000 0 

»SBOOOM 

4» 

i ı444oöi 

İ 1 1 000 Ot 

OM 

OOt 

2 M 7 0OOO 

JFJ7 6O0OI 

8 W 9 600 0 

h l < ı » IMK 

H ı r t ı m a 

Lopun 

4SOO0OI 

203 000 Ot 

56 0 0 0 0 

147 199 01 

obt 

ooq 
30 O00 Ot 

166000 01 

14* 000 N 

İ l İOOOOI 

111 İRKI Ot 

237 999 [V 

39 9 9 6 3 

İS 999 i. 

142 000 0 

W9ee4 
001 

1 143 970 1 

001 

001 

00< 

SI 0 620 5 

313 460 01 

5 S50 191 6 

[ 100* Yılı U t tbc 

Öıhnı f l 

fSffl 

O K 

T)0G 

oog 

ooc 
ÖOTJ 

ooil 

0 0 0 

TO 

T S 
" f i S 

1 « 

bit 

odt 

~ra 
obt 
OOt 

0 0 ! 

001 

OOt 

OOt 

"oTİ 

OOt 

0 01 

Tnplam 

0 0 0 

lOOOOOOt, 

50 000 01 

0D( 

id< 
OOt 

OOt 

ir* 
OOt 

OOt 

OOt 

do1 

001 

Hodooo< 

111000 U 

600 0000 i 

575 000 m 

250 000 01 

6 1 0 0 0 0 0 

240 000 U 

oöc. 

S 076 000 0 

JOOS Viı 

Horca ı» 

ropiua 

115 106 0 

OM 

OOt 

0 0 ( 

OOt 

bil 
OOt 

OM 

001 

OM 

OOt 

OOt 

OM 

OM 

8)ı 
1 153 075 01 

0 01 

OOt 

312 306 OJ 

730 42» Ot 

713 224 Ot 

İ M 523 a 

7 922 J S Î 0 

I IOM1 ılı RivBr 

Ödenrjı 

Knaı 

ooc 

Too 

33! 
OM 

TBB 

OM 

rföö 

oTS 

o3! 

0 01 

OM 

5öî 

oöV 
0 01 

0 0 1 

0 01 

ü"0( 

T5î 
Q « 

[""ücn 

ra 
0 01 

OM 

0 01 

Toplan 

100 000 M 

OOt] 

2 0 0 0 01 

ra 
o6c 

uvu 
OOt 

ood 

öoc 

dd< 

• • m 

001 

W 
OOt 

0 0 ( 

001 

1 200 000 0 

1 050 00UO 

İOI 

W (no Ot 

üooooot 

300 0 0 0 0 

211 B23 Ot 

5 531 BJJ 0 

2004Y.li 

| Harcana 

Toplar* 

l 2003 v n Rı> fa 

ûd tac f r 

K n d . Toptan 

4 9 9 9 9 İ I k "TrOOOİ ıOl 

2003 V * 

H a r c ı n 

ropl ım 

o il 
0 01 OOt UM 0 01 

0 Ot U 01 OM 

ool 64t ooı oot 

2002 Yılı H c n a 
öd t ıH f r 

KroJI 

^ra 
l o p u m 

ooı o« 
OOt YUl 

oot uot 

o n u o ! om oot ood 

iot oot ow oot 

OM 

OM OM 

oot otx uoı o o t o u ı ooı 

001 

oot 

d ot 

OK 

OOt 

S'ti 

OOt 

^ l o t 

) 1 7 5 * 7 9 d 

OM 

S&Ud 
59 294 0! 

İ 7 0 " B » 6 0 

33 623 01 

4 9 4 3 1 1 6 0 

0 Ot 0 Ut 0 Ol 

oot 

İTM 

0 0! 

OM 

0 0! 

T a 

ıTB! 

o"dr. 

OM 

OM 

~ra 
OM 

OM 

~TO 
0 0! 

dol 
OM 

dol 

dbt 

1 ao6o&6ot 

4W 

0 01 

OM 

oofc 

OM 

OM 

1 008 000 0 

OM 

0 0 0 OM 

O M OM 

OOt OOt 

o o t o m 

oot ooı 

oot ooı 

o ot ibo ooo ol 

001 0 01 

1 i t * 248 0 O M 

OOi OOt 0 0 0 dM 

î i î^TTü 

106 687 01 

123 032 Ot 

47 575 Ot 

t U T O S ' l U 6 803 16) 0 

OM 

OM 

da 

da 
0 01 3 JBS ( 0 0 0 

2102 * * 

Hıccama 

Toplam 

0 01 

OM 

O M 

OM 

OM 

OM 

17S216 0I 

OM 

1 642 61» 0 

http://2004Y.li


TBMM B:25 29 .11 . 2006 

EK 3 

A TÜRKİYE HALK BANKASI A Ş 

31 10 2006 TARİHİ İTİBARİYLE AYFON İLİNDE KULLANDIRILAN KREDİLER 

ŞUBE ADI 

AFYONKARAHISAR 

BOLVADİN/AFYON 

ÇAY/AFYON 

DİNAR/AFYON 

EMİRDAĞ/AFYON 

SANAYİ SİTESİ/AFYON 

SANDIKLI/AFYON 

FON KREDİLERİ 

TUTAR 

2 016 007 

706834 

1 636 305 

4 385367 

361762 

FİRMA 
SAYISI 

4 

1 

4 

1 

2 

SANAYİ KREDİLERİ 

TUTAR 

7 298 662 

1 566 520 

422 663 

2052 654 

685 245 

1360235 

485711 

FİRMA SAYİSİ 

54 

24 

21 

32 

28 

23 

28 

(YTL) 

TİCARİ KREDİLER 

TUTAR 

9244186 

2 828465 

3686909 

3498698 

3 522 759 

4 894 026 

J i 247'114 

FİRMA SAYISI 

211 

146 

215 

218 

248 

217 

199 

iffill}^ 

B ÖZELLEŞTIRME SOSYAL DESTEK PROJESI KAPSAMINDA AFYON KARAHİSAR ILINE VERILEN 
HIZMETLER VE MALI PORTRELER 

Hizmetin Turu 

İşe Yerleştirme Danışmanlığı 

Kendi Işını Kurma Danışmanlık Desteği 

Katılımcı 
Sayısı 

240 

70 

Proje Maliyeti 
(YTL) 

20 942,00 

99 742,00 

Başlama Tarihi 

1603 2004 

01 04 2004 

Bitiş Tarihi 

24 04 2004 

01 112004 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 

25 İNCİ BİRLEŞİM 
29 KASIM 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN G ü N E L KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E ÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GHNEL GÖRÜŞME VC MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L F R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VC TEKLIFLERI İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D K ; E R İŞLER 

EGEMENLİK KAVITS1Z ŞARTSIZ MİLLETİNDİR ' 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

I - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gununun Denetim konularına (Anayasanın sureye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat sure ile sozlu soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gun yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması. Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür 

(Genel Kurulun 1112 2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir ) 

GRUP ÖNERİSİ 

I - 1255 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi. Teklifin birinci bölümünün I ilâ 30 uncu maddelerden ve ikinci bölümünün de geçi
ci 1 inci madde dahil olmak üzere 31 ilâ 47 ncı maddelerden oluşması, 

Genel Kurulun 5 12 2006 ve 12 12 2006 tarihlerindeki birleşimlerinde sozlu sorular ve diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ve bu birleşimlerde 
çalışma surelerinin 15 00-23 00 saatleri arasında olması, 29 II 2006, 6 12 2006 ve 13 12 2006 
tarihlerindeki birleşimlerinde ise sozlu soruların görüşülmemesi ve bu birleşimlerde çalışma 
surelerinin 14 00-23 00 saatleri arasında olması, 30 11 2006, 7 12 2006 ve 14 12 2006 tarih
lerindeki birleşimlennde ise 14 00-20 00 saatleri arasında çalışması 

Önerilmiştir 

(Genel Kurulun 28 11 2006 tarihli 24 uncu birleşiminde kabul edilmiştir) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
29 11 2006 Çarşamba - Saat 10 00 
30 11 2006 Perşembe - Saaı 10 00 

* Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
29 11 2006 Çarşamba - Saat 10 30 

* Adalet Komisyonu 
29 11 2006 Çarşamba - Saat 13 00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
30 11 2006 Perşembe - Saat 11 00 



TÜRICİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
25 İNCİ BİRLEŞİM 29 KASIM 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

$ 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

0 

03 _ SEÇIM 

* 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR ONGORUŞMELER 

* 

07 - SOZLU SORULAR 

* 



08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1 - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve İbrahim Koşdere'mn, Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S Sayısı 305) (Dağıtma tarihi 15 122003) 

2 X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu(l/I030) (S Sayısı 904)(Dağıtma tanhı 24 5 2005) 

3 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için 
işbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu(l/1115) (S Sayısı 1147) (Dağıtma tarihi 3 5 2006) 

4 - Türkiye Buyuk Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdıbek, 
Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Erdoğan Yetenç'ın, 2919 Sayılı Türkiye Buyuk Millet Meclisi Gene! Sekreterliği Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/816) (S Sayısı 1228) (Dağıtma larılıı 28 6 2006) 

5 - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantımur'un, Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/874) (S Sayısı 1249) (Dağıtma tarihi 31 102006) 

6 - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/843) (S Sayısı 1241) (Dağıtma tanhı 13102006) 

7 - Kayseri Milletvekili Mustafa Elıtaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve [çişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S Sayısı 1209) (Dağıtma tarihi 20 6 2006) 

8 - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı'nın, 2863 
Sayılı Kultur ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/46l)(S Sayısı 970 ve 970'e I inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29 62005 ve 27 I 2006) 

9 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı 
Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
KomısyonuRaporu(l/1224)(S Sayısı 1244) (Dağıtma tanhı 19 102006) 

10 - Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/870) (S Sayısı 1255) 
(Dağıtma tanhı 7 11 2006)(**) 

11 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
TeknolojıKomısyonlarıRaporlan(l/llll)(S Sayısı 1229) (Dağıtma tanhı 5 9 2006) 

12 - X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile içişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S Sayısı 922) (Dağıtma tanhı 7620O5)(**) 

13 -Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Boru'n un, Türk Medeni Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/888) (S Sayısı 1262) 
(Dağıtma tanhı 22 11 2006) 

14 X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82 Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tanhlerı Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik 
Orgutu Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1222) (S Sayısı 1243) (Dağıtma tanhı 17 10 2006) 

15 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
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08 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S Sayısı 1245) (Dağıtma tarihi 17102006) 

16 X - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 Nolıı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle ilgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S Sayısı 735) (Dağıtma tarihi 17 I 2O05)(*) 

17 X - Konul Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S Sayısı 1216) (Dağıtma tarihi 26 6 2006) 

18 - Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin, Malı Tatil ihdas Edilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'ın, Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'ntn, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Ozyurek ve 27 Milletvekilinin, Malı Tatil 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S Sayısı 
1237) (Dağıtma tarihi 5 10 2006) 

19 X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Alı Osman Salı'nın, 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S Sayısı 949) (Dağıtma tarihi 216 2005) 

20 X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S Sayısı 1159) 
(Dağıtma tarihi 1252006)(**) 

21 - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı* 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 16 6 2005 ve 
21 12 2005) C") 

22 X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S Sayısı 1211) (Dağıtma tarihi 20 6 2006) 

23 - Atatürk Kultur, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) 
(S. Sayısı 945) (Dağıtma tarihi 21 6 2005) (**) 

24 X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
KomısyonuRaporu{l/llOI)<S Sayısı 1037) (Dağıtma tarihi 12 12 2005) (**) 

25 X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S Sayısı 1041) (Dağıtma tarihi 21 12 2005)(**) 

26 - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2 7 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 ncı Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nın, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (l/l 159, 2/418, 2/447) (S Sayısı 
1086) (Dağıtma tarihi 16 2 2006) (**) 

27 X - Türkiye Cumhuriyeti Hukuınetı ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Gelıştırme Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 154) (S Sayısi 1107) (Dağılma tarihi 7 3 2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER İŞLER 
28 X - WIPO icralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S Sayısı 964)(Dağı tına tarihi 3062005) 

29 X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S Sayısı 966) (Dağıtma tarihi 30 6 2005) 

30 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu(l/l 109) (S Sayısı 1083) (Dağıtma tarihi 1422006) 

31 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asken 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S Sayısı 860) 
(Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

32 X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerim de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi. Yemlenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S Sayısı 
824) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

33 X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S Sayısı 843) 
(Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

34 X • Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adlı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S Sayısı 845) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

35 X - Türkiye Cumhunyetı Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S Sayısı 847) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

36 X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik ilişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S Sayısı 853) (Dağıtma tarihi 742005) 

37 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadı 
Kalkınma işbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S Sayısı 857) (Dağıtma tarihi 
7 4 2005) 

38 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/952) (S Sayısı 852) (Dağıtma tarihi 8 4 2005) 

39 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletten Orgutu Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S Sayısı 856) 
(Dağıtma tanhı 8 4 2005) 

40 X - Türkiye Cumhunyetı Hükümeti ile Lıtvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
TasarısıveDışışlenKomısyomıRaporu(]/9S8)(S Sayısı 862) (Dağıtma tarihi 1342005) 

41 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER İŞLER 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S Sayısı 863) 
(Dağıtma tarihi 13 4 2005) 

42 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S Sayısı 
864) (Dağıtma tarihi 1342005) 

43 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Suresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/965)(S Sayısı 865) (Dağıtma tarihi 1342005) 

44 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hukumelı Arasında İki 
Taraflı Asken Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına ilişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S Sayısı 866) 
(Dağıtma tarihi 13 4 2005) 

45 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931)(S Sayısı 881)(Dağıtmatanhı 2642005) 

46 X • Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Buyuk Cemahırıyesı Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tanm, Orman ve Koyışlen ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları(l/941)(S Sayısı 882)(Dağıtma tarihi 2642005) 

47 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhunyeu Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik işbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S Sayısı 883) (Dağıtma tanhı 2642005) 

48 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S Sayısı 
884) (Dağıtma tanhı 26 4 2005) 

49 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik işbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S Sayısı 885) (Dağılma tarihi 2642005) 

50 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/903) (S Sayısı 905)(Dağıtma tanhı 24 5 2005) 

51 X - Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (l/906)(S Sayısı 906)(Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

52 X - Türkiye Cumhuriyeti Kuçuk ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
idaresi Başkanlığı ile Romanya KOBl'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S Sayısı 907) (Dağıtma tanhı 24 5 2005) 

53 X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Orgutu Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında Ikı Yıllık işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S Sayısı 909) (Dağıtma tanhı 24 5 2005) 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
54 X • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S Sayısı 910) 
(Dağıtma tarihi 24 5 2005) 

55 X - Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklık
larına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1014) (S Sayısı 935) (Dağıtma tarihi 1662005) 

56 X - Turkıye CumhuTiyeiı Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar KunıSu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu(l/1015)(S Sayısı 936) (Dağıtma tarihi 1662005) 

57 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Asken-Bılımsel ve Asken-Teknik işbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S Sayısı 938) 
(Dağıtma tanhı 16 6 2005) 

58 X - Asya Karayollan Ağı Hukumetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S Sayısı 937) (Dağılma tarihi 2062005) 

59 X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/I026)(S Sayısı 965) (Dağılma tarihi 2962005) 

60 X - Türkiye Cumhuriyeti Hukumeiı ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kultur, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, 
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S Sayısı 967) (Dağıtma tanhı 
30 6 2005) 

61 - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seylî'mn, 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S Sayısı 697) 
(Dağıtma tanhı 2 12 2004) 

62 - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Egıtım, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu(l/857)(S Sayısı 682) (Dağıtma larıhı 19 112004} 

63 - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
veTeknoıojıKomısyonuRaporu(WS34)(S Sayısı 647)(Dağıtmalarıhı \2720G4) 

64 - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
KomısyonuRaporu(l/62l)(S Sayısı 633) (Dağıtma tanhı 2 7 2004) 

65 • Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin, Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Içtuzuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S Sayısı 300) (Dağıtma tanhı 8 122003) 

66 - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşlen Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S Sayısı 201)(Dağuma tarihi 272003) 

67 - Konya Milletvekili Atılla Karfın, 24 2 1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S Sayısı 210) (Dağıtma tanhı 372003) 

68 - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Içtuzugun 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S Sayısı 129) (Dağıtma tanhı I 5 2003) (*) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLEK 
69 - 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 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S Sayısı 139) (Dağılma tarihi 2052003)(") 

70 - Bayburt Milletvekili Ulku Guney'm, Bayburt İlinde Konursu, Gokçedere ve Masat 
Adıyla Uç Yeni ilçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S Sayısı 140) (Dağıtma tarihi 2252003) (*) 

71 - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S Sayısı 176) (Dağıtma tarihi 1762003) 

72 - Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S Sayısı 245) (Dağıtma tarihi 24 7 2003) 

73 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Uç Milletvekilinin, Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S Sayısı 
256) (Dağıtma tarihi 28 7 2003) 

74 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Kuçuk Esnaf ve Sanatkârlar ile Kuçuk ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde I I 2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S Sayısı 278) (Dağıtma tarihi 13 112003) 

75 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 56 Milletvekilinin, Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve Içıuzuğun 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S Sayısı 279) (Dağıtma tarihi 13 11 2003) 

76 - İzmir Milletvekili Canan Amman'ın, Türk Ceza Kanununun 492 ncı Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S Sayısı 404) (Dağıtma tarihi 1642004) 

77 • Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin, 17 Nısan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S Sayısı 417) (Dağıtma tarihi 2642004) 

78 - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/24R) (S Sayısı 418) (Dağıtma tarihi 26 4 2004) 

79 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türkiye Buyuk Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243)(S Sayısı 581)(Dağıtma tarihi 1162004) 

80 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/137) (S Sayısı 4R3'e i inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

81 - Aydın Milletvekili Mehmet Semercı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semercı'nın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/167) (S Sayısı 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 112004) 

82 - Artvin Milletvekili Orhan Yıldrz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - K A N U N T A S A R J V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/168) (S Sayısı 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

83 - Konya Milletvekili Atılla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atılla Kart'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S Sayısı 489'a 1 inci Ek) (Dağılma tarihi 12 11 2004) 

84 - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Oore Rapora İtirazı (3/180)(S Sayısı 490'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 II 2004) 

85 - Afyonkarahısar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/186) (S Sayısı 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12112004) 

86 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sıımen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Mılleıvekılı Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S Sayısı 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12112004) 

R7 - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
GoreRaporaItırazı(3/192)(S Sayısı 493'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 12112004) 

88 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşlurmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora Ilırazı (3/222) (S Sayısı 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 12 11 2004) 

89 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/91) (S Sayısı 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

90 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komısyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/92) (S Sayısı 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

91 - Kayseri Milletvekili Abdullah Gul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S Sayısı 470'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

92 - İstanbul Milletvekili Abdulkadır Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komısyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/94) (S Sayısı 47I'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 II 2004) 

93 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S Sayısı 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

94 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/96) (S Sayısı 473'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

95 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S Sayısı 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

96 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S Sayısı 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

97 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/99) (S Sayısı 476'ya 1 lncı Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

98 - Amasya Milletvekili Akif Gulle'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/100) (S Sayısı 477'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

99 - Bingöl Milletvekili Mahfuz Guler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/101) (S Sayısı 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

100 - Kahramanmaraş Milletvekili Alı Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora [mazı (3/102) (S Sayısı 479'a I inci Ek) (Dağıtma larıhı 19112004) 

101 - Bingöl Milletvekili Mahfuz Guler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S Sayısı 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

- 1 1 - 25 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
102 - Mersin Milletvekili Deııgır Mır Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/105) (S Sayısı 481'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

103 - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
GoreRaporaltırazı(3/132)(S Sayısı 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

104 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sınnen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S Sayısı 484'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 II 2004) 

105 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora lttrazt(3/14ö)(S Sayısı 485'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 19112004) 

106 - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
GoreRapora İtirazı (3/162)(S Sayısı 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

107 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/211) (S Sayısı 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

108 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
GoreRapora İtirazı (3/212) (S Sayısı 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

109 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Içtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S Sayısı 497'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

110 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Katma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin Içtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/220) (S Sayısı 498'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

111 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/223) (S Sayısı 500"e I inci Ek) (Dağıtma larıhı 19 11 2004) 

112 - Çorum Milletvekili Muzaffer Kulcu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora Kirazı (3/224) (S Sayısı 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

113 - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşlurmamn Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raponı ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/225) (S Sayısı 502'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

114 - Tunceli Milletvekili Hasan Guyuldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Guyuldar'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/230) (S Sayısı 503'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

115 * Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'un içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/231) (S Sayısı 504"e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19112004) 

116 - Hatay Milletvekili Sadullah Ergın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/244) (S Sayısı 505'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

117 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S Sayısı 506"ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 II 2004) 

118 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen"ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S Sayısı 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 11 2004) 

119 - Mersin Milletvekili Mustafa Eyıceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/248) (S Sayısı 539'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 19 112004) 

120 - Kütahya Milletvekili Husnu Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/249) (S Sayısı 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

121 - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırtması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/250) (S Sayısı 51 l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

122 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S Sayısı 512'ye 1 inci Ek) (Dağılma tarihi 23 112004) 

123 - Mersin Milletvekili Mustafa Eyıceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldııılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S Sayısı 513'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 II 2004) 

124 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Osman Pepe'nın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yukse! Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
lçtuzugun 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S Sayısı 516ya I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

125 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269)(S Sayısı 517'ye I inci Ek)(Dağıtma tarihi 23 112004) 

126 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S Sayısı 5IR'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

127 - Karaman Milletvekili Fikret Unlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldın I ması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Unlu'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/271) (S Sayısı 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

128 - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/272) (S Sayısı 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

129 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S Sayısı 521'e I inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 112004) 

130 - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlar Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/282) (S Sayısı 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 
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131 - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/2S3) (S Sayısı 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

132 - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gonul, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/284) 
(S Sayısı 531'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 112004) 

133 - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/285) (S Sayısı 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

134 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergun'un Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S Sayısı 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

135 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S Sayısı 534'e 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

136 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihal Ergun'un Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adale! Komisyonları Uyelennden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S Sayısı 535'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 23 11 2004) 

137 - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gonul, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Raporlara itirazı (3/289) (S Sayısı 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 23 11 2004) 

138 - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun, Mehmet Vecdi Gonul ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S Sayısı 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 II 2004) 

139 - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - K A N U N T A S A R J V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/299) (S Sayısı 537'ye I inci Ek) (Dağılma tarihi 24 11 2004) 

140 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S Sayısı 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 24 11 2004) 

141 - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/306) (S Sayısı 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarım 24 112004) 

142 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/260) (S Sayısı 514'e I inci Ek)(Dağıtma tarihi 25 112004) 

143 - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nm Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S Sayısı 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

144 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/276) (S Sayısı 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

145 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S Sayısı 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

146 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S Sayısı 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

147 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S Sayısı 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 

148 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S Sayısı 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 11 2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
149 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'm içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281 )(S Sayısı 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 25 112004) 

150 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra ilave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S Sayısı 719) (Dağıtmalarım 21 12 2004) 

151 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S Sayısı 720 »(Dağı t ma tarihi 21 122004) 

152 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/307) (S Sayısı 541'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

153 - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/309) (S Sayısı 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

154 - Kars Milletvekili Selamı Yığıt'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selamı Yığıt'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S Sayısı 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 

155 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdıl'tn, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S Sayısı 
545'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

156 - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Ustun'un içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı(3/312)(SSayısı 546'ya 1 inci Ek)(Dağıtmatanhı 27 122004) 

157 - Edirne Milletvekili Alı Ayağ'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/313) (S Sayısı 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 

158 - Mersin Milletvekili Alı Eı^n Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S Sayısı 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 27 12 2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
159 - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/334) (S Sayısı 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

160 - istanbul Milletvekili Idrıs Naım Şahın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/335) (S Sayısı 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

161 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S Sayısı 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

162 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S Sayısı 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 122004) 

163 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S Sayısı 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

164 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdıl ile 
istanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Beslı'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/352) (S Sayısı 565'e 
İmci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

165 - istanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452)(S Sayısı 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 27 12 2004) 

166 - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S Sayısı 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

167 - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/338) (S Sayısı 552'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

168 - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/342) (S Sayısı 556'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

169 - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melık'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melık'ın İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S Sayısı 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

170 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/346) (S Sayısı 560'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

171 - Şanlıurfa Milletvekili A Müfit Yetkın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıralının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S Sayısı 56l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

172 - istanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Başturk'un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazları 
(3/350) (S Sayısı 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

173 - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, Idrıs Naıın Şahın, Kayseri 
Milletvekili Adem Başturk, Elazığ Milletvekili Zulflı Demırbağ, Sivas Milletvekili Selamı Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/351) (S Sayısı 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

174 -Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S Sayısı 567'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

175 - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtuzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S Sayısı 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

176 - Ankara Milletvekili ismail Değerlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerlı'nın İçtuzuğun 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S Sayısı 570'e 1 inci Ek> (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

177 - İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/389)(S Sayısı 57l'e 1 inci Ek)(Dağılma tarihi 28 12 2004) 

178 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/390) (S Sayısı 572'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

179 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S Sayısı 573'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihi 28 12 2004) 

180 - Tunceli Milletvekili Hasan Guyuldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Guyuldar'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S Sayısı 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

181. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sınnen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sınnen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S Sayısı 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 122004) 

182 - Siirt Milletvekili Recep Tayyıp Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adaleı Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S Sayısı 578'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

183 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sınnen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sınnen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S Sayısı 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

184 - Konya Milletvekili Atılla Kan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atılla Kart'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S Sayısı 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 

185 - Burdur Milletvekili Bayram Ozçelık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora Ilırazı (3/454) (S Sayısı 588'e I inci Ek) (Dağıtma larıhı 28 122004) 

186 - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Alı Temur'un 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlar Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Kucukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazları (3/455) 
(S Sayısı 589'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 28 12 2004) 
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187 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Mılleivekıllığı Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/308) (S Sayısı 542'ye I inci Ek) (Dağıtma larıhı 29 12 2004) 

188 - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Başturk'un Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S Sayısı 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 29 12 2004) 

189 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/344) (S Sayısı 558'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

190 - Ankara Milletvekili ismail Değerh'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili ismail Değerh'nın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/349) (S Sayısı 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

191 - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/365) (S Sayısı 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

192 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/379) (S Sayısı 569'a ! inci Ek) (Dağıtma tanhı 29 12 2004) 

193 - Kayseri Milletvekili Adem Başturk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/405) (S Sayısı 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi, 29 122004) 

194 - Siirt Milletvekili Öner GulyeşıPıtı Yasama Dokunulmazlığının Kaldııılınası Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S Sayısı 576'ya I inci Ek) (Dağıtma tanhı 29 12 2004) 

195 • Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S Sayısı 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tanhı 29 122004) 

196 - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S Sayısı 591 "e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 29 122004) 

197 - Du7ce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin Içtuzugun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S Sayısı 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarhı 29 12 2004) 

198 - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S Sayısı 593"e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 12 2004) 

199 - Çanakkale Milletvekili İbrahim Koşdere'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapoıa itirazı (3/465) (S Sayısı 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

200 - Siirt Milletvekili Recep Tayyıp Erdoğan, istanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve Jdrıs Naım Şahın ile Kjrşehır Milletvekili Mıkaıl Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 
4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S Sayısı 596'ya 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi 29 122004) 

201 - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S Sayısı 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 12005) 

202 - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/468) (S Sayısı 598'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

203 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S Sayısı 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 12005) 

204 - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/494) (S Sayısı 600"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

205 - Denizli Milletvekili Osman Nuri Fılız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S Sayısı 601 'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 1 2005) 
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206 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/496) (S Sayısı 602'ye 1 inci Ek) {Dağıtma tarihi 3 1 2005) 

207 - Konya Milletvekili Özkan Oksuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S Sayısı 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 I 2005) 

208 - Kütahya Milletvekili Husnu Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/498) (S Sayısı 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 12005) 

209 - Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S Sayısı 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 12005) 

210 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/501) (S Sayısı 606'ya ! inci Ek) (Dağıtma tarihi 3 12005) 

211 - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Ye Ikın'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadaı 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık ve 6 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/502) (S Sayısı 607'ye I inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 3 I 2005) 

212 - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S Sayısı 732) 
(Dağıtma tarihi 13 1 2005) 

213 - Bayburt Milletvekili Ulku Güney"in, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S Sayısı 792) (Dağıtma tarihi 16 2 2005) 

214 - İğdır Milletvekili Dursun Akdemır'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S Sayısı 800) 
(Dağıtma tarihi 22 2 2005) 

215 - istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin, "3069 Sayılı Türkiye 
Buyuk Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanumTnda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etık Komisyonunun Kurulmasına" ilişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S Sayısı 801) 
(Dağıtma tarihi 22 2 2005) 
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216 - Malatya Milletvekilleri Fent Mevlut Aslanoğlu, Alı Osman Başkurt, Süleyman 

Sanbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Olmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin, 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S Sayısı 826) (Dağıtma tarihi 2 3 2005) 

217 - Sıtma ve Frengi İlaçları Içırı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/567) (S Sayısı 828) (Dağıtma 
tarihi 4 3 2005) 

218 - Tekirdağ Milletvekili Tevfik Zıyaeddın Akbulut'un, Yolsuzlukla Mücadele Gunu 
Hakkında Kanun Teklifi ile istanbul Milletvekili Ahmet Guryuz Ketenci ve 27 Milletvekilinin, 
Yolsuzlukla Mücadele Gunu Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raponı 
(2/369, 2/204) (S Sayısı 830) (Dağıtma tarihi 8 3 2005) 

219 - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S Sayısı 834) (Dağıtma tarihi 1032005) 

220 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ile 46 Milletvekilinin, 149 1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlaı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 31 ııcı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S Sayısı 841)(Dağıtma tarihi 24 3 2005) 

221 - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932)(S Sayısı 844) (Dağıtma tarihi 29 3 2005) 

222 - Diyarbakır Milletvekili Cavıt Torun'un, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S Sayısı 859) (Dağıtma tarihi 7 4 2005) 

223 - Toka! Milletvekili Zeyıd Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S Sayısı 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

224 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmel Sefa Sırmen'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/525) (S Sayısı 743'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

225 - Mersin Milletvekili Hüseyin Guler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Guler'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S Sayısı 744'e | met Ek)(Dağıtma tarihi 1142005) 

226 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S Sayısı 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

227 - istanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'mın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S Sayısı 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

228 • Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/557) (S Sayısı 747"ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

229 - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Mıllelvekıllığı Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S Sayısı 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

230 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feramus Şahın'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile 
Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S Sayısı 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 1142005) 

231 - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Ozkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Datr Raporları ve 
Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Raporlara itirazı (3/584) (S Sayısı 750'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

232 - Tokat Milletvekili Mehmet Ergun Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Zıya Yergok ve 
6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/594) (S Sayısı 
75 Te 1 inci Ek ve 3 uncu Ek) (Dağıtma tarihleri 11 4 2005 ve 20 9 2006) 

233 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/624) (S Sayısı 767'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

234 - Ordu Milletvekili Idrıs Samı Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Idrıs Samı Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/625) (S Sayısı 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

235 - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/626) (S Sayısı 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

236 - Afyonkarahısar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
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içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S Sayısı 770'e I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi II 4 2005) 

237 • Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S Sayısı 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

238 - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/630) (S Sayısı 772'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

239 - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylanın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin tçtuzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S Sayısı 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

240 • Karabük Mıllelvekılı Alı Oğuten'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/632) (S Sayısı 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

241 - Karabük Milletvekili Hasan Bılır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Anlalya Milletvekili Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/633) (S Sayısı 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

242 - Çorum Milletvekili Alı Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/634) (S Sayısı 776'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

243 - Adana Milletvekili Tacıdar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacıdar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S Sayısı 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

244 - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/637)(S Sayısı 778'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 1142005) 

245 - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S Sayısı 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

246 - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/639) (S Sayısı 780'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

247 - Konya Milletvekili Halil Urun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Katlar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/642) (S Sayısı 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

248 - Karabük Milletvekili Alı Oğuten'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/643) (S Sayısı 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 114 2005) 

249 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/573) (S Sayısı 784"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

250 - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/628) (S Sayısı 785"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 11 4 2005) 

251 - Ankara Milletvekili Ersonmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S Sayısı 886) 
(Dağıtma tarihi 26 4 2005) 

252 - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tunzm Komisyonu Raporu (1/1001) (S Sayısı 887) (Dağıtma 
tarihi 2 5 2005) 

253 - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778)(S Sayısı 889) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 

254 - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kultur, Gençlik veSpor Komisyonu Raporu (1/1010) (S Sayısı 892) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 

255 - izmir Milletvekili Zekenya Akçam'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S Sayısı 893) (Dağıtma tarihi 5 5 2005) 

256 - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sırmen'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S Sayısı 496'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 1652005) 

257 - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ile 
Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S Sayısı 913) (Dağıtma 
tarihi 24 5 2005) 

258 - Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S Sayısı 
917)(Dağıtmatanhı 3152005) 

259 - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S Sayısı 923) (Dağıtma tarihi 
7 6 2005) 

260 - Yedek Subaylar ve Yedek Asken Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S Sayısı 924) (Dağılma 
tanhı 7 6 2005) 

261 • Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S Sayısı 925) (Dağıtma tanhı 7 6 2005) 

262 - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
MıllîSavunmaKomısyonuRaporu(l/998)(S Sayısı 926) (Dağıtma tarihi 7 6 2005) 

263 - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S Sayısı 931) (Dağıtma tanhı 13 6 2005) 

264 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S Sayısı 954) 
(Dağıtma tarihi 24 6 2005) 

265 - Karaman Milletvekili Mevlut Akgun ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
Ilyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S Sayısı 968) (Dağıtma tanhı 
29 6 2005) 

266 X - Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S Sayısı 1001) (Dağıtma tarihi 24 102005) 

267 X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S Sayısı 
1002) (Dağıtma tanhı 24 10 2005) 

268 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gumruk idarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S Sayısı 1008) 
(Dağıtma tanhı 9 11 2005) 

269 X - Güneydoğu Avrupa Sıvıl-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar. 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komısyonlan Raporlan (1/1058) (S Sayısı 1011) (Dağıtma 
tanhı 9 11 2005) 

270 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S Sayısı 1012) (Dağıtma tanhı 9112005) 

271 - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesıne Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/579) (S Sayısı 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10112005) 

272 - Kırşehir Milletvekili Mıkaıl Arslan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691)(S Sayısı 980'e 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 10112005) 

273 - Mardin Milletvekili Süleyman Bolunmez'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S Sayısı 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

274 - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefî Mahçıçek'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/695) (S Sayısı 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

275 - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sançam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 
uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S Sayısı 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 
1011 2005) 

276 - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tuysuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S Sayısı 984'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

277 - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S Sayısı 9R5'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

278 - Hakkâri Milletvekili Fehmi Oztunc'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 2 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/719) (S Sayısı 986'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi IOI12O05) 

279 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/731) (S Sayısı 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10112005) 

280 - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Uyelennden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S Sayısı 988'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

281 - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S Sayısı 989'a I inci Ek) (Dağıtma tanhı 10 11 2005) 

- 2 9 - 25 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER İŞLER 
282 - Balıkesir Milletvekili İsmail Ozgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S Sayısı 990'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

283 - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S Sayısı 991'e I inci Ek)(Dağıtma tarihi 10112005) 

284 • İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen-mesıne Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S Sayısı 992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 112005) 

285 - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S Sayısı 993'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

286 - Kütahya Milletvekili Husnu Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksoz ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S Sayısı 994'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 10112005) 

287 - Mardin Milletvekili Selahattın Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksoz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/718, 3/789) (S Sayısı 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 10 11 2005) 

288 • Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 46 Milletvekilinin, 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S Sayısı 1016) (Dağıtma tarihi II 112005) 

289 - Konya Milletvekili Atılla Kart'ın, Yenıceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S Sayısı 1020) (Dağılma tarihi 28 11 2005) 

290 - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
ilkokul Oğrelmenlerının Haftalık Ders Saatleri ı(e Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061)(S Sayısı 1021) (Dağıtma tarihi 28 112005) 

291 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S Sayısı 1024) (Dağıtma tarihi 28 112005) 

292 X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
DışışlerıKomısyonuRaporu(l/ll!6)(S Sayısı 1027) (Dağıtma tarihi 28 112005) 
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293 X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştiril meşine ilişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu(l/1075) (S Sayısı 1022) (Dağıtma tarihi 30 112005) 

294 X - Ekonomik işbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/I077)(S Sayısı 1023) (Dağıtma tarihi 30 112005) 

295 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gumruk Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S Sayısı 
1032) (Dağıtma tarihi 5 12 2005) 

296 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062)(S Sayısı 1033) (Dağıtma tarihi 5 122005) 

297 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S Sayısı 
1035) (Dağıtma tarihi 5 12 2005) 

298 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Di şişlen Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S Sayısı 1031) (Dağıtma tarihi 6122005) 

299 - Kastamonu Milletvekili Hakkı Koylu'nun, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S Sayısı 1038)(Dağıtmatarihi 12 122005) 

300 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psıkotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tıplerdekı Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087)(S Sayısı 1044)(Dağıtma tarihi 21 12 2005) 

301 X • Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S Sayısı 1045)(Dağıtma tanhı 21 122005) 

302 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S Sayısı 1046) (Dağıtma tanhı 21 122005) 

303 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/I131)(S Sayısı 1054) (Dağıtma tarihi 25 12 2005) 

304 - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin, 4207 Sayılı Tutun 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S Sayısı 1062) (Dağıtma tanhı 17 12006) 

305 - Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S Sayısı 1063) 
(Dağıtma tanhı 18 1 2006) 
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08 - KANUN TASARI VETEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
306 - izmir Milletvekili Ahine! Ersın'ın, 468] Sayılı Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri 

izleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Karnın Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu(2/214)(S Sayısı 1065)(Dağıtmatarihi 18 12006) 

307 X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yucesan, Mehmet Cevdet Selvı ve Mehmet 
Alı Ankan ile 25 Milletvekilinin, Frıgya Vadisi Tarihi Müh Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S Sayısı 1071) (Dağıtma 
tarihi 26 1 2006) 

308 - Malatya Milletvekili Fent Mevlut Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin, 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlen Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Tçtuzuğun 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S Sayısı 1072) (Dağıtma tarihi 26 12006) 

309 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 29 9 2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye imar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrı menkuller Hakkında İlgili idarî Makamlar Tarafından Yasal Suresinde Kamulaştırma veya 
imar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı için Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı iddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı ilgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle içtüzüğün 119 ve 120 ncı 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S Sayısı 1073) (Dağıtma tanhı 31 I 2006) 

3 1 0 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S Sayısı 1080) (Dağıtma tarihi 9 2 2006) 

311 X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçınlen 2 Aralık 1961 Tarihli Yem Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tarım, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135)(S Sayısı 1085) (Dağıtma tanhı 1522006) 

312 X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/1142) (S Sayısı 1087) (Dağıtma 
tanhı 20 2 2006) 

313 - izmir Milletvekili Enver Oktem ve 14 Milletvekilinin, 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlen Personel Kanununa Bazı Maddelenn Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S Sayısı 1088) (Dağıtma 
tanhı 20 2 2006) 

314 - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, Divriği Ulucamısı ve 
Şıfahanesı'nın Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S Sayısı 1089) (Dağıtma 
tarihi 20 2 2006) 

315 - Bursa Milletvekili Niyazı Pakyurek'ın, Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S Sayısı 1092) (Dağıtma tarihi 24 2 2006) 

316 X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 6183 Sayılı Amme Alacaklannın Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde ilavesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/621 )(S Sayısı 1093) (Dağıtma tanhı. 
24 2 2006) 

317 - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile içişleri Komisyonları Raporları (1/746)(S Sayısı 1100)(Dağıtma tanhı 28 2 2006) 

318 - izmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Mıçooğulları ile 21 Milletvekilinin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S Sayısı 1104) (Dağıîma tarihi 7 3 2006) 

319 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısıve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/l049)(S Sayısı 1105) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

320 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adlı 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S Sayısı 1106) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

321 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S Sayısı 1108) (Dağıtma tarihi 7 3 2006) 

322 - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol ile 73 Milletvekilinin, Tutun Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atılla Başoğlu'nun, Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S Sayısı 1109) (Dağıtma tarihi 9 3 2006) 

323 - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin, Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S Sayısı 1110) (Dağıtma tanhı 9 3 2006) 

324 X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomunıkasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 163) (S Sayısı 
llll)(Dağıtma tarihi 15 3 2006) 

325 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S Sayısı 
1115) (Dağıtma tanhı 17 3 2006) 

326 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Vetennerhk Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S Sayısı 1116) (Dağıtma 
tanhı 17 3 2006) 

327 X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S Sayısı 1117) (Dağıtma 
tanhı 17 3 2006) 

328 X - Türkiye Cumhuriyeti Hukumelı ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S Sayısı 1118) (Dağıtma tarihi 17 3 2006) 

329 X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet istatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti istatistik 
Ajansı Arasında istatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Rapoıu (1/1088) (S Sayısı 1119) (Dağıtma tanhı 17 3 2006) 

330 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasaıısı ve 
Tarım, Orman ve Koyışlen ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S Sayısı 1120) 
(Dağıtma tarihi 17 3 2006) 
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08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
331 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sarı Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576] (S Sayısı 1121) 
(Dağıtma tarihi 213 2006) 

332 - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10 
Maddesinin 1 Fıkrası ile 2 Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S Sayısı 1124) 
(Dağıtma tarihi 23 3 2006) 

333 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106)(S Sayısı 1128) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

334 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (I/1I07)(S Sayısı 1129) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

335 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 141) (S Sayısı 1130) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

336 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adlı 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 144) (S Sayısı 1131) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

337 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S Sayısı 1132) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

338 - Türk Silahlı Kuvvetlen Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S Sayısı 1133) (Dağıtma tarihi 
29 3 2006} 

339 - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S Sayısı 1134) (Dağıtma tarihi 29 3 2006) 

340 - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nun Akbulut'un, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S Sayısı 
1145) (Dağıtma tarihi 27 4 2006) 

341 - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 31 5 2005 Tarihli ve 6 Saydı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocuklaıın ve Gençlerin Psikolojik Gelişimim Olumsuz Etkilediği ve ilgili Idan 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı iddialarını içeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı. Bu Karara Karşı ilgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle içtüzüğün 119 ve 120 ncı 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Buyuk Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S Sayısı 1144) (Dağıtma tarihi 28 4 2006) 

342 X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (l/M 17) (S Sayısı 1148) (Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

343 X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Taııhlı 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
İçin işbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (l/l 118) (S Sayısı 1149) (Dağıtma Tarihi 4 5 2006) 

344 X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S Sayısı 1150) 
(Dağıtma Tanhı 4 5 2006) 

345 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik işbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, Orman ve Koyışlerı ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S Sayısı 1155) (Dağıtma tarihi 10 5 2006) 

346 X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Uyesı Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine ilişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu(l/l 124) (S Sayısı 1156) (Dağıtma tarihi 1052006) 

347. X - Uluslararası Denizcilik Orgutu Sözleşmesinde Yapılan Değışıklıklenn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporlan (l/l 174)(S Sayısı 1157)(Dağıtma tarihi 10 5 2006) 

348 - Ardahan Milletvekili Ensar Oğut ve 24 Milletvekilinin 17 3 1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S Sayısı 
1160) (Dağıtma tarihi 1552006) 

349 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhunyetı Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 128) (S Sayısı 
1181) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

350 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 132) (S Sayısı I!82) (Dağıtma tanhı 22 5 2006) 

351 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Aıap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında işbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 143} (S Sayısı 1183) (Dağıtma tarihi 22 5 2006) 

352 - Çoğaltılmış Fıkır ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kultur, 
GençlıkveSporKomısyonuRaporu(l/1205)(S Sayısı 1186) (Dağıtma tanhı 22 5 2006) 

353 X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S Sayısı 1184) 
(Dağıtma tanhı 23 5 2006) 

354 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S Sayısı 1185) (Dağıtma tanhı 23 5 2006) 

355 - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopcu'nun, Orman Kanununun 2 ncı Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Koyışlerı Komisyonu Raporu 
(2/632) (S Sayısı 1187) (Dağıtma tanhı 24 5 2006) 

356 - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
KomısyonuRaporu(l/1208)(S Sayısı 1188) (Dağıtma tanhı 29 5 2006) 
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08 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 
357 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku ve 42 Milletvekilinin, Buyukşehır Belediyesi Kanununa 

Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S Sayısı 1190) (Dağıtma tarihi 3052006) 

358 - Tasfiye İşlen Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğünün Gumruk Müsteşar
lığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S Sayısı 1207) 
(Dağılma tarihi 13 6 2006) 

359 X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin, Jeotermaİ Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun, Jeotermaİ Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yuksektepe*nın, Jeotermaİ 
Kaynaklan ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S Sayısı ! 208) (Dağıtma tarihi 2062006) 

360 - Anavatan Parlısı Grup Başkanvekıllerı Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 ncı Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S Sayısı 1213) (Dağıtma tanhı 23 6 2006) 

361 X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna Içışlen Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi işbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078){S Sayısı 1218)(Dağıtmatanhı 2762006) 

362 X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışışlen 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S Sayı^ 1219) (Dağıtma tarihi 27 6 2006) 

363 X - Türkiye Cumhurıyelı Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Gen Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 123)(S Sayısı 1220)(Dağıtma tanhı 27 6 2006) 

364 - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin, Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S Sayısı 1224) (Dağıtma tanhı 27 6 2006) 

365 - Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (I/12I2)(S Sayısı 1225) (Dağıtma tanhı 2962006) 

366 X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S Sayısı 1230) (Dağıtma tanhı 30 6 2006) 

367 X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S Sayısı 1232)(Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

368 - Konya Milletvekili Atılla Kan ve 45 Milletvekilinin, 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S Sayısı 1233) (Dağıtma tarihi 5 9 2006) 

369 - Malatya Milletvekili Ahmet Munır Erkal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Goıe Rapora İtirazı (3/799) (S Sayısı 1161 "e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 2092006) 

370 - istanbul Milletvekili Yahya Baş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komısyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Mılleivekılmın içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/800) (S Sayısı 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

371 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/820) (S Sayısı 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 2092006) 

372 - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S Sayısı 1164'el inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

373 • Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçıçek'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komısyonlaıı Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Halay Milletvekili Goklıan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
uncu Maddesine Göre Rapora itirazı (3/837) (S Sayısı 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

374 - Afyonkarahısar Milletvekili Reyhan Balandı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadaı Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/838) (S Sayısı I I66'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

375 - Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kuçukaşık'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/878) (S Sayısı 1168'e I inci Ek)(Dağıtma tarihi 2092006) 

376 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/879) (S Sayısı 1169'a I inci Ek) (Dağıtma tanhı 20 9 2006) 

377 - izmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ulku'nun İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/899) (S Sayısı 1170'el inci Ek) (Dağıtma tanhı 20 9 2006) 

378 - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa lîe Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/914) (S Sayısı I171'e I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

379 - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tuysuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryakı ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 uncu Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/922) (S Sayısı 1172'ye I inci Ek) (Dağıtma tanhı 20 9 2006) 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
380 - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/932) (S Sayısı 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

381 - Konya Milletvekili Abdullah Çelınkaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryakı ile 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 unco Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S Sayısı 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

382 - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/955) (S Sayısı 1175'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

383 - Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/961) (S Sayısı lİ76'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

384 - Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Teskeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Balıkesir Milletvekili Alı Kemal Devecıler'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/982) (S Sayısı 1177'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi 20 9 2006) 

385 - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un içtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/984) (S Sayısı 1179'a 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi 2092006) 

386 - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (I/I187)(S Sayısı 1235) (Dağılma tarihi 5 102006) 

387 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feramus Şahın'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile 
Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/979) (S Sayısı 
\ 1%'ya 1 mcı Ek) (Dağılma lanhı 9 10 2006) 

388 - Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile Feramus Şahın'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Zıya Diren ile 
Feramus Şahın'ın İçtüzüğün 133 uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) (S Sayısı 
I I97'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 9 10 2006) 

389 - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin Içluzuğun 133 uncu 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/981) (S Sayısı 1198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 9102006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
390 - Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslaıma 

Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/1226)(S Sayısı !247)(Dağıtmatarihi 20 102006) 

391 - Erzurum Milletvekili Muzaffer Gulyurt'un, Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S Sayısı 1248) (Dağıtma tarihi 27 10 2006) 

392 - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu(l/1230)(S Sayısı 1250) (Dağıtma tarihi 31 102006) 

393 - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/855) (S Sayısı 1251) (Dağıtma 
tarihi 31 10 2006) 

394 X - 26/9/2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 uncu Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gen 
Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kultur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1251) 
(S Sayısı 1253J (Dağıtma tarihi 6 112006) 

395 - Samsun Milletvekili Ahmet Yenı'nın, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu <2/875) (S Sayısı 1254) (Dağıtma tarihi 6 112006) 

396 - Artvin Ih Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu(l/1250) (S Sayısı 1258) (Dağıtma tarihi 13 112006) 

397 X Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevlen Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Tarım,- Orman ve Koyışlerı Komisyonu Raporu (1/1245) (S Sayısı 1261) 
(Dağıtma tarihi 16 1! 2006) 

398 - Yedek Subaylar ve Yedek Asken Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1213) (S Sayısı 1263) (Dağıtma tarihi 
22 11 2006) 

399 - Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve MıllîSavunma Komisyonu Raporu(l/I228) (S Sayısı 1264) (Dağıtma tarihi 22 112006) 

400 - Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S Sayısı 1265) (Dağıtma tarihi 22112006) 

401 - Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1254) (S Sayısı 1266)(Dağıtmatanhı 22 11 2006) 

(X) Açık oylama-, a tâbi ısleı I gosieı ir 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 
(**) Içlıızuğun 91 ıııcı maddesine göre Temel Kanun olarak gorutulmeıı kabul edilmiştir 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1255) 

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin; Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklin ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/870) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ekte sunulmuştur 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz 

10/10/2006 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Recep Özel 
İsparta 

Alım Tunç 
Uşak 

Hacı Biner 
Van 

Abjzıet Çağlayan 
Uşak 

Hasan Kara 
Kilis 

ÂfıfDemırkıran 
Batman 

Muzaffet Kulen 
Çorum 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği üzere, ceza adalet sistemimizi oluşturan temel ceza kanunları olarak adlandırılan Türk 

Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
infazı Hakkında Kanun ve Adlı Sicil Kanunu, Türkiye Buyuk Millet Meclisince kabul edilerek 
I Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir Keza, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Ko
ruma Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlen ile Ko
ruma Kurulları Kanunu da sırayla 15/7/2005 ve 20/7/2005 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir 

Geçen zaman içerisinde yukarıda bahsedilen kanunların uygulanmasında bazı maddeler yönün
den tereddütlerin oluştuğu, farklı uygulamalann yapıldığı, uygulama birliğini sağlayacak Yargıtay 
içtihatlarının da henüz oluşmadığı görülmüştür 

Ote yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 uncu maddesi Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş ve kanun koyucuya yem düzenleme yapılması konusunda zaman tanınmıştır Bu karar ne
deniyle, kanunun uygulamasında oluşacak boşluğu gidermek amacıyla, soz konusu maddenin yem
den düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra, idarî yaptırım kararı gerektiren fiiller ve suç açısından uygulama birliği sağlanması, uygula
mada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, mevzuatımıza yeni giren uzlaşma gibi bazı müessese
lere işlerlik kazandırılması amacına yönelik değişiklikler yapma gereği duyulmuştur 

Diğer yandan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hak yoksunluklanyla ilgili olarak suresiz hak 
yoksunluğu kabul edilmemesine karşın 5352 sayılı Adlı Sicil Kanununun geçici 2 ncı maddesinde, 
diğer kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli sureyle hapis cezasına veya belli suçlardan dola-
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yı bir cezaya mahkum olan kişilerin belli haklan kullanmaktan suresiz olarak yoksun bırakılması
na ilişkin hükümlerin saklı tutulması ve saklanmış hakların gen verilmesi yolunun da kapalı tutul
ması nedeniyle uygulamada ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır Bu sorunların çözümüne yönelik ola
rak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli su
reyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin suresiz olarak kul
lanmaktan yasaklandı klan haklan tekrar kullanabilmelerine imkan tanıyan bir düzenleme yapılma
sına ihtiyaç duyulmuştur 

işbu Kanun Teklifiyle, yukarıda bahsedilen hususlarda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi 
ve ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine sekizinci fıkradan 

sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir Adlı para cezasının hapis cezasına seçimlik yaptırım olarak 
kabul edildiği hallerde, cezanın belirlenmesi ve bireysellestınlmesı bağlamında mahkeme, önce kı
şı hakkında hapis cezasına mı yoksa adlı para cezasına mı hükmedeceğini karara bağlar Bu terci
hin yapılmasında sadece suçlunun kişiliği dikkate alınmalıdır Bu tercih, aslında cezanın bireysel
leştirilmesi yöntemlerinden birim oluşturmaktadır Bu bakımdan soz konusu belirlemede failin geç 
mışı, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama surecindeki davranıştan, cezanın failin geleceği 
üzerindeki olası etkilen gibi hususlann yanı sıra, ekonomik durumu da goz onunde bulundurulur 

Bu tercih sonucunda mahkemenin kışı hakkında adlı para cezasına hükmetmeyi kararlaştırma
sı halinde, adlı para cezasının hesaplanmasında esas alacağı gun sayısını, hapis cezasının belirlen
mesi ve bireyselleştirilmesi ile ilgili olarak 61 ınct maddede öngörülen usul ve sırayı izleyerek be
lirleyecektir 

Bu hesaplamada temel gun belirlenirken, beş gun ile yedıyuzotuz gun arasında bir gun mu, 
yoksa ilgili suç tanımındaki hapis cezasının alt ve ust sınırının mı esas alınacağı konusunda, uygu
lamada bir tereddüt oluşmuştur Bu tereddüdün giderilmesi için, işbu fıkra hukmu madde metnine 
eklenmiştir 

Bu hükme göre, adlı para cezasının hesaplanmasına ilişkin temel gun belirlenirken, ılgıh suç 
tanımındaki hapis cezasının alt ve ust sınırının goz onunde bulundurulması gerekir Aksı takdirde, 
adlı para cezasının ödenmemesi halinde uygulanacak hapis suresi bakımından dengesiz sonuçlar or
taya çıkabilir 

Bu suretle belirlenen temel gun üzerinden 61 inci maddedeki usul ve sıraya göre artırma veya 
indirim yapmak suretiyle sonuç gun sayısı belirlenir 

Madde 2- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 73 uncu maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" 
ibaresi, maddenin içeriğine uygun olarak madde metninden çıkartılmıştır 

Madde 3- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 87 ncı maddesinin uçuncu fıkrası değiştınlmıştır 
Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birisi kemik kınlmasıdır 87 ncı 
maddenin uçuncu fıkrasında, maddenin diğer fıkralarından farklı olarak, 86 ncı maddeye göre belir
lenen cezanın belli oranda artınlması yönteminden ayrılınmış ve kemik kırılması haline ozgu olarak 
hapis cezasının alt ve ust sınırlan mustakılen belirlenmiştir Bu düzenleme karşısında, örneğin ana
sına karşı işlediği kasten yaralama suçu sonucunda kol kemiğinin kırılmasına neden olan fail hakkın
da 87 ncı maddenin uçuncu fıkrasındaki makas arasında cezaya hükmederken, mağdurla fail arasın
daki ustsoy - altsoy ilişkisinin ne suretle goz onunde bulundurulacağı hususunda uygulamada oluşan 
tereddütleri gidermek amacıyla işbu değişikliğin yapılmasına gerek duyulmuştur Ayrıca, uygulama-
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da duyulan tereddütler goz onunde bulundurularak, fıkra metnine kemik çıkığı eklenmiştir Çunku çı
kıkların da, kemik kırığı gibi kışının hayat fonksiyonları üzerinde önemli etkisi olmaktadır 

Madde 4- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir 
Kasten yaralama fiilinin kışı üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek olçude 
hafif olması halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikayetine tabı kılınmıştır Bu
na karşılık, 89 uncu maddenin son fıkrasına göre, bilinçli taksirle yaralama halinde, yaralamanın 
ağırlığı goz onunde bulundurulmaksızın re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir Bu du
rumda bir çelişkiye düşmemek için, bilinçli taksirle sebebiyet verilen yaralanmanın temel sekimde 
ancak mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesini mumkun kılmak ama
cına yönelik olarak işbu değişiklik yapılmıştır 

Madde 5- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi değiştirilmiştir Yeni Türk Ceza 
Kanununda, izlenen suç siyasetinin gereği olarak, uyuşturucu veya uyancı madde kullanmak değil, 
kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri 
suç olarak tanımlanmıştır Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kışı, aslında tedaviye ihtiyaç 
duyan bir kışıdır Bu nedenle, yeni Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde, kışının öncelikle 
tedavi edilmesini ve tekrar uyuşturucu veya uyancı madde kullanmaktan korunmasını sağlamaya 
yönelik olarak hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasını öngören bir düzenleme ya
pılmıştır 

Ancak, bu düzenlemenin ıçenğıyle ilgili olarak uygulamada tereddütlerin oluştuğu gözlemlen
miştir Bu tereddütleri gidermek amacıyla soz konusu madde metninde değişiklik yapılması gereği 
hasıl olmuştur 

Buna göre, kışının tedavi olmayı kabul etmesi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uy
gun davranması halinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak dolayısıyla hakkında cezaya hukmolunmayacaktır Başka bir deyişle, bu durum
da mahkeme, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak için satın alan, kabul eden veya bulun
duran kışı hakkında cezaya hükmetmeden tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbirine ya da sa
dece denetimli serbestlik tedbirine karar verecektir 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kışının tedaviye ihtiyacının olup olmadığı, tıp bilimi
nin verilen çerçevesinde belırlenebilecek olan bir sorundur Bu nedenle, mahkeme, kullanmak için 
uyuşturucu veya uyancı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kışının uyuşturucu madde 
kullanıp kullanmadığını, kullanmakta ise tedaviye ihtiyacının olup olmadığını bilirkişi marifetiyle 
belirleyecektir 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kışının ihtiyacı olan tedavinin suresi kanunda belir
lenmemiştir Çunku tedavi, yalın bir tıbbı olgudur Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kışı, bu 
maddenin etkisinden kurtulabilmesi için kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin gereklerine uy
gun davranmakla yükümlüdür Kışı tedavi surecinde ayrıca denetim serbestlik tedbirine tabı tutulur 

Uygulanan tedavinin olumlu sonuç vermesi ve artık gerek kalmadığı için tedaviye son venime-
sı halinde de denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına devam edilir Tedavinin sona erdiği ta
rihten itibaren denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına asgari bir yıl sureyle devam olunur 
Ancak, mahkeme, toplam uç yılı geçmemek üzere, bu surenin uzatılmasına karar verebilir 

Kışının hakkında uygulanan denetimli serbestlik tedbirinin de gereklerine uygun davranması 
halinde, bu sure sonunda, hakkında açılmış olan kamu davası ile ilgili olarak mahkemece düşme ka
rarı ven I ir 
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Bunun ifade ettiği anlam şudur Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, 
kabul etmek veya bulundurmak suçundan dolayı hakkında kamu davası açılmış olan sanıkla ilgili 
olarak cezaya hükmetmeden tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbirine ya da sadece denetim
li serbestlik tedbirine karar verilmesi halinde, açılmış olan kamu davası derdest olmaya devam et
mektedir 

Kışının, kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya denetimli serbestlik tedbirinin gerek
lerine uygun davranmaması halinde, açılmış olan davaya devam olunarak hakkında 191 mcı mad
denin birinci fıkrası hükmüne istinaden cezaya hukmolunur 

Maddenin altıncı fıkrasında, kışı hakkında cezaya hukmolunduktan sonra da tedavi ve dene
timli serbestlik tedbiri uygulanmasının yolu açık tutulmuştur 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak 
suçundan dolayı mahkum edilmiş olan kışının tedaviyi kabul etmesi ve bununla bağlantılı olarak 
uygulanan denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, hakkında hukmo-
lunan cezanın infazına başlanmaz 

Olumlu sonuç vermesi dolayısıyla uygulanan tedaviye son verilen tarihten itibaren asgari bir 
yıl, azamı uç yıl sureyle devam eden denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması 
halinde, kışı hakkında hukmolunan ceza infaz edilmiş sayılacaktır 

Buna karşılık, kışının kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya denetimli serbestlik 
tedbirinin gereklerine uygun davranmaması halinde, hukmolunan ceza derhal infaz edilir 

Madde 6- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle ör
gütlü suçlulukta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya sınırlama getirilmiştir 

Madde 7- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 234 uncu maddesine uçuncu fıkra olarak yeni bir 
fıkra eklenmiştir 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 339 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrasına göre, "Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep ol
maksızın onlardan alınamaz " Bu hükümle, yaşı ne olursa olsun, çocuğa ana ve babasının bilgisi ve
ya rızası dışında evi terk etmeme hususunda bir yükümlülük yüklenmiştir Bu hukmu, ana ve baba
sının bilgisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğu yanında bulunduran kişiye çocuğun ana ve ba
basını veya yetkili makamları durumdan haberdar etmek yönünde bir yükümlülük yüklemek sure
tiyle tamamlamak gerekir Çocuğun evi terk etmesinin ana ve babada buyuk bir tedirginlik oluştur
duğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir Belirtilen gerekçelerle, Türk Ceza Kanununun, "Çocu
ğun kaçırılması ve alıkonulması" başlıklı 234 uncu maddesine, kanuni temsilcisinin bilgisi veya rı
zası dışında evi terk eden çocuğu rızasıyla da olsa yanında tutan kişiye çocuğun ailesini veya yet
kili makamları durumdan haberdar etmek yönünde bir yükümlülük yükleyen ve bu yükümlülüğe 
aykırı davranışı suç olarak tanımlayan bir fıkra eklenmiştir 

Madde 8- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 245 inci maddesine fıkra eklenmiştir Maddenin bi
rinci fıkrasına giren fiillerle başkasına ait banka kartı veya kredi kartının hukuka aykırı olarak kul
lanılması suretiyle haksız bir menfaat elde edilmiş olması halinde malvarlığına karşı işlenen suçla
ra ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına imkan tanımak svıretıyle Anayasanın eşitlik 
ilkesini güvence altına alan 10 uncu maddesine uygun bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır 

Madde 9- Maddeyle, 5252 sayılı Kanunun 4 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik ya
pılmıştır Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline dışkın 5252 sayılı Kanunun 4 uncu 
maddesinin bınncı fıkrası metninde "alt ve ust sınırları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç 
gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para cezalan" ibaresine, buna karşı-
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lık 5 inci maddenin ikinci fıkrasında ise, "alt ve ust sınırlarından birisi veya bunlardan her ıkısı gös
terilmemiş olmakla birlikte," ibaresine yer verilmiş olması, para cezasının alt ve ust sınırlarının her 
ikisinin de gösterildiği suç tanımlarında özellikle 5 maddenin ikinci fıkrası bağlamında uygulama
da bir tereddüde neden olmuştur Bu tereddüdün giderilebilmesi amacıyla, Yürürlük Kanununun 4 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alt ve ust sınırlan veya bunlardan birinin gösterildiği 
veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" ibaresi metinden çıkarılmıştır 

Madde 10- Maddeyle, Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline ilişkin 5252 sayı
lı Kanunun 4 uncu maddesinin bınncı fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak ve aynı gerekçe
lerle, Yürürlük Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alt ve ust sınırlarından bi
risi veya bunlardan her ıkısı gösterilmemiş olmakla birlikte", ibaresi metinden çıkarılmıştır 

Madde II- Maddeyle, 5252 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir 
Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 15 inci maddesinin bınncı fıkrasında, "Hapis cezası yedi 
günden yirmi seneye kadardır Kanunda açıklanmayan yerlerde yukarı haddi beş senedir" hukmu 
yer almaktaydı Yeni Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin bınncı fıkrasında ise, "Sureli ha
pis cezası, kanunda aksı belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz " hükmüne 
yer verilmiştir Bu durum karşısında, diğer kanunlarda örneğin uç aydan az olmamak üzere hapis 
cezasının öngörüldüğü suç tanımlarında cezanın ust sınırı yirmi yıl olmaktadır Bu farklı düzenle
me, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren bu suçların, ağır ceza mahkemesinin görev ala
nına girmesini sonuçlanmıştır Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline ilişkin 5252 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki mevcut düzenleme, bu sorunu sadece 1 Haziran 
2005 tanhındcıı önce işlenmiş olan suçlarla sınırlı olarak çözmekledir I Haziran 2005 tarihinden 
sonra işlenen ve diğer kanunlarda sadece alt sının gösterilmiş olan suçlarla ilgili olarak cezanın ust 
sınırının ve buna bağlı olarak görevli mahkemenin belirlenmesi bakımından ortaya çıkan sorunu 
çözmek amacıyla işbu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur 

Madde 12- Maddeyle, 5252 sayılı Kanunun, geçici I inci maddede yer alan "31 Aralık 2006" 
ibaresi, ilgili kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasına imkan sağlamak amacıyla "31 Aralık 
2008" olarak değiştirilmiştir 

Madde 13-Maddeyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir 
5271 sayılı Kanunun 4 uncu maddesinin bınncı fıkrasına göre, davaya bakan mahkeme, görev

li olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re'sen karar verebilir 6 ncı maddesinin bı
nncı fıkrasına göre ise, iddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt dereceli bir mahkemeye 
ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik karan venlemez 

Kovuşturma evresinden önceki bir aşamada görevsizlik kararı verilemeyeceğine, kovuşturma 
evresi iddianamenin kabulü ile başlayacağına göre, 6 ncı madde uyarınca görevsizlik kararı verile
bilmesi hiçbir şekilde mumkun olamamaktadır 

Her ne kadar, 4 uncu maddenin bınncı fıkrasında, 6 ncı madde hükmünün saklı olduğu belir
tilmekte ise de, bundan kastedilen, bu madde kapsamında hiçbir zaman görevsizlik kararı verileme
mesi değil, yargılamada belli bir aşamaya gelindikten sonra görevsizlik kararı veril em e mes id ir Oy
sa 6 ncı maddenin bınncı fıkrası hukmu, ust dereceli mahkeme bakımından görevsizlik kararı ve
rilmesi yolunu bütünüyle kapatmaktadır 

6 ncı maddenin bınncı fıkrasının mevcut halı, kapsamlı bir soruşturma yapılarak iddianame dü
zenlenmesi ve buna bağlı olarak yargılamanın makul bir surede sonuçlandırılması hedefinin önün
de bir engel oluşturmaktadır Çunku davaya bakmak istemeyen mahkeme, iddianameyi kabul ettık-
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ten sonra, ust dereceli mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle 5 inci madde uyarınca görevsizlik 
kararı verdiği takdirde, ust dereceli mahkemenin de görevsizlik kararı vermek suretiyle görev uyuş
mazlığı çıkarması ve asıl görevli mahkemenin merci tayını yoluyla belirlenebilmesi mumkun olma
yacaktır Bu durum, iddianamelerin gereği gibi nicel erimek sız m kabul edilmesine ve bunun sonucu 
olarak, bir yandan yargılamanın uzamasına diğer yandan da madde bakımından yelkıh olmayan bir 
mahkemenin davaya bakmak zorunda kalmasına yol açabilmekledir 

Bu nedenlerle Ceza Muhakemesi Kanununun 6 neı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte
dir Böylece, doğrudan doğruya veya görevsizlik kararıyla iddianame kendisine gelen mahkeme, 
aşağı dereceli mahkemenin görevli olduğu görüşünde ise görevsizlik karan verebilecektir Bu du
rumda iddianameler daha dikkatle incelenerek kabul edilecektir 

Ancak, görevli olduğunu kabul ederek duruşmaya başlamasından sonra, duruşmada suçun hu
kuki niteliği değiştiği için alt dereceli mahkemenin görevine giren bir yargılamanın soz konusu ol
duğunu düşünen mahkeme, usul ekonomisi gereği, artık görevsizlik kararı vermeyip yargılamayı ta
mamlayacaktır Böylece, 4 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan "6 ncı madde hukmu saklıdır" 
kuralı da gerçek işlevine kavuşmuş olacaktır 

Madde 14- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 100 uncu maddesinin uçuncu fıkrasının (a) bendi
ne (5) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (6) numaralı alt bent eklenmiştir Düzenlemeyle, 
özellikle buyuk kentlerde hırsızlık ve yağma suçlarında meydana gelen artışlar ile çocukların bu 
suçlarda kullanılması ve kamuoyunda meydana gelen infial de dikkate alınmak suretiyle, bu suçla
rın işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeninin varsayıla-
bılmesı öngörülmüştür 

Madde 15- Maddeyle 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine bir fıkra eklenmiştir Kanun
larda öngörülen tutukluluk surelerinin dolması nedeniyle salı verilenler hakkında, maddede duzen-
lenen ceza miktarı koşulu aranmaksızın adlî kontrole ilişkin hükümlerin uygulanmasına olanak sağ
lanmıştır 

Madde 16- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır 
Maddenin birinci fıkrasına eklenen ibare ile, hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama 
emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın yanı sıra, ifade veya sorgu 
için 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmemiş olan şüpheli veya sanığın da zorla getirilme
sine karar verilebileceği öngörülmektedir Böylece uygulamada ortaya çıkan bazı tereddütlerin gi
derilmesi amaçlanmıştır 

Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan "zorla getirmeyi isteyen" ibareleri fıkra metinlerinden 
çıkarılmaktadır Bu fıkralarda yapılan değişikliğin amacı. Cumhuriyet savcılarının zorla getirme ka
rarı verme yetkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda uygulamada yaşanan yoğun tereddüttür 
Soruşturma evresinin asıl sahibi konumunda bulunan Cumhuriyet savcısına bu yetkinin tanınmama
sı, uzlaşma gibi bazı kurumlan önemli olçude işlemez hale getireceği gibi, iddianamenin iadesi yo
lunun işletilmesi bakımından da sorunlar çıkarabilecektir Ceza Muhakemesi Kanununda soruştur
ma evresine yüklenen fonksiyonun gereği gibi ifa edilebilmesi ve yargılamanın makul bir surede so
nuçlandı nlabilmesi için, soruşturma evresinin asıl yetkilisi olan Cumhuriyet savcısının zorla getir
me yetkisi hususunda bir tartışma ve tereddüdün bulunmaması gerekmektedir 

Maddeye eklenen yedinci fıkra ile, tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçinin öncelikle çağrı kâğı
dı ile çağrılacağı, buna rağmen gelmeyen bu kişiler hakkında zorla getirme kararı verilebileceği 
hukmunu içermektedir 
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Tanıklar soz konusu olduğunda, 43 uncu madde uyarınca çağırılan tanık gelmediğinde 44 un
cu madde uyarınca zorla getirme kararı verilebilmektedir Ancak 44 uncu madde sadece hâkim ve
ya mahkemenin yetkili olduğu şeklinde anlaşılmaya müsaittir Cumhuriyet savcısının da bu konuda 
yetkili olduğunu vurgulamak amacıyla tanıklar bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyul
muştur Bu nedenle hukum, özellikle Cumhuriyet savcısının zorla getirme karan verme yetkisi ba
kımından önem taşımaktadır 

Bilirkişi hakkında zorla getirme kararı verilip verilemeyeceği, Ceza Muhakemesi Kanununun 
mevcut düzenlemeleri bakımından tartışmalı hale gelmiştir Mülga 1412 sayılı Kanunda (m 70), 
"rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip de yemin
den, rey ve mütalaa beyanından çekinen bilirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler uygulanır" 
şeklinde bir düzenleme yer almakta ıdı Dolayısıyla bu hukum, hem çağrıya uyulmamasının hem de 
çağrıya uyulmasına rağmen yeminden ve goruş açıklamasından kaçınmanın yaptırımını düzenle
mekte ıdı Buna göre, çağrıya uymayan bilirkişi hakkında mülga 1412 sayılı Kanunun 46 ncı mad
desi, yeminden ve goruş açıklamasından kaçınan bilirkişi hakkında ise mülga 1412 sayılı Kanunun 
63 uncu maddesi uygulanabilmekte ıdı Mülga 1412 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ise, çağrıya uy
mayan tanıkların, dolayısıyla bilirkişilerin, zorla getirilmesini öngörmekte ıdı 

Mülga 1412 sayılı Kanunun 70 inci maddesine karşılık gelen ve bu madde ile aynı başlığı ta
şıyan 5271 sayılı Kanunun 71 inci maddesi, kısmen farklı bir düzenleme içermektedir Soz konusu 
hükme göre, "usulünce çağnldığı halde gelmeyen ve gelip de yeminden, oy ve goruş bildirmekten 
çekinen bilirkişiler hakkında 60 inci maddenin birinci fıkrası hukmu uygulanır" 60 inci maddenin 
bınncı fıkrası ise, mülga 1412 sayılı Kanunun 63 uncu maddesinin ilk uç fıkrasına karşılık gelmek
tedir Başka bir ifadeyle, hazır olan fakat yeminden veya tanıklıktan çekinen kışı, bundan doğan gi
derlere ve disiplin hapsine muhatap olacaktır 

Görüldüğü üzere, mülga 1412 sayılı Kanunun 70 inci maddesi, tanıklara ilişkin hükümlere ge
nel olarak, yanı madde numarası zıkretmeksızm atıf yapmak suretiyle, hem hazır bulunmayan bilir
kişinin zorla getirilebileceğini, hem de hazır bulunduğu halde yeminden ve bilirkişilikten kaçınan 
kişiye uygulanabilecek yaptırımları düzenlemekte ıdı Buna karşılık 5271 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesi, hazır bulunduğu halde yeminden ve oy/goruş açıklamaktan kaçınan bilirkişi yanında, usu
lünce çağnldığı halde gelmeyen bilirkişi bakımından da 60 inci maddeye atıf yapmaktadır Başka 
bir ifadeyle, çağıran makamlann huzurunda bulunan fakat bazı işlemlerden kaçınan bilirkişiye yö
nelik yaptırımlar, çağrıldığı halde gelmeyen bilirkişi için de geçerli olmaktadır Bu yaptırımlar ise, 
bazı giderlerin bilirkişiye yukletılmesı ve disiplin hapsidir Ancak, özellikle disiplin hapsi, usulün
ce yapılan çağrıya uymamış olan bilirkişinin hazır bulundurulmasını, bunun için de zorla getirilme
sini gerekli kılmaktadır Bununla birlikte, 5271 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde, zorla getirme
yi öngören 44 uncu maddeye açık bir atıf bulunmadığı için, davete rağmen gelmemiş olan bilirki
şinin zorla getirilip getirilemeyeceği hususu belirsiz kalmaktadır 

Bilirkişi bakımından zorla getirme kararı verme yetkisindeki belirsizlik sadece Cumhuriyet 
savcısı bakımından değildir Cumhuriyet savcısı yanında, hâkim ve mahkemenin de bilirkişi hak
kında zorla getirme kararı verme yetkisinin açıkça belirtilmesi bakımından böyle bir düzenleme ih
tiyacı ortaya çıkmıştır 

Mağdur ve şüpheli de, çağrı kâğıdı ite çağrıldıkları halde gelmedikleri takdirde haklarında zor
la getirme kararı verilebilecektir 233 uncu maddeye göre, mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcı
sı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir, bu hususta yapı
lacak çağn bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır 235 inci maddeye göre ise mağdur ve-
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ya şikâyetçinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adreslen teb
ligata esas alınır Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulu
nulmaz Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle 
tebligat yapılamaması hallerinde adresin araştırılması gerekmez Bu kimselerin beyanının alınması 
zorunlu görüldüğü hallerde uçuncu fıkra uygulanmaz 236 ncı maddenin birinci fıkrasına göre de. 
mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır 

Mağdur ve şikayetçi ile ilgili soz konusu hükümlerin bir zorla getirme kararı verilebilmesine 
imkân tanıyıp tanımadığı hususunda uygulamada ortaya çıkmış bulunan tereddütleri gidermek ama
cıyla, eklenen yedinci fıkra ile, çağrıya uymamaları halinde bu kişilerin zorla getirilebileceği açık
ça lıukum altına alınmaktadır 

146 ncı maddeye eklenen yedinci fıkra ile, 251 inci maddenin altıncı fıkrasıyla da uyum sağ
lanmaktadır Buna göre, 250 ncı madde kapsamındaki suçların soruşturma ve kovuşturması soz ko
nusu olduğunda, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahke
menin sozlu emriyle şüpheli veya sanık, tanık, bilirkişi ve suçtan zarar gören hazır bulundurulabi
lecekken, 250 ncı madde kapsamı dışında kalan suçlann soruşturma ve kovuşturmasında bu kişiler 
önce davet edilecek, buna rağmen gelmezlerse, haklarında zorla getirme kararı verilebilecektir 

Madde 17- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 150 ncı maddesi değiştirilmiştir 
Maddenin birinci fıkrası, uygulamada şüpheli veya sanığın mudafisı bulunup bulunmadığı ve 

müdafi seçebilecek durumda olup olmadığına bakılmaksızın kendilerine müdafi tayın edilmesi yo
luna gidilmesi goz onunde bulundurularak, öncelikle, şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi 
seçmesinin isteneceğine ilişkin açık düzenleme yapılmış, şüpheli veya sanığın müdafi seçebilecek 
durumda olmadığını beyan etmeleri halinde ise, bu konuda talepte bulunmaları şartıyla, müdafi gö
revlendirileceği hukum altına alınmıştır 

İkinci fıkrası ise 5237 sayılı Kanunla uyum sağlamak amacıyla değiştirilmiştir 
Uçuncu fıkrada yapılan değişiklikle, istem aranmaksızın müdafi görevlendirilmesi uygulama

sının etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır Birinci fıkraya göre, anılan tıkrada öngörülen şartların 
gerçekleşmesi kaydıyla, herhangi bir ceza sınırlamasına tabı olmaksızın müdafi görevlendirilmesi 
ise, her zaman mümkündür 

Maddeye eklenen dördüncü fıkra, Türkiye Barolar Birliğinin goruşu alınmak suretiyle Adalet 
Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılmasını öngörmektedir Zorunlu mudafilıkle ilgili diğer hu
suslar yönetmelikte gösterilecektir Soz konusu yönetmelikte zorunlu vekillikle ilgili düzenlemele
re de yer verilebilecektir 

Madde 18- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 171 inci maddesi değiştirilmiştir 
Bu değişiklikle maddenin birinci fıkrası daha anlaşılır bir hale getirilmektedir Maddeye, kamu 

davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili beş yeni fıkra eklenmektedir Gerek 171 mcı maddenin 
birinci fıkrasındaki takdir yetkisinin gerekse eklenen fıkralarda düzenlenen kamu davasının açılma
sının ertelenmesi kararının verilebilmesi için, öncelikle, soruşturma sonucunda toplanan delillerin, 
iddianame düzenlenmesini gerektirecek şekilde suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturma
sı gerekmektedir Buna karşılık, kamu da\ asının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde 
edilememişse veya kovuşturma olanağı bulunmamakta ise, Cumhuriyet savcısı 172 ncı madde uya-
ıınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verecektir 

Maddeye eklenen ikinci fıkra, Cumhuriyet savcsının, kamu davasının açılmasının ertelenmesi
ne karar verebileceği suçlann kapsamını ve ertelemenin suresini göstermektedir Buna göre, uzlaş-
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ma kapsamına giren butun suçlar ile, uzlaşma kapsamında olmasa dahi, ust sınırı ıkı yıl ve daha az 
sureli hapis cezasını gerektiren suçlar bu kapsamdadır Ancak uzlaşma kapsamına giren suçlar soz 
konusu olduğunda, öncelikle uzlaşma usulü denenmek zorundadır Nitekim bu hususu vurgulamak 
üzere, uçuncu fıkrada, uzlaşmaya ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir 

Kapsama giren bir suç soz konusu olduğunda ve uçuncu fıkrada aranan şartlar gerçekleştiğin
de, kamu davasının açılması, beş yıl sureyle ertelenebilecektir 

Maddenin uçuncu fıkrası, kamu davasının açılmasının ertelenmesinin şartlarını düzenlemekte
dir Soz konusu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir 

ilk şart, şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulun
masıdır Mahkûmiyetin kesinleşmiş olması gerekmektedir Önceden böyle bir mahkûmiyeti bulu
nan şüphelinin uzlaşma kapsamına giren bir suçunun soruşturmasında uzlaşma mümkündür Böyle 
bir durumda, mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu maddedeki 
şartlar aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak 
yine de kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ven leb ilecektir Buna karşılık, mağdur veya 
suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi halinde ise, bu 
maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak ka
mu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilecektir 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verılebılmesının ikinci şartı, yapılan soruştur
manın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati
ni vermesidir 

Uçuncu şart, kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu dava
sı açılmasından daha yararlı olmasıdır 

Son şart ise, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan 
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesidir Zararın turu ve miktarını Cum
huriyet savcısı belirleyecektir 

Dördüncü fıkraya göre, erteleme suresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturma
ya yer olmadığına karar verilecektir Erteleme suresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu 
davası açılır Erteleme suresince dava zamanaşımı işlemez 

Beşinci fıkrada ise, ertelemeye ilişkin kararların kaydı, bu kayıtların kimler tarafından, ne kap
samda ve hangi amaçla kullanılabileceği hususları düzenlenmektedir 

Son fıkra, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hükümlerin. Anayasanın 174 un
cu maddesinde koruma altına alman inkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanma
yacağı hukmunu içermektedir 

Madde 19- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesine, hukmun açıklanmasının gen 
bırakılması ile ilgili olarak, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere yeni fıkralar eklenmiş ve mad
denin başlığında da buna uygun olarak değişiklik yapılmıştır 

Maddeye eklenen beşinci fıkra ile, hangi tur ve miktarda cezalar bakımından hukmun açıklan
masının ertelenmesine karar verilebileceği belirtilmektedir Buna göre, yargılama sonunda hukmo-
lunan ıkı yıl ve daha az sureli hapis cezası ile her miktardaki adlî para cezası bakımından hukmun 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir 

Beşinci fıkrada, ayrıca, hukmun açıklanmasının gen bırakılması tanımlanmaktadır Buna göre, 
hukmun açıklanmasının geri bırakılması, öncelikle bir hukum kurulmasını gerektirmektedir Ancak 
bu hukum sanık hakkında hukukî sonuç doğunuamaktadır Başka bir ifadeyle, kurulan hukmun hu-
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kukî sonuç doğurup doğurmaması, belli bir sureye ve bazı şartlara bağlı kılınmaktadır Mahkûmi
yet hukmu kurulduktan başka ayrıca, kurulan bu hukmun, sanık hakkında, yükümlülüklere uyduğu 
takdirde belirli bir sure hukuki sonuç doğurmayacağı anlamına gelen hukmun açıklanmasının geri 
bırakılması karan da verilecektir 

Beşinci fıkrada, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı (utulmaktadır Böylece, yargılama konusu fi
il 255 inci madde uyarınca uzlaşmaya tabı ise, öncelikle uzlaşma yoluyla uyuşmazlığın sona erdi
rilmesi denenecektir Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimi
ni defaten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir Edimin yerine getirilmesinin ile
ri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz eimesı halinde, sanık hakkında, şartla
rı aranmaksızın, hukmun açıklanmasının gen bırakılmasına karar verilir Uzlaşma gerçekleşmediği 
takdirde ise, mahkeme, mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde, şart
ları aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden sanık hakkında kovuşturma konusu suçla ilgili olarak huk
mun açıklanmasının gen bırakılmasına karar verebilir Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma
yı kabul etmesine rağmen sanığın kabul etmemesi halinde, 231 mcı maddedeki şartlar gerçekleşmiş 
olsa bile, sanık hakkında kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hukmun açıklanmasının gen bıra
kılmasına karar verilmez 

Hukmun açıklanmasının geri bırakılmasına karar venlebılmesının şartlan altıncı fıkrada dü
zenlenmektedir Buna göre, 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması gerekir Mahkumiyetin ke
sinleşmiş olması aranacaktır 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları goz onunde 
bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki ha
le getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi gerekir Bu zararın denetim suresince aylık 
taksitler halinde ödenmesi suretiyle tamamen giderilmesi koşuluyla da hukmun açıklanmasının ge
ri bırakılması kararı verilebileceği ise, dokuzuncu fıkrada hukum altına alınmıştır 

Yedinci fıkraya göre, açıklanmasının gen bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olu
nan hapis cezası ertelenemez ve kısa sureli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez Ancak 
mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim suresi içinde yenne getiremeyen sanığın du
rumunu değerlendirerek, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da kısa sureli olması halinde 
seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yem bir mahkûmiyet hukmu kurabilir 

Sekizinci fıkraya göre, hukmun açıklanması beş yıl sureyle ertelenir Bu sure içerisinde sanık 
denetimli serbestlik tedbirine tabı tutulacaktır Denetim suresince dava zamanaşımı işlemez Dene
tim suresi içinde sanığın ayrıca sekizinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere tabı kılınmasına da ka
rar verilebilir 

Onuncu fıkra, denetim suresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve yükümlülüklere uygun 
davranıldığı takdirde, açıklanması gen bırakılan hukum ortadan kaldın tarak, davanın düşmesi ka
rarı verilebileceğini öngörmektedir 

Denetim suresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya yukumluluklenne aykırı davranması 
halinde, mahkeme hukmu açıklar Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim 
suresi içinde yenne getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek, cezanın yansına kadar belirle
yeceği bir kısmının infaz edilmemesine, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da seçenek 
yaptırımlara çevrilmesine katar vererek yeni bir mahkûmiyet hukmu kurabilir 

Hukmun açıklanmasının gen bırakılması kararına itiraz edilebilir 
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Hukmun açı ki arıma sı mn gen bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir Bu ka
yıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir 

Son fıkraya göre, hukmun açıklanmasının gen bırakılmasına ilişkin hükümler. Anayasanın 174 
uncu maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulan
mayacaktır 

Madde 20- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 253 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir 
Birinci ve ikinci fıkralarda uzlaşmaya tabı suçların kapsamı gösterilmektedir Buna göre, 
a) Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan soruşturulması ve kovuşturulması şi

kayete bağlı suçlar, 
b) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ce

za Kanununda yer alan suçlardan listede sayılanlar uzlaşmaya tabıdır Türk Ceza Kanunu dışındaki 
kanunlarda yer alan ve re'sen (akıp edilebilen suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi ıçm, 
ilgili kanunlarda bu konuda bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile etkin pişmanlık hükümlerine yer ve
rilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanamayacaktır 

Dördüncü ve devamı fıkralar soruşturma evresinde uzlaşmanın usulünü ve esaslarını düzenle
mektedir Dördüncü fıkraya göre, soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabı olması halinde. Cumhu
riyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçlan zarar göre
ne uzlaşma teklifinde bulunur Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ha
linde, uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılır Bu kişilerin ayırt etme gucune sahip olup olma
dıkları Cumhuriyet savcısı tarafından araştırıldıktan sonra, uzlaşma teklifinin muhatabı belirlene
cektir Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itiba
ren uç gun içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılacaktır 

Beşinci fıkra düzenlemesinde, uzlaşma teklifinde bulunulan kişiye, uzlaşmanın mahiyeti ve uz
laşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçlarının anlatılması öngörülmektedir Bu noktada 
şüpheliye yapılacak açıklamalar ile mağdur veya suçtan zarar görene yapılacak açıklamalar farklı 
olacaktır Uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlan bu madde
nin çeşitli fıkralarında düzenlenmektedir Omeğın şüpheliye yönelik açıklamada, uzlaşmış olması
nın suçu kabul anlamına gelmediği, uzlaştırma müzakereleri sırasında yapacağı açıklamaların ve bu 
açıklamalara ilişkin tutanakların, mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak 
üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamayacağı, mağdur ve
ya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen kendisinin kabul etmemesi halinde, şart
lan gerçekleşmiş olsa bile, hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyece
ği ve yeterli delil varsa kamu davası açılacağı söylenebilecektir 

Altıncı fıkraya göre, gerekli araştırmalara rağmen, herhangi bir nedenle mağdur veya suçtan 
zarar görene, bu kişiler veya şüpheli temyiz kudretine sahip değillerse kanuni temsilcisine ulaşıla
mamakta ise, uzlaşma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır Omeğın adres belırlenemı-
yorsa, soruşturma dosyasındaki adresler de bulunamıyorsa veya sayılan kişiler yurt dışında ise, bu 
şekilde hareket edilecektir 

Yedinci fıkraya göre, birden fazla kışının mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren 
bir suçtan dolayı uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin 
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir Bu itibarla bu sujelerden bınnın uzlaşmayı kabul etmemesi uzlaş
mayı sonuçsuz kılabilecektir 
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Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifinin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin 
delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel olmayacağı hususu sekizinci 
fıkrada düzenlenmektedir Teklif sırasında uzlaşmanın sonucu henüz bilinemediğinden, delillerin 
toplanmasına devam edilmesi gerekmektedir Özellikle ondokuzuncu fıkra uyarınca, yerine getiril
mesi ilen tanhe bırakılan, takside bağlanan veya süreklilik arzeden bir edim soz konusu olduğu için 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi üzerine, daha sonra uzlaşmanın gerekleri
nin yerme getirilmemesi halinde, şüpheli hakkında kamu davası açmak için, toplanan delillerin su
çun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması aranacaktır 

Dokuzuncu fıkra, teklifin ilgililerce kabulü halinde uzlaşmanın kimin tarafından gerçekleştiri
lebileceğini öngörmektedir Cumhuriyet savcısı uzlaşmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaş-
tırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi gormuş kişiler 
arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir 

Onuncu fıkra. Ceza Muhakemesi Kanununun hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi 
sebeplerinin, uzlaştırmacı görevlendinImesı ile ilgili olarak da goz onunde bulundurulacağı hükmü
nü içermektedir Bu konuda özel bir red veya çekinme sureci öngörülmemiş olup, uzlaşmanın taraf
larının veya uzlaştırmacının bu husustaki endişelerinin dikkate alınması gerekmektedir 

Onbınncı fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı, görevlendirilen uzlaştırmacının talebi halinde so
ruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneğini ve
rir Cumhuriyet savcısı uzlaş turnacıya, kendisine soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmak
la yukumlu olduğunu hatırlatır 

Onıkıncı fıkrada, soruşturmayı sürüncemede bırakmayacak makul bir uzlaşma suresi öngörül
mektedir Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer omeğı kendisine verildikten itibaren en geç 
otuz gun içinde uzlaşmayı sonuçlandıracaktır Cumhuriyet savcısı bu sureyi yımıı gunu geçmemek 
kaydıyla uzlaşma müzakerelerinin durumuna göre bir veya birkaç kez uzatabilir 

Onuçuncu fıkraya göre, soruşturmanın gizliliğinin gereği olarak, uzlaşma müzakereleri gizli 
olarak yürütülür Uzlaşma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, mü
dafi ve vekil katılabilir Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi 
ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır 
Müdafiin müzakerelere katılmamasının uzlaşmaya olumsuz bir etkisi kabul edilmemiştir 

Ondorduncu fıkra müzakere sureci ile ilgili hükümler içermektedir Uzlaşma sağlanabilmesi 
için birden fazla müzakere yapılabilmesi mümkündür Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenme
si gereken yöntemle veya uzlaşmanın seyriyle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir Cum
huriyet savcısı da, uzlaştırmacıya talimatlar verebilir 

Uzlaşma müzakereleri olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandığında uzlaştırmacı, onbeşıncı 
fıkra uyarınca bir rapor hazırlayacaktır Raporun uzlaşma surecim doğru ve eksiksiz yansıtması ge
rekmektedir Rapor ile birlikte, uzlaştırmacıya önceden verilmiş olan belge örneklen Cumhuriyet 
savcısına teslim edilecektir Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, rapor içeriğinde, tarafların ne suret
le, hangi şartlarla uzlaştığı ayrıntılı olarak açıklanacaktır 

Onaltıncı fıkraya göre, uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra, şüpheli ile mağdur veya 
suçlan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar 
Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebileceklerdir 

Onyedıncı fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların ozgur iradelerine dayandı
ğını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse ve bu yönde kanaat sahibi olursa raporu veya bel
geyi muhur ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza edecektir 
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Onsekızıncı fıkraya göre, uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gi
dilemeyecektir 

Ondokuzuncıı fıkraya göre, uzlaşma, bir edimin yerme getirilmesi veya yerine getirileceğinin 
taahhüt edilmesi halinde gerçekleşebilecektir Şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı venleceklır Yerine getirilecek olan edim, maddi veya 
manevi bir zararın karşılığı olabileceği gibi, örneğin ozur dileme şeklinde de olabilir Edimin yeri
ne getirilmesinin ilen tarihe bırakılması, takside bağlanması veya örneğin mağdurun belirli bir su
re istihdam edilmesi gibi, süreklilik arz etmesi halinde, İTİ inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 
şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir Bu durumda 171 inci 
maddedeki şartların aranmayışının ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verip verme
mek hususunda Cumhunyet savcısının bir takdir yetkisinin bulunmamasının nedeni, ilen bir tanhe 
bırakılmış veya takside bağlanmış olan ya da süreklilik arzeden edimin yerine getınleceğı taahhü
dünün izlenmesi gereğidir Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getınlmemesı halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmak
sızın, kamu davası açılmak üzere şüpheli hakkında iddianame düzenlenecektir Bunun için, uzlaş
ma surecinde de delil toplanmaya devam edilmesi gerekmektedir Uzlaşma ile aynı zamanda mağ
durun veya suçtan zarar görenin maddi ve manevi zararlannın karşılanması amaçlandığından, uz
laşmanın sağlanması halinde, artık, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, 
açılmış bir dava varsa bundan feragat edilmiş sayılır Ayrıca, şüphelinin, edimini yerme getirmeme
si halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas Kanununun 38 
inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılacaktır 

Yirminci fıkra düzenlemesine göre, uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, her
hangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz Müzakereler sırasın
da yapılan açıklamalar veya beyanlar, lehe veya aleyhe olacak şekilde, mevcut soruşturma ve ko
vuşturmada delil olarak kullanılamayacağı gibi, başka bir ceza veya disiplin muhakemesinde, hu
kuk davasında, idarî bir davada veya başka herhangi bir uyuşmazlıkta da delil olarak kullanılama
yacaktır Bu hukum, özellikle, uzlaşma hususunda çekingen davranan şüpheliler bakımından önem
li bir güvence oluşturmaktadır 

Yırmıbırıncı fıkra dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava surelerinin işlememesi ile 
ilgilidir Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu ta
rihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzen
leyerek Cumhunyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan da
va suresi işlemeyecektir Her ne kadar uzlaştırma surecinde oldukça kısa sureler öngörülmekte ise 
de, özellikle bazı dava surelerinin de kısalığı karşısında, bu düzenleme önem arz etmektedir 

Yirmi ikinci fıkrada uzlaştırma giderleri düzenlenmektedir Buna göre, uzlaştı rmacı ya Cumhu
riyet savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir ücret takdir edilerek ödenecektir Uzlaş-
tırmacıya ödenecek ücret de dahil olmak üzere, uzlaştırma giderleri, 324 uncu madde kapsamında 
yargılama giderlerinden sayılmaktadır Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazi
nesi tarafından karşılanacaktır 

Yırmıuçuncu fıkraya göre, uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda ön
görülen kanun yollarına başvurulabilecektir 

Yırmıdorduncu fıkraya göre, uzlaştırmanın uygulanmasına dışkın butun hususlar. Adalet Ba
kanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi (S Sayısı 1255) 



- 1 4 — 

Madde 21- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 254 uncu maddesi değiştirilmiştir Bu değişiklik
le, aynı zamanda yargının iş yukunıın azaltılması araçlarından bin olan uzlaşma, asıl olarak soruş
turma evresinin bir kurumu olarak düzenlenmiştir 

Bınncı fıkra uyarınca mahkeme tarafından uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi, ancak, fiilin 
uzlaşma kapsamında olduğunun kovuşturma evresinde anlaşılması halinde mümkündür Bu durum 
ancak duruşma aşamasında gündeme gelebilir Çünkü ancak duruşmada delillerin ortaya konup tar
tışılması üzerine suçun niteliği değişebilir İddianamenin kabulü ile duruşma açılması arasındaki aşa
mada esasa ilişkin bir değerlendirme yapılmadığından, bu arada suç vasfında bir değişiklik olamaz 
İddianamenin mahkemeye sunulması üzerine incelenmesi aşamasında suçun uzlaşma kapsamında ol
duğunun görülmesi halinde ise, uzlaşma usulü uygulanmadığı için iddianame iade edilecektir 

Suçun uzlaşma kapsamında olduğunun ilk defa duruşmada anlaşılması halinde, uzlaşma 
imkânının bu aşamada da tanınması amaçlanmıştır Uzlaştırma usulü 253 uncu maddede düzenlen
diğinden, mahkeme tarafında da aynı usule uyularak uzlaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir 
Buna göre, mahkeme, ilgililere uzlaşmaları teklifinde bulunacak, uzlaşmanın mahiyetini, kabul ve
ya reddetmenin hukuki sonuçlarını anlatacaktır Doğal olarak bu aşamada uzlaşmayı kabul veya 
reddetmenin hukuki sonuçları, soruşturma evresındekıne göre farklı olacaktır 

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen bir suç soz konusu olduğunda, mahkeme tarafından 
uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir Ancak şartlan varsa hukmun açıklanmasının gen bırakılması 
karan verilebilir 

ikinci fıkrada, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, edimin yenne getiriliş şekline göre verilebile
cek kararlar öngörülmektedir Sanığın edimini defaten yenne getirmesi halinde, davanın düşmesine 
karar verilecektir Buna karşılık edimin yerine getınlmeşinin ilen tanhe bırakılması, takside bağlan
ması veya süreklilik arz elmesı halinde, sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 
hukmun açıklanmasının gen bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir Hukmun açıklanmasının 
gen bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yenne getirilmemesi halinde, 
mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onuncu fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hukum açıklanır 

Madde 22- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 309 ve 310 uncu maddeleri değiştirilmiştir 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Kanun yaranna bozma" başlıklı 309 uncu madde

si, mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Yazılı emir ile bozma" başlıklı 
343 uncu maddesinin karşılığı olarak düzenlenmiştir Mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemelen Usu
lü Kanununun 343 uncu maddesinin birinci fıkrasında "Hâkim tarafından ve mahkemelerden veri
len ve Yargıtayca tetkik edilmeksizin katıleşen karar ve hükümlerde kanuna muhalefet edildiğini 
haber alırsa. Adalet Bakanı o karar veya hukmun bozulması için Yargıtaya müracaat etmesi için 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı emir verebilir Bu emirde bozulmayı mustelzım kanuni sebepler 
gösterilir " denilmek suretiyle, Adalet Bakanının soz konusu karar veya hukmun bozulması yönün
de Yargıtaya müracaat etmesi için "Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı emir verebilmesinden bahse
dilmiştir 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise, 
"Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesin
leşen karar veya hükümde hukuka aykınlık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanı, o karar veya huk
mun Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlennı belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
yazılı olarak bildirir" denilmek suretiyle, Adalet Bakanının, ilgili karar veya hukmun 
Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini de belirterek "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
na yazılı olarak bıldırmesı"nden soz edilmektedir Dolayısıyla, 5271 sayılı 309 uncu maddesi, mül
ga 1412 sayılı Ceza Muhakemelen Usulü Kanununun 343 uncu maddesinin karşılığı olarak duzen-
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lenmtş ise de, bu müessesenin, yeni Kanundaki adı ve içeriğinin düzenleniş biçimi itibariyle, Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak soz konusu yazılı bildirimin bizatihi Adalet Bakanınca 
yerine getirilmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır Keza, "Kanun yararına bozma" müessese
sinin daha etkin ve hızlı işletilebilmesi, hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya tem
yiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hukumlerdekı hukuka aykınlıklann derhal 
gıderılebılmesını sağlamak bakımından da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda yapıla
cak yazılı bildirimin bizzat Adalet Bakanı tarafından değil, Adalet Bakanlığı tarafından yerine ge
tirilebilmesine imkân tanınmasına ihtiyaç duyulmaktadır 

Madde 23- Maddeyle 5271 sayılı Kanunun 325 inci maddesinin ikinci fıkrası değiş tın İmiş tır 
Hukmun açıklanmasının gen bırakılması müessesesinin uygulanmasında yargılama giderlerine iliş
kin olarak doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla değişiklik öngörülmüştür 

Madde 24- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 107 ncı maddesinin beşinci fıkrası, onbeş yaşını 
tamamlamış olan çocuklar üzerinde suç işleme hususunda caydırıcı bir etki sağlaması amacına yö
nelik olarak değiştirilmiştir 

Madde 25- Maddeyle, 5320 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına cümle eklen
miştir Bu değişiklikle, Yargıtay ceza daireleri ile ceza genel kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin 
maddi hataların düzeltilmesi amaçlanmaktadır 

Madde 26- Maddeyle, 5320 sayılı Kanunun 13 uncu maddesi değiştinlmıştır 
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine 

baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile ödenecek ücretin belirlenmesine ve ödenmesine 
ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş ve bu ücret yargılama giderlerinden sayılarak mahkumiyet ha
linde bütçeye gen dönmesine imkân sağlanmıştır 

Madde 27- Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi değiştin İm ıştır Kabahatler Kanu
nunun 3 uncu maddesinin yürürlükte olan metnine göre, bu Kanunun genel hükümleri diğer kanun
lardaki kabahatler hakkında da uygulanacaktır Bunun sonucu olarak Kabahatler Kanununun kanun 
yoluna ilişkin hükümleri diğer kanunlarda yer alan idarî para cezasını gerektiren butun fuller açı
sından da uygulanabilecektir Ancak, bu uygulama, ust kurullar tarafından verilen idarî para ceza
larına ilişkin olarak yargı yolu bakımından bir tartışmaya neden olmuştur Ust kurullar tarafından 
belli sektörlerdeki faaliyetlerin denetlenmesi bağlamında yüksek meblağlarda idarî para cezalan ve
rilebilmektedir Bu itibarla, madde metninde, özellikle ust kurullara ilişkin kanunlarda bu kurulla
rın vereceği idari para cezalarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya gıdı lebi Imes ine 
imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır 

Madde 28- Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun 17 ncı maddesinin uç ve dördüncü fıkraları değış-
tınlmıştır Idan para cezalarının tahsil yetkisi ve gelir kaydı konusunda 5018 sayılı Kamu Malı Yö
netimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerin esas alınması ve Kabahatler Kanununun etkin ve hızlı 
bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla soz konusu değişiklikler yapılmıştır 

Madde 29- Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun 20 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir 
Duşuk miktardaki ıdan para cezalan ile ilgili olarak belirlenen soruşturma zamanaşımı surele

rinin uygulamada yetersiz görülmesi dolayısıyla, ust sınır itibariyle ellıbın Türk lirasından az ıdan 
para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımını yemden belirlemiştir 

Madde 30- Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun 27 ncı maddesinin beşinci fıkrası değıştınhmş ve 
maddeye yem fıkralar eklenmiştir Maddenin beşinci fıkrasında, idarî yaptırım kararını bu Kanunun 
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24 uncu maddesine göre mahkemenin vermesi halinde, bu karaıa kaışı ancak itiraz yoluna gidilebi
leceği hususuna açıklık getirilmek için değişiklik yapılmıştır 

Cumhuriyet savcısı, suç oluşturduğu iddiasıyla yapılan şikayet üzerine bir fiille ilgili olarak so
ruşturma başlatır Soruşturma sonucunda, fiilin suç oluşturmadığı kanaatine vararak, fail hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verir Ancak, Cumhuriyet savcısı bu fiilin kabahat oluşturduğu 
gerekçesiyle, fail hakkında idarî para cezasına karar verir Bu durumda, şikayetçi, fiilin suç oluştur
duğu iddiasıyla Cumhuriyet savcısının kararına itiraz edebilir Buna karşılık, fail, davranışının ka
bahat de oluşturmadığını ilen sürerek hakkında verilen idarî para cezasının kaldırılmasını talep ede
bilir Bu gibi durumlarda kanun yolu bakımından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususuna açıklık 
getirmek için madde metnine altıncı fıkra eklenmiştir 

Yedinci fıkra olarak madde metnine eklenen hükümle, aynı sorunun kovuşturma evresinde or
taya çıkması haline ozgu çozum getirilmiştir 

Madde metnine sekizinci fıkra olarak eklenen hükümle, Kabahatler Kanununun düzenlemele
rinin ortaya çıkardığı bağlantı sorununa çozum getirilmiştir 

Madde 31-Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun 28 inci maddesine fıkra eklenmiştir idarî yaptırım 
kararma karşı başvuruda bulunulan sulh ceza mahkemesinin sadece başvurunun reddi veya kabulü 
yönünde karar verebilmesi, ortaya bir eksikliği çıkarmıştır idarî düzene aykırı fiillerle ilgili olarak 
kanunlarda idari para cezası maktu değil, alt ve ust sınırları gösterilmek suretiyle de behrlenebıl-
mektedır Kanunda idari para cezasının alt ve ust sınırlarının gösterildiği kabahatten dolayı somut 
olayda idarî para cezasına karar verilmesinin gerekmesine rağmen, verilmiş olan idari para cezası
nın kabahat fiilinin oluşturduğu haksızlıkla orantılı olmaması halinde, mahkemenin verilen idarî pa
ra cezasında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilmesini sağlamak için işbu de
ğişiklik yapılmıştır 

Madde 32- Maddeyle, 5326 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine "ve I Haziran 2005 tari
hinden sonra yürürlüğe giren diğer kanunlardaki idarî para cezalan ile ilgili olarak" ibaresi eklen
mek suretiyle 5083 sayılı Kanunda öngörülen para birimi bakımından benimsemiş olduğu sistemin 
idarî para cezalarında uygulanması sağlanmıştır 

Madde 33- Maddeyle, 5352 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin bınncı fıkrasına ibare eklenmiştir 
5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinde, adlî sicil bilgilerini verecek merciler be

lirlenmiş olup, bunlar arasında elçilikler ve konsolosluklar sayılmamıştır Yurt dışında bulunan va
tandaşların da kolaylıkla adlî sicil bilgilerine ulaşabilmelerim sağlamak ve yaşanan sorunları gider
mek amacıyla değişiklik yapılmıştır 

Madde 34- Maddeyle, 5352 sayılı Kanuna 13/A maddesi eklenmiştir 5237 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 53 uncu maddesindeki düzenlemeye göre, belli bir suçtan mahkumiyete bağlı suresiz hak 
yoksunluğundan soz edilemez İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsıldı
ğı için suçlu kışı, özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kuUanmaktan yoksun 
bırakılmaktadır Ancak, bu hak yoksunlukları suresiz değildir Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, 
işlediği suçtan dolayı kışının etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması ol
duğuna göre, 53 uncu maddede suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir sureyle sınırlandırılma
sı yönünde düzenleme yapılmıştır Türk Ceza Kanununda, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya 
mahkûmiyetin sonucu olarak omur boyu devam edecek bir hak yoksunluğu soz konusu olmadığı 
için, yasaklanmış hakların gen verilmesi müessesesine ilişkin düzenleme yapılmamıştır 

Ancak, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun Geçici 2 ncı maddesinde, diğer kanunlardaki kasıtlı 
bir suçtan dolayı belirli sureyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan 
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kişilerin, belli haklan kullanmaktan suresiz olarak yoksun bırakılmasına ilişkin hükümleri saklı tu
tulmuştur 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki suresiz hak yoksunluğu do
ğuran bu hükümlere rağmen, yasaklanmış hakların gen verilmesi yolunun kapalı tutulması, uygula
mada ciddi sorunlara yol açacaktır Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli sureyle hapis cezasına veya bel
li suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin suresiz olarak kullanmaktan yasaklandıkları 
haklan tekrar kullanabilmelerine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur 

Madde 35- Maddeyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 19 uncu maddesi, kamu davasının 
açılmasının enelenmesıne ilişkin hukumlennın Ceza Muhakemesi Kanununa konan hükümlerle uyu
munun sağlanması amacıyla değiştirilmiştir Ancak Çocuk Koruma Kanununda kamu davasının açıl
masının ertelenmesi müessesesiyle ilgili olarak yer venlen çocuklara ozgu hükümler korunmuştur 

Madde 36- Maddeyle, 5395 sayılı Kanunun 23 uncu maddesinin hukmun açıklanmasının gen bı
rakılmasına ilişkin hükümlerinin Ceza Muhakemesi Kanununa konan hükümlerle uyumunun sağlan
ması amayla madde metni değıştınlmıştır Ancak, Çocuk Koruma Kanununda hukmun açıklanması
nın gen bırakılması müessesesiyle ilgili olarak yer verilen çocuklara ozgu hükümler korunmuştur 

Madde 37- Maddeyle, 5395 sayılı Kanunun 24 uncu maddesi Ceza Muhakemesi Kanununun 
uzlaşmaya ilişkin hükümlerinin çocuklara yüklenen suçlarla ilgili olarak da uygulanmasını sağla
mak amacıyla değıştınlmıştır 

Madde 38- Maddeyle, 5402 sayılı Kanunun 5 inci maddesine fıkra eklenmiştir Bu düzenleme 
ile hükümlünün denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından denetimli ser
bestlik kararının infazı ile ilgili yapılan çağrılara veya hazırlanan denelim planına şube müdürlü
ğünce yapılan uyarıya rağmen haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilen mazereti olmaksızın 
uymaması halinde ilgili maddedeki yaptırım uygulanacaktır 

Madde 39- Maddeyle, 5402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin bınncı fıkrasının (c) bendi de
ğiştirilmek suretiyle, denetimli serbestlik \e yardım merkezi şube müdürlüklerinin görevlen arasına 
"Kanunlarda öngörülen denetimli serbestlik tedbınne ilişkin görev yapmak' da dahil edilmiştir 

Madde 40- Maddeyle, 5402 sayılı Kanunun 14 uncu maddesine ikinci fıkra eklenmiştir Bu dü
zenleme ile, Türk Ceza Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun hukum-
len gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştınlan hukumlulenn bu çalışmalan hizmet akdine dayanma
ması, 506 sayılı Kanunun ikinci maddesinde bu hükümlüler ile ilgili düzenleme bulunmaması, çalış
ma karşılığında hükümlülere ücret ödenmemesi ve bu çalışmanın bir cezanın denetimli serbestlik kap
samında infaz şekli olması nedeniyle, kamu yaranna çalışma yaptırımının infazında 17/7/1964 tarihli 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir 

Madde 41- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 73 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır Bir usul hukuku müessesesi olan uzlaşma ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanu
nunda aynntılı düzenlemeler yer almaktadır Bu nedenle uzlaşma kapsamına giren suçları belirle
yen hukmun de Ceza Muhakemesi Kanununda yer almasının daha doğru olacağından fıkra yuruluk-
ten kaldırılmıştır 

Geçici Madde 1 - Maddede yapılan düzenlemeyle, hükme bağlanmış ancak henüz kesinleşme
miş olan dosyalarda uzlaşma kapsamının genişletilmesi gerekçe gösterilerek bozma kararı venlme-
sının onune geçilmesi amaçlanmıştır 

Madde 42- Yürürlük maddesidir 

Madde 43- Yürütme maddesidir 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi 

Adalet Komiıyonu 
Esas No 2/870 6/11/2006 
Kara, No III 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAG ile 11 milletvekilinin "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/870)", Başkanlığınızca, 11/10/2006 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilmiştir 

Komisyonumuz, Zonguldak Milletvekili Koksal TOPTAN Başkanlığında, Komisyon Başkan
lık Divanı uyelen, Başkanvekılı, İsparta Milletvekili Recep ÖZEL, Sozcu, Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan CAN ve Kalıp uye Kilis Milletvekili Hasan KARA ile diğer Komisyon uyelen, Adıya
man Milletvekili Fehmi Husrev KUTLU, Ağrı Milletvekili Halil OZYOLCU, Ankara Milletveki
li Haluk İPEK, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU, Artvin milletvekilleri Orhan YIL
DIZ, Yüksel ÇORBACIOĞLU. Bursa Milletvekili Mehmet KUÇUKAŞIK, Çorum milletvekilleri 
Feridun AYVAZOGLU ile Muzaffer KULCU, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT, Ga
ziantep Milletvekili Mahmut DURDU, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN, Kas
tamonu Milletvekili Hakkı KOYLU, Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ, Niğde Milletvekili 
Orhan ERASLAN, Ordu Milletvekili Enver YILMAZ, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAY-
GUN, Uşak Milletvekili Ahmet ÇAĞLAYAN ile Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAG'ın ve Komis
yonumuzun Uzmanları Cemil TUTAL ve Mustafa DOÖANAY'ın, Hükümeti temsılen Adalet Ba
kanı Cemil ÇIÇEK'ın, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Muduru Niyazı GÜNEY, yine aynı Genel 
Müdürlük Daire Başkanı Hakim Zekerıya YILMAZ ve Tetkik Hakimi Mehmet OKMEN ile Yargı
tay Başkanlığından Tetkik Hakimi Gürsel YALVAÇ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, Cum
huriyet Savcısı Ramazan OZKEPIR ile Gazı Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim uyelen, Prof Dr 
Cumhur ŞAHIN ve Prof Dr izzet OZGENÇ'ın katılımlarıyla soz konusu Teklifi (2/870), görüşmüş 
ve Komisyonumuzca Teklif üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır 

Teklifin ] inci ve 2 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir 

Teklife, insan ticareti suçunun fuhuş amacıyla yapılabileceği de goz onunde bulundurularak 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80 inci maddesinde değişiklik öngören önerge kabul edilmiş ve 
3 uncu madde olarak eklenmiş ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir 

Teklifin 3 uncu maddesi 4 uncu madde olarak, 4 uncu maddesi 5 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir 

"Kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza" kuralı gereğince, hırsızlık su
çunu işlemek için başkasının konuruna girilmesi veya mal varlığına zarar verilmesi halinde, ayrıca 
bu suçlardan dolayı da cezaya hükmetmek gerekir Ancak, her ıkı suçun temel şekli, soruşturulma
sı ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olduğu için, örneğin konut dokunulmazlığını islemek sure
tiyle hırsızlık suçunun işlenmesi halinde, konul dokunulmazlığının temel şekli uzlaşma kapsamına 
girmekte ve fakat, hırsızlık suçu uzlaşma kapsamı dışında kalmakta ve bu durumlarda, uygulama
da, hırsızlık suçundan dolayı soruşturmanın bekletilmesi veya ayrı yürütülmesi gibi sorunlarla kar
şılaşılmaktadır Belirtilen sakıncanın ortadan kaldırılması amacıyla 5237 sayılı Kanunun 142 ncı 
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maddesıne fıkra eklenmesini öngören önerge kabul edilmiş ve Teklife, 6 ncı madde olarak eklenmiş 
ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir 

Teklifin 5 inci maddesi 7 ncı maddesi olarak, 6 ncı maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir 

5237 sayılı Kanunun 227 maddesinin sekizinci fıkrasında, fuhuş suçunun mağduru konumun
daki kişilerin, örneğin bulaşıcı hastalık taşımaları dolayısıyla tedaviye tabı tutulmasının yanı sıra ya 
da buna ihtiyaç duyulmaması halinde sadece psikolojik terapi uygulanmasını sağlayacak düzenle
me içeren önerge. Teklife, 9 uncu madde olarak eklenmiş ve diğer madde numaraları buna göre te
selsül ettirilmiştir 

Teklifin 7 ncı maddesi 10 uncu madde olarak, 8 inci maddesi 11 inci madde olarak, 9 uncu 
maddesi 12 ncı madde olarak, 10 uncu maddesi 13 uncu madde olarak, 11 inci maddesi 14 uncu 
madde olarak, 12 ncı maddesi 15 inci madde olarak ve 13 uncu maddesi 16 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir 

Teklifin 14 uncu maddesinde, 5271 sayılı Kamımın "Tutuklama nedenleri" başlıklı 100 uncu 
maddesinin uygulamasında ortaya çıkmış olan tereddütlerin giderilmesi amacıyla değişiklik yapıl
mış ve 17 ncı madde olarak kabul edilmiştir 

Ağır ceza mahkemesi dışındaki ceza davalarına bakan mahkemelerin görevine giren suçların 
karmaşıklığı, delillerin toplanmasındaki guçluk, tutukluluktan beklenen amaç goz onunde bulundu
rulmak ve uygulamada ortaya çıkmış olan ihtiyacın giderilmesi amacıyla 5271 sayılı Kanunun 
102 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik öngören önerge kabul edilmiş ve Teklife 18 inci 
madde olarak eklenmiş ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir 

Teklifin 15 inci maddesi 19 uncu madde olarak, 16 ncı maddesi 20 ncı maddesi olarak ve 
17 ncı maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

Teklifin 18 inci maddesinde aşağıda açıklanan gerekçelerle değişiklik yapılmış ve 22 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir 

Suç işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunması halinde mutlaka kamu davası açılması gere
ğini ifade eden kamu davasının mecburılığı ilkesi, hiçbir ülke ceza muhakemesi mevzuatında istis
nasız bir biçimde uygulanmamaktadır Nitekim 1412 sayılı Kanunda da bu ilkenin istisnaları yer al
makta ıdı Yeterli suç şüphesinin bulunduğu her durumda kamu davası açılacak olması nedeniyle 
yargının iş yukunun aşın şekilde ağırlaşması, yargılama surecinin zorunlu olarak yavaş işlemesi gi
bi sebeplerle, Anayasamızın ve insan Haklan Avrupa Sözleşmesinin kabul ettiği makul surede yar
gılanma hakkı ve Devletin makul surede yargılama yükümlülüğünün gereği yerine getirilememek
tedir Bu nedenle Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil birçok ülkede de, kamu davasının mecburı
lığı ilkesine çok sayıda istisna getirilmiş, bu ilke adeta kural olmaktan çıkmıştır İnsan Hakları Av
rupa Sözleşmesinin ihlali nedeniyle Türkiye'nin tarmınat ödemek zorunda kaldığı fullerin ezici ço
ğunluğunun da makul surede yargılanma ilkesinin ihlali ile ilgili olduğu düşünüldüğünde, yeterli 
suç şüphesi bulunan her soruşturma konusunun yargılama makamları onune getirilmesinin sakınca
larının, aksı yöndeki sakıncalardan çok daha fazla olduğu kolaylıkla görülebilecektir Yoğun iş yu-
ku nedeniyle uzun suren ve yetersiz incelemeye dayalı olarak yapılmak zorunda kalınan yargı lama
ların, ayrıca bu nedenlerle ortaya çıkan adlı hataların, sosyal barışı olumsuz etkiledikleri de muhak
kaktır Butun bu nedenlerle, çağdaş ülkelerdeki gelişmelere de paralel olarak, kamu davasının mec
burılığı ilkesine, sınırlı sayıda ve kapsamda da olsa, bazı istisnaların getirilmesi, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun kabul ettiği bir yaklaşımdır 
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Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, sadece şüpheli açısından değil, aynı zamanda mağ
dur açısından da ele alınması gereken bir kurumdur Gerçekten, kamu davasının açılmasının erte
lenmesi ile ilgili düzenlemeyi, şüphelinin yargılanmamasından ziyade mağduru koruma, tatmin yol
larından birisi olarak değerlendirmek gerekir 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, müessese olarak sağlıklı bir şekilde uygulanabil
mesi için, kapsamına giren suçların başlangıçta sınırlan d in I ması amaçlanmıştır Uzlaşma kapsa
mına giren suçlarla ilgili olarak uzlaşmaya ilişkin hükümler bağlamında kamu davasının açılması
nın ertelenmesine karar verilebilecektir Ancak, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı ol
makla birlikte, etkin pişmanlık hükümlerinin öngörüldüğü suçlaı dolayısıyla uzlaştırma yoluna gi
dilemeyecektir Önerilen bu değişikliğe göre, soz konusu suçlarla ilgili olarak, ust sının ıkı yıl ve
ya daha az sureli hapis cezasını gerektirmesi koşuluyla, 171 inci maddeye eklenen fıkralarda ara
nan diğer koşulların varlığı halinde, uzlaştırma kapsamına girmese dahi, kamu davasının açılması
nın ertelenmesine karar venlebılecekiır ikinci fıkranın (b) bendinde yapılan değişiklik karşısında, 
maddenin altıncı fıkrası metinden çıkarılmıştır 

Teklifin 19 uncu maddesinde aşağıda açıklanan gerekçelerle değişiklik yapılmış ve 23 uncu 
madde olarak kabul edilmişin 

Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanundaki düzenlemesi itibariyle, erteleme, bir koşullu atıfet kurumu niteliği taşımakta idi Buna 
göre, deneme suresi içerisinde yeni bir suçun işlenmemesi halinde, "mahkumiyet vaki olmamış" sa
yılmakta ıdı Keza, erteleme, sadece hapis cezası açısından değil, "ertelemenin bölünmezliği" kura
lı gereğince, diğer butun ceza hukuku yaptırımları bakımından da, kural olarak, aynı sonucu doğur
makta ıdı Buna karşılık 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun sisteminde ise, erteleme, sadece hapis 
cezasına ozgu bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir Bu bakımdan, yeni sistemde artık "erteleme
nin bölünmezliği" kuralından soz etmek mumkun değildir Hapis cezası açısından bir infaz rejimi 
olarak kabul edilen ertelemede, hukumlu, denetim suresi zarfında kasıtlı yeni bir suç işlemediği ve 
kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, hakkında hukmolunan "hapis ceza
sı" infaz edilmiş sayılacaktır Şayet hakkında hapis cezasının yanı sıra ya da sadece adlı para ceza
sına veya güvenlik tedbirine hükmedil m işse, adlı para cezası ve güvenlik tedbirleri bakımından er
teleme soz konusu olmayacaktır Bu durum, ertelemeyi hukumlu açısından, yürürlükten kaldırılan 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistemindeki düzenlemeye nazaran daha ağır sonuçlar doğuran bir ku
rum haline getirmiştir Bu nedenle kurumlar arasındaki dengeli geçişi sağlamak amacıyla, Türk Ce
za Hukukuna ıltşkın yem mevzuatımızda, hukmun açıklanmasının gen bırakılmasının, bir kurum 
olarak düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmışlır 

Cezaya mahkumiyete bağlı yoksunluklann doğmaması için, kışı açısından, denetim suresi zarfın
da yeni bir suç işlememesi ve özellikle mağdurun mağduriyetini gidermek amacına yönelik olarak ken
disine yüklenen belirli yükümlülüklere uygun davranması koşuluyla, hakkında cezaya hukmedılmeme-
sı, toplum barışının sağlanması bakımından, cezaya mahkumiyete nazaran daha etkili olabilecektir 

Bu amaca hizmet eden hukmun açıklanmasının gen bırakılmasının, müessese olarak hukuk sis
temimize kazandırılmasında bir gereklilik bulunmaktadır Ancak, soz konusu kurumun sağlıklı bir 
şekilde uygulanabilmesi için, kapsamına giren suçların sınırlı tutulması düşünülmüştür Bu mülaha
zayla, 231 inci maddeye eklenmesi öngörülen beşinci fıkradaki somut olayda hukmolunan hapis ce
zasına ilişkin ıkı yıllık sınır bir yıla indirilmiştir Keza, ondorduncu fıkrada yapılması önerilen de
ğişiklikle, hukmun açıklanmasının gen bırakılması müessesesinin sadece soruşturulması ve kovuş
turulması şikayete bağlı suçlarla ilgili olarak uygulanabilmesi amaçlanmıştır 
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Teklifin 20 ncı maddesiyle değiştirilen 5271 sayılı Kanunun 253 uncu maddesinin ondokuzun-
cu fıkrasında, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların onune geçilmesi amacıyla değişik
lik yapılmış ve soz konusu 20 ncı madde 24 uncu madde olarak kabul edilmiştir 

Teklifin 21 inci maddesiyle değiştirilen 5271 sayılı Kanunun 254 uncu maddesinin ikinci fık
rasında, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların onune geçilmesi amacıyla değişiklik ya
pılmıştır Uzlaşma bağlamında belirlenen edimin yerme getirilmesini sağlamak amacıyla hukmun 
açıklanmasının gen bırakılmasına karar verildiğinde, sanığın beş yıllık bir denetim suresine tabı tu
tulmasına gerek bulunmamaktadır Burada uzlaşma bağlamında belirlenen edimin yerine getirilme 
suresince hukmun açıklanması geri bırakılacağı için karışıklığa engel olmak amacıyla, "denetim su
resi" yenne, "gen bırakma suresi" ibaresi kullanılmıştır Soz konusu 2! inci madde bu değişiklikle 
25 inci madde olarak kabul edilmiştir 

Teklifin 22 ncı maddesi 26 ncı madde olarak, 23 uncu maddesi 27 ncı madde olarak, 24 uncu 
maddesi 28 inci madde olarak, 25 inci maddesi 29 uncu madde olarak, 26 ncı maddesi 30 uncu mad
de olarak, 27 ncı maddesi 31 inci madde olarak, 28 inci maddesi 32 ncı madde olarak, 29 uncu mad
desi 33 uncu madde olarak, 30 uncu maddesi 34 uncu madde olarak, 31 inci maddesi 35 inci mad
de olarak, 32 ncı maddesi 36 ncı madde olarak, 33 uncu maddesi 37 ncı madde olarak ve 34 uncu 
maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

Teklifin 35 inci maddesiyle, 5395 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde düzenlenen kamu da
vasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili olarak, koşulları ve uygulama şekli bakımından Ceza Mu
hakemesi Kanununda yer alması öngörülen bu kuruma ilişkin düzenlemeye yollamada bulunulmuş
tur Ancak maddede, sadece erteleme suresi bakımından istisna hükmüne yer venlmıştır Bu düzelt
melerle soz konusu madde 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir 

Teklifin 36 ncı maddesiyle, 5395 sayılı Kanunun 23 uncu maddesinde düzenlenen hukmun 
açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili olarak, koşulları ve uygulama şekli bakımından Ceza Mu
hakemesi Kanununda yer alması öngörülen bu kuruma ilişkin düzenlemeye yollamada bulunulmuş
tur Ancak maddede, sadece denetim suresi bakımından istisna hükmüne yer verilmiştir Bu düzelt
melerle soz konusu madde 40 inci madde olarak kabul edilmiştir 

Teklifin 37 ncı maddesi 41 inci madde olarak, 38 inci maddesi 42 ncı madde olarak, 39 uncu 
maddesi 43 uncu madde olarak ve 40 mcı maddesi 44 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir 

Teklifin 41 inci maddesi, 5237 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yapılması öngörülen deği
şikliğe paralel olarak soz konusu Kanunun 227 ncı maddesinin uçuncu fıkrasının da yürürlükten 
kaldırılması amacıyla değişiklik yapılarak 45 inci madde olarak kabul edilmiştir 

Teklifin Geçici I mcı maddesi. Başkanlığımıza venlen redaksiyon yetkisine dayanılarak düzel
tilmek suretiyle kabul edilmiştir 

Teklifin 42 ncı maddesi 46 ncı madde olarak ve 43 uncu maddesi 47 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir 

Teklifteki maddeler, görüşülmesi sırasında redaksiyona tabı tutulmuştur 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur 

Başkan Başkanvekılı Sozcu 
Koksal Toplan Recep Özel Ramazan Can 

Zonguldak İsparta Kırıkkale 
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burada da olmadığı için. Anayasanın 10 maddesine ve hak arama hürriyetine engel olduğu için 36 
maddesine aykırıdır Dolayısıyla Anayasanın 2 maddesinde ifade edilen hukuk devleti ilkesine de 
aykırıdır Yargının olabilmesi için, hukum gerekir Hukmun olmadığı yerde, lıukmuıı açıklanmadığı 
yerde yargıdan soz edebilme olanağı yokruı Bu nedenle düzenleme Anayasanın 9 maddesine ve du
ruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması hukmunu taşıyan 141 maddesine açıkça aykırıdır 
Anayasaya aykırılık iddialarımıza rağmen bu hususlar gozetı İm eyere k, bu düzenlemeler yapılmıştır 

Bu durumda görevi kotuye kullanma suçunu işleyen pek çok kamu görevlisinin bu düzenleme 
sebebiyle cezasız kalacağı açıktır Ülkemiz yolsuzluklarla sarsılırken, yolsu?lukların bir bacağı si
yasetçi olup, bununla ilgili dokunulmazlıklar kaldınİmazken, dokunulmazlığın kaldırılmasına sozu-
mona devlet memurlarının dokunulmazlığı gerekçe gösterilirken, şimdi yolsuzluğun bir bacağı olan 
kamu görevlisinin suıstımalı cezasız bırakılmaktadır Bu düzenleme yolsuzluklarda pailamaya yol 
açacak hükümleri taşımaktadır 

Ote yandan aynı çerçevede kimi suçların uzlaşma yoluyla çözümlenmesini öngören ve teklifin 
24 ve 25 maddesinde uzlaşma konusunda getirilen düzenlemelerde yukarıda anlatılan çerçeve de 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır Parası olana suçu satın alma olanağını vermektedir Böyle bir 
durumu hukuk devletinin gerekleriyle bağdaştırma olanağı yoktur Zengin ve fakır arasında kanu
nun uygulanmasında farklılık yaratmak, parası olana kimi ceza kanunu maddelerini uygulamamak, 
toplumsal barışı bozucu niteliktedir Anglo sakson hukukunda var olan bu müessesenin hukuk sis
temimiz içerisinde vahim sonuçlara yol açacağı açıktır 

Kanun teklifiyle getirilen bu müesseseler toplumda haklı olarak suça teşvik yasası adıyla anıl
mıştır Hukuk devleti, suçla mücadele eden devlettir Suçun artışına olanak veren devlet, hukuk dev
leti değildir Bu düzenlemeler, suçu, suç işlenişini artıran, hak arama hürriyetini sınırlayan, dolayı
sıyla ıhkakı haka yol açan düzenlemelerdir Bu düzenlemelerle yolsuzluklarda da patlama meydana 
gelecektir 

Ayrıca teklifin 17 maddesinde yapılan düzenlemede hırsızlık suçundan daha ağır olan dolan
dırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının da komisyonda görüşüldüğü halde, tutuklama kapsa
mına alınmamasında ısrar edilmesinin son patlayan Y1MPAŞ olayıyla bağlantılı olduğunu duşunu 
yoruz İktidar partisinin çeşitli bakan ve milletvekillerinin ilişkili olduğu YlMPAŞ'ın yöneticileri 
yapılan düzenlemeyle koruma altına alınmak istenilmiştir Yanı bu düzenlemeye göre basit hırsız
lık suçunu işleyen, ekmek çalan tutuklanabilecek, ama camilerde 120 bin kışının dm duygularını is
tismar ederek dolandıran şahısların tutuklanmasının onune geçilmek istenildiğini düşünüyoruz 
Cğer tutuklamayla ilgili katalog düzenlenecekse ve bu katalogda hırsız suçu yer alacaksa hemen ya
nında dolandırıcılığın da olması kaçınılmazdır Aksı halde, dolandırıcılık suçunun hırsızlık suçun
dan ayrıldığı izlenimi doğar Bu yönüyle, bu konudaki düzenlemeye de karşıyız 

Yasama çalışmaları toplumsal barışa, hukuk devletine, yurttaş arasında eşitliğe dikkat etmek 
durumundadır Yolsuzluğu ve eşitsizliği güçlendiren, suçla mücadele etmeyen çalışmaları, yasa 
yapma hakkının iyi kul lanı [maması olarak değerlendiriyoruz Karşı oy yazımızı saygıyla arz ederiz 

Orhan Eruslan Muharıeın Kılıç Mehmet Kuçukaşık 
Niğde Malatya Bursa 

Fer ıdıın Ayvaıoğlu Mehmet Nuri Saygtın Fer ıdun Baloğlu 
Çorum Tekirdağ Antalya 

Yüksel Çorbacı oğlu 
Artvin 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAÛ 
VE 11 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa
yılı Turk Ceza Kanununun 61 inci maddesine 
sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre 
teselsül ettirilmiştir 

"(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza ola
rak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gun 
bınmının alt sınırı, o suç tanımındaki hapis ce
zasının alt sınırından az, ııst sınırı da, hapis ce
zasının ust sınırından fazla olamaz " 

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 73 uncu 
maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" iba
resi metinden çıkartılmıştır 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 87 ncı 
maddesinin uçuncu fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

"'(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kı
rılmasına veya çıkığına neden olması halinde, 
yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık 
veya çıkığın hayat fonksıyonlarındakı etkisine 
göre, yansına kadar artırılır" 

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa
yılı Turk Ceza Kanununun 61 ıneı maddesine 
sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiştir 

"(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza ola
rak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gun 
biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis ce
zasının alt sınırından az, ust sınırı da, hapis ce
zasının ust sınırından fazla olamaz " 

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 73 uncu 
maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" iba
resi metinden çıkarılmıştır 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 80 ıneı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

"(1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fu
huş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vü
cut organlarının verilmesini sağlamak maksa
dıyla, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, 
nüfuzu kotuye kullanmak, kandırmak veya kişi
ler üzerindeki denetim olanaklarından veya ça
resizliklerinden yararlanarak rızalarını elde et
mek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına 
çıkaran, tedank eden, kaçıran, bir yerden başka 
bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran 
kimseye sekiz yıldan onıkı yıla kadar hapis ve 
onbın güne kadar adlı para cezası verilir" 

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 87 ncı 
maddesinin uçuncu fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

"(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kı
rılmasına veya çıkığına neden olması hâlinde, 
yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık 
veya çıkığın hayat fonksıyonlarındakı etkisine 
göre, yansına kadar artırılır" 

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 
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(Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 
11 Milletvekilinin Teklifi) 

"(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturul
ması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır An
cak, bınncı fıkra kapsamına giren yaralama ha
riç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde 
şikâyet aranmaz " 

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 191 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 191- (I) Kullanmak için uyuş
turucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kışı, bir yıldan ıkı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır 

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahke
me, bınncı fıkraya göre hukum vermeden önce 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kışı 
hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik ted
birine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, ka
bul eden veya bulunduran kışı hakkında, dene
timli serbestlik tedbirine karar verebilir 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli ser
bestlik tedbirine karar verilen kışı, belirlenen 
kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli ser
bestlik tedbirinin gereklerine uygun davran
makla yükümlüdür Hakkında denetimli ser
bestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik 
edecek bir uzman görevlendirilir Bu uzman, 
güvenlik tedbirinin uygulama suresince, kişiyi 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılma
sının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, 
kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yöne
lik olarak oğutte bulunur ve yol gösterir, kışı
nın gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık 
surelerle rapor düzenleyerek, hâkime verir 

(4) Tedavi suresince devam eden denetim
li serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği ta-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturul
ması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır An
cak, bınncı fıkra kapsamına giren yaralama ha
riç, suçun bilinçli taksitle işlenmesi halinde 
şikâyet aranmaz " 

MADDE 6- 5237 sayılı Kanunun 142 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla 
konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar 
verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan 
dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilme
si ıçm şikayet aranmaz " 

MADDE 7- 5237 sayılı Kanunun 191 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 191- (1) Kullanmak için uyuş
turucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kışı, bir yıldan ıkı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandirilır 

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahke
me, bınncı fıkraya gorc hukum vermeden önce 
uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kışı 
hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik ted
birine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, ka
bul eden veya bulunduran kışı hakkında, dene
timli serbestlik tedbirine karar verebilir 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli ser
bestlik tedbirine karar venlen kışı, belirlenen 
kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli ser
bestlik tedbirinin gereklerine uygun davran
makla yükümlüdür Hakkında denetimli ser
bestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik 
edecek bir uzman görevlendirilir Bu uzman, 
güvenlik tedbirinin uygulama suresince, kişiyi 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılma
sının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, 
kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yöne
lik olarak oğutte bulunur ve yol gösterir, kışı
nın gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık 
surelerle rapor direnleyerek, hâkime verir 

(4) Tedavi suresince devam eden denetim
li serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği ta-
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rıhten ıttbaren bir yıl sureyle devam olunur 
Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma su
resinin uzatılmasına karar verilebilir Ancak, bu 
durumda sure uç yıldan fazla olamaz 

(5) Tedavinin ve denetimli serbesttik ted
birinin gereklerine uygun davranan kışı hakkın
da açılmış olan davanın düşmesine karar veri' 
lir Aksı takdirde, davaya devam olunarak hü
küm venlır 

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla
nan kışı, hakkında kullanmak için uyuşturucu 
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedil
dikten sonra da, ıkı ilâ dördüncü fıkralar hü
kümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik 
tedbirine tâbi tutulabilir Bu durumda, hukmo-
lunan cezanın infazı ertelenir Ancak, bunun 
için kışı hakkında bu suç nedeniyle önceden te
davi ve denetimli serbestlik tedbirine karar ve
rilmemiş olması gerekir 

(7) Kışının mahkûm olduğu ceza, tedavi
nin ve denetimli serbestlik tedbirinin gerekleri
ne uygun davranması halinde, infaz edilmiş sa
yılır, aksı takdirde, derhal infaz edilir" 

MADDE 6- 5237 sayılı Kanunun 221 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(6) Kışı hakkında, bu maddedeki etkin 
pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz " 

MADDE 7- 5237 sayılı Kanunun 234 un
cu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(3) Kanuni temsilcinin bilgisi veya rızası 
dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, 
ailesini veya yetkili makamları durumdan ha
berdar etmeksizin yanında tutan kışı, şikâyet 
uzerme, uç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır " 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rıhten itibaren bir yıl sureyle devam olunur 
Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma su
resinin uzatılmasına karar verilebilir Ancak, bu 
durumda sure uç yıldan fazla olamaz 

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik ted
birinin gereklerine uygun davranan kışı hakkın
da açılmış olan davanın düşmesine karar veri
lir Aksı takdirde, davaya devam olunarak hü
küm verilir 

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla
nan kışı, hakkında kullanmak ıçm uyuşturucu 
veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurma klan dolayı cezaya hükmedil
dikten sonra da, ıkı ilâ dördüncü fıkralar hü
kümlerine göre ledavıye ve denetimli serbestlik 
tedbirine tabı tutulabilir Bu durumda, hukmo-
lunan cezanın infazı ertelenil: Ancak, bunun 
için kışı hakkında bu suç nedeniyle önceden te
davi ve denetimli serbestlik tedbirine karar ve
rilmemiş olması gerekir 

(7) Kışının mahkûm olduğu ceza, tedavi
nin ve denetimli serbestlik tedbirinin gerekleri
ne uygun davranması halinde, infaz edilmiş sa
yılır, aksı takdirde, derhal infaz edilir" 

MADDE 8- 5237 sayılı Kanunun 221 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(6) Kışı hakkında, bu maddedeki etkin 
pişmanlık hükümler birden fazla uygulanmaz " 

MADDE 9- 5237 sayılı Kanunun 227 ncı 
maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "teda
vi veya terapiye tabı tutulur " ibaresi "tedaviye 
veya psikolojik terapiye tabı tutulabilir " olarak 
değiştirilmiştir 

MADDE 10- 5237 sayılı Kanunun 234 
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(3) Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rıza
sı dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da ol
sa, ailesini veya yetkili makamları durumdan 
haberdar etmeksizin yanında tutan kışı, şikâyet 
üzerine, uç aydan bıryıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır " 
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MADDE 8- 5237 sayılı Kanunun 245 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle il
gili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçla
ra ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır" 

MADDE 9- 4/11/2004 tarihli ve 5252 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygu
lama Şekli Hakkında Kanunun 4 uncu madde
sinin birinci fıkrasında yer alan "alt ve ust sınır
lan veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç 
gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" 
ibaresi madde metninden çıkartılmıştır 

MADDE 10- 5252 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '"birinci 
fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve ust sınırla
rından bınsı veya bunlardan her ıkısı gösteril
memiş olmakla birlikle," ibaresi madde met
ninden çıkartılmıştır 

MADDE 11- 5252 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

"(2) i Haziran 2005 tarihinden önce yürür
lüğe girmiş kanunlarda, 

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca 
hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksi
ne bir hukum yoksa alt sınır bir yıl, ust sınır yır-
mıdort yıl olarak, 

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine 
bir hukum yoksa alt sınır bir ay, ust sınır beş yıl 
olarak, 

uygulanır " 
MADDE 12- 5252 sayılı Kanunun Geçici 

1 inci maddesinde yer alan "31 Aralık 2006" 
ibaresi, "31 Aralık 2008" olarak değiştinlmıstır 

MADDE 13-4/12/2004 tarihli ve 5271 sa
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun 6 rtcı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 6- (1) Duruşmada suçun hukukî 
niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik 
kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye 
gönder ilemez " 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11- 5237 sayılı Kanunun 245 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

""(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle il
gili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçla
ra ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır" 

MADDE 12- 4/11/2004 tarihli ve 5252 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygu
lama Şekli Hakkında Kanunun 4 uncu madde
sinin birinci fıkrasında yer alan "alı ve ust sınır
ları veya bunlardan bınnın gösterildiği veya hiç 
gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır 

MADDE 13- 5252 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "birinci 
fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve ust sınırla
rından birisi veya bunlardan her ıkısı gösteril
memiş olmakla birlikte," ibaresi madde met
ninden çıkarılmıştır 

MADDE 14- 5252 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

"(2) I Haziran 2005 tarihinden önce yürür
lüğe girmiş kanunlarda, 

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca 
hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksi
ne bir hukum yoksa alt sınır bir yıl, ust sınır yir
mi dört yıl olarak, 

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine 
bir hukum yoksa alt sınır bir ay, ust sınır beş yıl 
olarak, 

Uygulanır" 
MADDE 15- 5252 sayılı Kanunun Geçici 

1 inci maddesinde yer alan "31 Aralık 2006" 
ibaresi, "31 Aralık 2008" olarak değiştirilmiştir 

MADDE 16-4/12/2004 larıhlı ve 5271 sa
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 6- (1) Duruşmada suçun hukuki 
niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik 
karan verilerek dosya alt dereceli mahkemeye 
gönderi lemez " 
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MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 100 
uncu maddesinin ııçuncu fıkrasının (a) bendine, 
(S) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent nu
maralan buna göre teselsül ettirilmiştir 

"6 Nitelikli hırsızlık, yağma ve nitelikli 
yağma (madde 142, 148, 149)" 

MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun 109 
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sure
lerinin dolması nedeniyle salı verilenler hakkın
da birinci fıkradaki sure koşulu aranmaksızın 
adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir " 

MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 146 ncı 
maddesinin başlığı "Zorla getirme" şeklinde, 
birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir 

"(I) Hakkında tutuklama kararı verilmesi 
veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli 
nedenler bulunan veya 145 mcı maddeye göre 
çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın 
zorla getirilmesine karar verilebilir" 

"(4) Zorla getirme karan de çağrılan şüp
heli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında 
yol suresi hariç en geç yırmıdort saat içinde ça
ğıran hakimin, mahkemenin veya Cumhuriyet 
savcısının onune gotunılur ve sorguya çekilir 
veya ifadesi alınır 

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görüle
cek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme ve-

Turkıye Buyuk Millet Meclisi 
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MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 100 
uncu maddesinin ııçuncu fıkrasının (a) bendine, 
(2) ve (5) numaralı alt bentlennden sonra gel
mek üzere, sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklen
miş ve diğer alt bent numaraları buna göre te
selsül ettirilmiştir 

"3 Silahla işlenmiş kasten yaralama (mad
de 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87)," 

"7 Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma 
(madde 148, 149)," 

MADDE 18-5271 sayılı Kanunun 102 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştin Imıştır 

'*(!) Ağır ceza mahkemesinin görevine 
girmeyen işlerde tutukluluk suresi en çok bir 
yıldır Ancak bu sure, zorunlu hallerde gerekçe
len gösterilerek altı ay daha uzatılabilir" 

MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 109 
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sure
lerinin dolması nedeniyle salı verilenler hakkın
da birinci fıkradaki sure koşulu aranmaksızın 
adlı kontrole ilişkin hukumler uygulanabilir" 

MADDE 20-5271 sayılı Kanunun 146 ncı 
maddesinin başlığı "Zorla getirme" şeklinde, 
birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir 

"(1) Hakkında tutuklama kararı venlmesı 
veya yakalama emn düzenlenmesi için yeterli 
nedenler bulunan veya 145 inci maddeye göre 
çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın 
zorla getirilmesine karar verilebilir" 

"(4) Zorla getirme karan ile çağnlan şüp
heli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında 
yol suresi hanç en geç yırmıdort saat içinde ça
ğıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhunyet 
savcısının onune götürülür ve sorguya çekilir 
veya ifadesi alınır 

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görüle
cek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme ve-
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ya Cumhunyet savcısı tarafından, sorguya çe
kilmenin veya ifade almanın sonuna kadar de
vanı eder" 

"(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilir
kişi, mağdur ve şikâyetçi ile ilgili olarak da zor
la getirme karan verilebilir" 

MADDE 17-5271 sayılı Kanunun 150 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değıştınlmıştır 

"MADDE 150- (1) Şüpheli veya sanıktan 
kendisine bir müdafii seçmesi istenir Şüpheli 
veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olma
dığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi 
görevlendirilir 

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sa
nık, çocuk, kendisini savunamayacak derecede 
malûl veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmak
sızın bir müdafi görevlendirilir 

(3) Ali sının beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma 
ve kovuşturmada ikinci fikra hukmu uygulanır 

(4) Zorunlu mudafılıkle ilgili diğer husus
lar, Türkiye Barolar Birliğinin goruşu alınarak 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" 

MADDE 18-5271 sayılı Kanunun 171 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değıştınlmıştır 

"MADDE 171- (I) Cezayı kaldıran şahsî 
sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerin m uy
gulanmasını gerektiren koşullanıl ya da şahsî 
cezasızlık sebebinin varlığı halinde. Cumhuri
yet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı karan 
verebilir 

(2) Cumhunyet savcısı, 
a) Uzlaşma kapsamına giren, 
b) Ust sınırı ıkı yıl veya daha az sureli ha

pis cezasını gerektiren. 
Suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığı

na rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl 
sureyle ertelenmesine karar verebilir Suçtan 
zarar gören, bu karara 173 uncu madde hukum-
lenne göre itiraz edebilir 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ya Cumhunyet savcısı tarafından, sorguya çe
kilmenin veya ifade almanın sonuna kadar de
vam eder" 

"O) Cağnya rağmen gelmeyen tanık, bilir
kişi, mağdur ve şikayetçi ile ilgili olarak da zor
la getirme karan venlebılır" 

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 150 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 150- (1) Şüpheli veya sanıktan 
kendisine bir müdafii seçmesi istenir Şüpheli 
veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olma
dığını beyan ederse, istemi hâlinde bir müdafi 
görevlendirilir 

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sa
nık, çocuk, kendisini savunamayacak derecede 
malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmak
sızın bir müdafi görevlendirilir 

(3) Alt sının beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma 
ve kovuşturmada ikinci fıkra hukmu uygulanır 

(4) Zorunlu mudafılıkle ilgili diğer husus
lar. Türkiye Barolar Birliğinin goruşu alınarak 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" 

MADDE 22-5271 sayılı Kanunun 171 ın-
eı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 171- (!) Cezayı kaldıran şahsî 
sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uy
gulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî 
cezasızlık sebebinin varlığı halinde. Cumhuri
yet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verebilir 

(2) Cumhunyet savcısı, 
a) Uzlaşma kapsamına giren, 
b) Soruşturulması ve kovuşturulması şika

yete bağlı olup, ust sınırı ıkı yıl veya daha az 
sureli hapis cezasını gerektiren, 

Suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığı
na rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl 
sureyle ertelenmesine karar verebilir Suçtan 
zarar gören, bu karara 173 uncu madde hüküm
lerine göre itiraz edebilir 
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(3) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya iliş
kin hükümler saklı kalmak üzere, 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçlan do
layı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması, 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası 
açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç 
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesi
nin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası 
açılmasından daha yararlı olması, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya ka
munun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan ön
ceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tama
men giderilmesi, 

Koşullanıl in birlikte gerçekleşmesi gerekir 
(4) Erteleme suresi içinde kasıtlı bir suç iş

lenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadı
ğına karar verilir Erteleme suresi içinde kasıtlı 
bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır 
Erteleme suresince zamanaşımı işlemez, 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sis
teme kaydedilir Bu kayıtlar, ancak bir soruştur
ma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cum
huriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafın
dan istenmesi halinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir 

(6) Bu maddenin kamu davasının açılma
sının ertelenmesine ilişkin hükümleri, Anaya
sanın 174 uncu maddesinde koruma altına alı
nan inkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgi
li olarak uygulanmaz " 

MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 231 in
ci maddesinin başlığı "Hukmun açıklanması ve 
hukmun açıklanmasının gen bırakılması" şek
linde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir 

"(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapı
lan yargılama sonunda hukmolıınan ceza, ıkı 
yıl veya daha az sureli hapis veya adlî para ce-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya iliş
kin hükümler saklı kalmak üzere, 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan 
dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulun
ması, 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası 
açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç 
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesi
nin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası 
açılmasından daha yararlı olması, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya ka
munun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan ön
ceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tama
men giderilmesi, 

Koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir 
(4) Erteleme suresi içinde kasıtlı bir suç iş

lenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadı
ğına karar verilir Erteleme suresi içinde kasıtlı 
bir suç işlenmesi hâlinde kamu davası açılır 
Erteleme suresince zamanaşımı işlemez 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sis
teme kaydedilir Bu kayıtlar, ancak bir soruştur
ma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cum
huriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafın
dan istenmesi halinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir" 

IVİADDE 23- 5271 sayılı Kanunun 231 in
ci maddesinin başlığı "Hukmun açıklanması ve 
hukmıın açıklanmasının gen bırakılması" şek
linde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir 

"(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapı
lan yargılama sonunda hukmolunan ceza, bir 
yıl veya daha az sureli hapis veya adlî para ce-
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zası ise, mahkemece, hukmun açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilebilir Uzlaşmaya 
ilişkin hükümler saklıdır Hukmun açıklanma
sının gen bırakılması, kurulan hukmun sanık 
hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifa
de etmektedir 

(6) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
masına karar verilebilmesi için, 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamı; bulunması, 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özelliklen 
ile duruşmadaki tutum ve davranıştan goz 
onunde bulundurularak yeniden suç işlemeye
ceği hususunda kanaate varılması, 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya ka
munun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan ön
ceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tama
men giderilmesi, 

gerekir 
(7) Açıklanmasının gen bırakılmasına ka

rar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis ce
zası ertelenemez ve kısa sureli olması halinde 
seçenek yaptırımlara çevnlemez 

(8) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması kararının verilmesi halinde, sanık, beş yıl 
sureyle denetim suresine tabı tutulur Bu sure 
içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahke
menin belirleyeceği sureyle, sanığın denetimli 
serbestlik tedbiri olarak, 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması 
halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağ
lamak amacıyla bir eğitim programına devam 
etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması ha
linde, bir kamu kurumunda veya özel olarak 
aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası
nın gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırıl
masına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, 
belli yerlere devam etmek hususunda yukumlu 
kılınmasına ya da takdir edilecek başka yüküm
lülüğü yerine getirmesine 

{Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

zası ise, mahkemece, hukmun açıklanmasının 
gen bırakılmasına karar verilebilir Uzlaşmaya 
ilişkin hükümler saklıdır Hukmun açıklanma
sının gen bırakılması, kurulan hukmun sanık 
hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifa
de etmektedir 

(6) Hukmun açıklanmasının geri bırakıl
masına karar venlebılmesı için, 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özelliklen 
ile duruşmadaki tutum ve davranışları goz 
onunde bulundurularak yeniden suç işlemeye
ceği hususunda kanaate varılması, 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya ka
munun uğradığı zarann, aynen iade, suçtan ön
ceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tama
men giderilmesi, 

Gerekir 
(7) Açıklanmasının gen bırakılmasına ka

rar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis ce
zası ertelenemez ve kısa sureli olması halinde 
seçenek yaptırımlara çevnlemez 

(8) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl 
sureyle denetim suresine tabı tutulur Bu sure 
içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahke
menin belirleyeceği sureyle, sanığın denetimli 
serbestlik tedbiri olarak, 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması 
halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağ
lamak amacıyla bir eğitim programına devam 
etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması ha
linde, bir kamu kurumunda veya özel olarak 
aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası
nın gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırıl
masına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, 
belli yerlere devam etmek hususunda yukumlu 
kılınmasına ya da takdir edilecek başka yüküm
lülüğü yerme getirmesine, 
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Karar verilebilir Denetim suresi içinde da
va zamanaşımı durur 

(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen 
koşulu derhal yerine getiremediği takdirde, sa
nık hakkında mağdura veya kamuya verdiği za
rarı denetim suresince aylık taksitler halinde 
ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluy
la da hukmun açıklanmasının gen bırakılması 
karan verilebilir 

(10) Denetim suresi içinde kasten yeni bir 
suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbınne 
ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı tak
dirde, açıklanması gen bırakılan hukum ortadan 
kaldırılarak, davanın düşmesi karan verilir 

(11) Denetim suresi içinde kasten yem bir 
suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine 
ılışkm yükümlülüklere aykın davranması halin
de, mahkeme hukmu açıklar Ancak mahkeme, 
kendisine yüklenen yükümlülükleri yenne geti
remeyen sanığın durumunu değerlendirerek, ce
zanın yansına kadar belirleyeceği bir kısmının 
infaz edilmemesine ya da koşul lan n varlığı ha
linde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine 
veya seçenek yaptınmlara çevnlmesıne karar 
vererek yeni bir mahkûmiyet hukmu kurabilir 

(12) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması kararma itiraz edilebilir 

(13) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması karan, bunlara mahsus bir sisteme kayde
dilir Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya ko
vuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet sav
cısı, hakim veya mahkeme tarafından istenme
si halinde, bu maddede belirtilen amaç için kul
lanılabilir 

(14) Bu maddenin hukmun açıklanmasının 
gen bırakılmasına ilişkin hukum!en, Anayasa
nın 174 uncu maddesinde koruma altına alınan 
inkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili 
olarak uygulanmaz " 

MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 253 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değıştınlmıştır 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Karar venlebılır Denetini suresi içinde da
va 73tn anası mı durur 

(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen 
koşulu derhal yerine getiremediği takdirde, sa
nık hakkında mağdura veya kamuya verdiği za
rarı denetim suresince aylık taksitler halinde 
ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluy
la da hukmun açıklanmasının gen bırakılması 
kararı verilebilir 

(10) Denetim suresi içinde kasten yeni bir 
suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbınne 
ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı tak
dirde, açıklanması gen bırakılan hukum ortadan 
kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir 

(11) Denetim suresi içinde kasten yeni bir 
suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine 
ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması ha
linde, mahkeme hukmu açıklar Ancak mahke
me, kendisine yüklenen yukumluluklen yenne 
getiremeyen sanığın durumunu değerlendire
rek, cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir 
kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının 
varlığı hâlinde hükümdeki hapis cezasının erte
lenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilme
sine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hukmu 
kurabilir 

(12) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması kararına itiraz edılebıln 

(13) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması karan, bunlara mahsus bırsısteme kaydedi
lir Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya ko
vuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcı
sı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi 
halinde, bu maddede belirtilen amaç için kulla
nılabilir 

(14) Bu maddenin hukmun açıklanmasının 
gen bırakılmasına ilişkin hükümleri, soruştu
rulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç
larla ilgili olarak uygulanabilir" 

MADDE 24- 5271 sayılı Kanunun 253 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
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"MADDE 253 - (İ) Aşağıdaki suçlarda, 
şuphelı ile mağdur veya suçtan zarar gören ger
çek veya özel hukuk luzel kişisinin uzlaştırıl
ması girişiminde bulunulur 

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şika
yete bağlı suçlar, 

b) Şikayete bağlı olup olmadığına bakıl
maksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan, 

1 Kasten yaralama (uçuncu fıkra hariç, 
madde 86, madde 88), 

2 Taksirle yaralama (madde 89), 
3 Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 

116), 
4 Çocuğun kaçınılması ve alıkonulması 

(madde 234), 
5 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri 

sim niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklan
ması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), 

suçlan 
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere, diğer 
kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaş
tırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık 
hukum bulunması gerekir 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hüküm
lerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlı
ğa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya 
tabı olması halinde, Cumhunyet savcısı veya 
talimatı üzerine adlı kolluk görevlisi, şüpheli 
ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma 
teklifinde bulunur Şüphelinin, mağdurun veya 
suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, 
uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır 
Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklama
lı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir 
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, ken
disine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itiba
ren uç gun ıçmde kararım bildirmediği takdir
de, teklifi reddetmiş sayılır 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"MADDE 253- (I) Aşağıdaki suçlarda, 
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören ger
çek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırıl
ması girişiminde bulunulur 

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şika
yete bağlı suçlar, 

b) Şikayete bağlı olup olmadığına bakıl
maksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan, 

1 Kasten yaralama (uçuncu fıkra hanç, 
madde 86, madde 88), 

2 Taksirle yaralama (madde 89), 
3 Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 

116), 
4 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 

(madde 234), 
5 Ticari sır, bankacılık sim veya müşteri 

sim niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklan
ması (dördüncü fıkra hanç, madde 239), 

Suçlan 
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şi

kayete bağlı olanlar hariç olmak üzere, diğer 
kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaş
tırma yoluna gidilebilmesi ıçm, kanunda açık 
hukum bulunması gerekir 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şika
yete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümleri
ne yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya 
tabı olması halinde, Cumhunyet savcısı veya 
talimatı üzerine adlı kolluk görevlisi, şüpheli 
ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma 
teklifinde bulunur Şüphelinin, mağdurun veya 
suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, 
uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır 
Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklama
lı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir 
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, ken
disine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itiba
ren uç gun içinde kararını bildirmediği takdir
de, teklifi reddetmiş sayılır 
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(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, 
kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul 
veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır 

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da 
soruşturma dosyasında yer alan adreste bulun
mama veya yun dışında olma ya da başka bir 
nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheli
ye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılama
ması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin 
soruşturma sonuçlandırılır 

(7) Birden fazla kışının mağduriyetine ve
ya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan 
dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, 
mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin 
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya 
teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu su
ça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir 

(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, 
Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi ger
çekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avu
kat görevlendirilmesini barodan isteyebilir ve
ya hukuk öğrenimi gormuş kişiler arasından 
uzlaştırmacı görevlendirebilir 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin dava
ya bakamayacağı haller ile reddi sebeplen, uz
laştırmacı görevlendirilmesi ile ılgıtı olarak goz 
onunde bulundurulur 

(11) Gorevlendinlen uzlaştırmacıya soruş
turma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet sav
cısınca uygun görülen belgelerin birer omeğt 
verilir Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, so
ruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davran
makla yukumlu olduğunu hatırlatır 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgele
nil birer örneği kendisine verildikten itibaren 
en geç onız gun içinde uzlaştırma işlemlerini 
sonuçlandırır Cumhuriyet savcısı bu sureyi en 
çok yirmi gun daha uzatabilir 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, 
kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul 
veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır 

(6) Resmi mercilere beyan edilmiş olup da 
soruşturma dosyasında yer alan adreste bulun
mama veya yurt dışında olma ya da başka bir 
nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheli
ye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılama
ması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin 
soruşturma sonuçlandırılır 

(7) Birden fazla kışının mağduriyetine ve
ya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan 
dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, 
mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin 
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya 
teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu su
ça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir 

(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, 
Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi ger
çekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avu
kat görevlendirilmesini barodan isteyebilir ve
ya hukuk öğrenimi gormuş kişiler arasından 
uzlaştırmacı görevlendirebilir 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin dava
ya bakamayacağı haller ile reddi sebeplen, uz
laştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak goz 
onunde bulundurulur 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruş
turma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet sav
cısınca uygun görülen belgelerin birer omeğı 
verilir Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, so
ruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davran
makla yukumlu olduğunu hatırlatır 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgele
rin birer omeğı kendisine verildikten itibaren 
en geç otuz gun içinde uzlaştırma işlemlerim 
sonuçlandırır Cumhunyet savcısı bu sureyi en 
çok yirmi gun daha uzatabilir 
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(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak 
yürütülür Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, 
mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, 
müdafi ve vekil katılabilir Şüpheli, mağdur ve
ya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni 
temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katıl
maktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul 
etmemiş sayılır 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında 
izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cum
huriyet savcısıyla görüşebilir, Cumhuriyet sav
cısı, uzlaştırmacı ya talimat verebilir 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaş
tırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine veri
len belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet sav
cısına venr Uzlaşmanın gerçekleşmesi halin
de, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne 
suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine 
rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç 
iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cum
huriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını be
yan edebilirler 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, ta
rafların ozgur iradelerine dayandığını ve edi
min hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu 
veya belgeyi muhur ve imza altına alarak so
ruşturma dosyasında muhafaza eder 

(18} Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması ha
linde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimi
ni defaten yerine getirmesi halinde, hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir Edi
min yerine getirilmesinin ilen tarihe bırakılma
sı, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesı 
halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksı
zın, şüpheli hakkında kamu davasının açılması
nın ertelenmesi karan verilir Kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uz
laşmanın gereklerinin yen ne getirilmemesi ha-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(13) Uzlaştırma muzakerelen gizli olarak 
yürütülür Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, 
mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, 
müdafi ve vekil katılabilir Şüpheli, mağdur ve
ya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni 
temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katıl
maktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul 
etmemiş sayılır 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında 
izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cum
huriyet savcısıyla görüşebilir. Cumhuriyet sav
cısı, uzlaştırmacı ya talimat verebilir 

(15) Uzlaşma muzakerelen sonunda uzlaş-
tınnacı, bir rapor hazırlayarak kendisine veri
len belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet sav
cısına verir Uzlaşmanın gerçekleşmesi halin
de, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne 
suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine 
rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç 
iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cum
huriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını be
yan edebilirler 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, ta-
raflann ozgur iradelerine dayandığını ve edi
min hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu 
veya belgeyi muhur ve imza altına alarak so
ruşturma dosyasında muhafaza eder 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması ha
linde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edi
mini defaten yerine getirmesi halinde, hakkın
da kovuşturmaya yer olmadığı karan verilir 
Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakıl
ması, takside bağlanması veya süreklilik arzet
mesı halinde, 171 inci maddedeki şartlar aran
maksızın, şüpheli hakkında kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verilir Erteleme 
suresince zamanaşımı işlemez Kamu davası
nın açılmasının ertelenmesi kararından sonra. 
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İmde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki 
şart aranmaksızın, kamu davası açılır Uzlaş
manın sağlanması halinde, soruşturma konusu 
suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açıl
mış olan davadan feragat edilmiş sayılır Şüp
helinin, edimim yerine getirmemesi halinde uz
laşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve iflas Kanununun 38 inci 
maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belge
lerden sayılır 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında ya
pılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve 
kovuşturmada ya da davada delil olarak kulla
nılamaz 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar 
görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunul
duğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 
sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştı rmac m in ra
porunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına 
verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile ko
vuşturma koşulu olan dava suresi işlemez 

(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı 
tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir 
ücret takdir edilerek ödenir Uzlaştırmaeı ücre
ti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama gi
derlerinden sayılır Uzlaşmanın gerçekleşmesi 
halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından 
karşılanır 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek karar
larla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun 
yollarına başvurulabilir 

(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin 
hususlar, yönetmelikle düzenlenir" 

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 254 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 254- (1) Kamu davası açıldık
tan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma 
kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, uz
laştırma işlemleri 253 uncu maddede belirtilen 
esas ve usule göre, mahkeme tarafından yapılır 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mah
keme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi 
halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasın
daki şart aranmaksızın, kamu davası açılır Uz
laşmanın sağlanması halinde, soruşturma konu
su suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, 
açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır 
Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde 
uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı icra ve iflas Kanununun 38 inci 
maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belge
lerden sayılır 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında ya
pılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve 
kovuşturmada ya da davada delil olarak kulla
nılamaz 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar 
görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunul
duğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 
sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının ra
porunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına 
verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile ko
vuşturma koşulu olan dava suresi işlemez 

(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı ta
rafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir üc
ret takdir edilerek ödenir Uzlaştırmaeı ücreti ve 
diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerin
den sayılır Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde 
bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek karar
larla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun 
yollarına başvurulabilir 

(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin 
hususlar, yönetmelikle düzenlenir" 

MADDE 25- 5271 sayılı Kanunun 254 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 254- (I) Kamu davası açıldık
tan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma 
kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, uz
laştırma işlemleri 253 uncu maddede belirtilen 
esas ve usule göre, mahkeme tarafından yapılır 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahke
me, uzlaşma sonucunda sanığın edim mı 
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defaten yerine getirmesi halinde, davanın düş
mesine karar verir Edimin yerine getirilmesi
nin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması 
veya süreklilik arzetmesı halinde, sanık hak
kında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksı
zın, hukmun açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilir Hukmun açıklanmasının geri bıra
kılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 
mahkeme tarafından, 231 ıneı maddenin onun
cu fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hukum 
açıklanır" 

MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 109 
uncu maddesinin birinci fıkrası ile 310 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adalet 
Bakanı" ibaresi, "Adalet Bakanlığı" olarak de
ğiş cm İmiş tır 

MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun 325 in
ci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

"(2) Hukmun açıklanmasının geri bırakıl
ması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de bi
rinci fıkra hukmu uygulanır" 

MADDE 24- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı 
Hakkında Kanunun 107 ncı maddesinin beşin
ci fıkrasındaki "onsekız" ibaresi, "onbeş" ola
rak değ ıştın İmiş tır 

MADDE 25- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sa
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir 

"Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel 
Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi ha
taların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuııyet 
Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel 
Kuruluna başvurabilir" 

MADDE 26- 5320 sayılı Kanunun 13 un
cu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

defaten yerine getirmesi halinde, davanın düş
mesine karar verir Edimin yerine getirilmesinin 
ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arzetmesı halinde, sanık hakkında, 
231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, huk
mun açıklanmasının gen bırakılmasına karar 
verilir Gen bırakma suresince zamanaşımı işle
mez Hukmun açıklanmasının gen bırakılması
na karar verildikten sonra, uzlaşmanın gerekle
rinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme ta
rafından, 231 inci maddenin onbırıncı fıkrasın
daki şartlar aranmaksızın, hukum açıklanır " 

MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 309 
uncu maddesinin birinci fıkrası ile 310 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adalet 
Bakanı" ibaresi, "Adalet Bakanlığı" olarak de
ğiştirilmiştir 

MADDE 27- 5271 sayılı Kanunun 325 in
ci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

"(2) Hukmun açıklanmasının gen bırakıl
ması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de bi
rinci fıkra hııkmu uygulanır" 

MADDE 28- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 107 ncı maddesinin beşin
ci fıkrasındaki "onsekız" ibaresi, "onbeş" ola
rak değiştirilmiştir 

MADDE 29- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sa
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir 

"Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel 
Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi ha
taların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhunyet 
Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel 
Kuruluna başvurabilir" 

MADDE 30- 5320 sayılı Kanunun 13 un
cu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 
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"Müdafi ve vekil ücreti 
MADDE 13- (I) Ceza Muhakemesi Kanu

nu gereğince soruşturma ve kovuşturma ma
kamlarının istemi üzerine baro tarafından gö
revlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret 
tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Bir
liğinin goruşu de alınarak Adalet ve Maliye Ba> 
kanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek üc
ret. Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer 
alan ödenekten ödenir Bu ücret, yargılama gi
derlerinden sayılır 

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme 
ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Birliğinin goruşu de alınmak suretiyle 
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönet
melikle belirlenir" 

MADDE 27- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sa
yılı Kabahatler Kanununun 3 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 3- (1) Bu Kanunun, 
a) idari yaptırım kararlarına karşı kanun 

yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda ak
sine hu kum bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para ceza
sı veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırı
mını gerektiren butun fiiller hakkında, 

uygulanır " 
MADDE 2&- 5326 sayılı Kanunun 17 ncı 

maddesinin uçuncu ve dördüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir 

"(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Ka
mu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 
(I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri tarafından verilen idari para cezaları
nın ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden son
ra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhu
riyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından 
verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir 
kaydedilir Sosyal güvenlik kurumları ile ma
halli idareler tarafından verilen idari para ceza
lan kendi bütçelerine gelir kaydedilir Diğer 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Müdafi ve vekil ücreti 
MADDE 13-(l)CezaMuhakemesi Kanu

nu gereğince soruşturma ve kovuşturma ma
kamlarının istemi üzerine baro tarafından gö
revlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret 
tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Bir
liğinin goruşu de alınarak Adalet ve Maliye Ba
kanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek üc
ret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer 
alan ödenekten ödenir Bu ücret, yargılama gi
derlerinden sayılır 

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme 
ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye 
Barolar Bıdığının goruşu de alınmak suretiyle 
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönet
melikle belirlenir" 

MADDE 31- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sa
yılı Kabahatler Kanununun 3 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 3- (1) Bu Kanunun, 
a) idarî yaptırım kararlarına karşı kanun 

yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda ak
sine hukum bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para ceza
sı veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırı
mını gerektiren butun fuller hakkında, 

Uygulanır " 
MADDE 32- 5326 sayılı Kanunun 17 ncı 

maddesinin uçuncu ve dördüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir 

"(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Ka
mu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 
(I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri tarafından venlen ıdan para cezaları
nın ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden son
ra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhu
riyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından 
verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir 
kaydedilir Sosyal güvenlik kurumlan ile ma
halli idareler tarafından verilen ıdan para ceza
lan kendi bütçelerine gelir kaydedilir Diğer ka-
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kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen 
idari para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hü
kümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye 
gelir kaydedilir Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, ken
di kanunlarındaki hükümlere tabıdır Kışının 
ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, 
idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenme
si koşuluyla, bir yıl içinde ve don eşit taksit ha
linde ödenmesine karar verilebilir Taksitlerin 
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, 
idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tah
sil edilir 

(4) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi ge
reken idari para cezalarına ilişkin kesinleşen 
kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine 
gönderilir Sosyal güvenlik kurumları ve ma
halli idareler tarafından verilen idari para ceza
ları, ilgili kanunlarında aksine hukum bulun
madığı takdirde. Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ken
dileri tarafından tahsil olunur Diğer kamu ku
rum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari 
para cezalan, ilgili kanunlannda özel hukum 
bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre 
tahsil olunur" 

MADDE 29- 5326 sayılı Kanunun 20 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

"(2) Soruşturma zamanaşımı suresi, 
a) Yuzbın Türk Lirası veya daha fazla ida

ri para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, 
b) Ellıbın Türk Lirası veya daha fazla ida

ri para cezasını gerektiren kabahatlerde don, 
c) Ellıbın Türk Lirasından az idari para ce

zasını gerektiren kabahatlerde uç, 
Yıldır" 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idari 
para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kay
dedilir Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunla
rındaki hükümlere tabıdır Kışının ekonomik du
rumunun müsait olmaması halinde, idari para 
cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluy
la, bir yıl içinde ve don eşit taksit halinde öden
mesine karar venlebılır Taksitlerin zamanında 
ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para 
cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir 

(4) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi ge
reken idari para cezalarına ilişkin kesinleşen 
kararlar, 2i/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek (ahsıl dairelerine 
gönderilir Sosyal güvenlik kurumlan ve ma
halli idareler tarafından verilen idari para ceza
ları, ilgili kanunlarında aksine hukum bulun
madığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ken
dileri tarafından tahsil olunur Diğer kamu ku
rum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari 
para cezaları, ilgili kanunlarında özel hukum 
bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre 
tahsil olunur" 

MADDE 33- 5326 sayılı Kanunun 20 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir 

"(2) Soruşturma zamanaşımı suresi, 
a) Yuzbın Türk Lirası veya daha fazla 

idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, 
b) Ellıbın Türk Lirası veya daha fazla idarî 

para cezasını gerektiren kabahatlerde don, 
c) Ellıbın Türk Lirasından az idarî para ce

zasını gerektiren kabahatlerde uç. 
Yıldır" 
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MADDE 30- 5326 sayılı Kanunun 27 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğişim İmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklen
miştir 

"(5) İdari yaptırım kararının mahkeme ta
rafından verilmesi halinde, bu karara karşı an
cak itiraz yoluna gidilebilir 

(6) Soruşturma konusu fiilin suç değil de 
kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptı
rım kararı verilmesi halinde, kovuşturmaya yer 
olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idari 
yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz 
meıcıınde incelenir 

(7) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de 
kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptırım 
karan verilmesi halinde, fiilin suç oluşturma
ması nedeniyle verilen beraat kararına karşı ka
nun yoluna gidildiği takdirde, idari yaptırım ka
rarına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde 
incelenir 

(8) idari yaptırım kararının verildiği işlem 
kapsamında aynı kışı ile ilgili olarak idari yar
gının görev alanına giren kararların da venlmış 
olması halinde, ıdan yaptırım kararına ilişkin 
hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali tale
biyle birlikte ıdan yargı merciinde gorulur." 

MADDE 31- 5326 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir 

"(9) Idan para cezasının alt ve ust sınırının 
kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla ve
rilmiş ıdan para cezasına karşı başvuruda bulu
nulması halinde, mahkeme ıdan para cezasının 
miktarında değişiklik yaparak da başvurunun 
kabulüne karar verebilir" 

MADDE 32- 5326 sayılı Kanunun Geçici 
1 inci maddesinde yer alan "Bu Kanunda" iba
resinden sonra gelmek üzere, "ve I Haziran 
2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer ka
nunlardaki ıdan para cezalan ile ilgili olarak" 
ibaresi eklenmiştir 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34- 5326 sayılı Kanunun 27 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir 

"(5) idarî yaptırım kararının mahkeme ta
rafından verilmesi halinde, bu karara karşı an
cak itiraz yoluna gidilebilir 

(6) Soruşturma konusu fiilin suç değil de 
kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptı-
nm kararı verilmesi halinde, kovuşturmaya yer 
olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî 
yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz 
merciinde incelenir 

(7) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de 
kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idari yaptı
rım kararı venlmesı halinde, fiilin suç oluştur
maması nedeniyle verilen beraat karanna karşı 
kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım 
kararına karşı ıttraz da bu kanun yolu merciin
de incelenir 

(8) idarî yaptırım kararının verildiği işlem 
kapsamında aynı kışı ile ilgili olarak idarî yar
gının görev alanına giren kararların da verilmiş 
olması halinde, idarî yaptırım kararına ilişkin 
hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali tale
biyle birlikte idarî yargı merciinde gorulur " 

MADDE 35- 5326 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir 

"(9) İdarî para cezasının ak ve ust sınırının 
kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla ve
rilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulu
nulması halinde, mahkeme idarî para cezasının 
miktarında değişiklik yaparak da başvurunun 
kabulüne karar verebilir" 

MADDE 36- 5326 sayılı Kanunun Geçici 
I inci maddesinde yer alan "Bu Kanunda" iba
resinden sonra gelmek üzere, "ve 1 Haziran 
2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer ka
nunlardaki idarî para cezalan ile ilgili olarak" 
ibaresi eklenmiştir 
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MADDE 33- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sa
yılı Adlı Sicil Kanununun 8 inci maddesinin bi
rinci fıkrasına "kaymakamlıklarca" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "yurt dışında elçilik ve 
konsolosluklarca" ibaresi eklenmiştir 

MADDE 34- 5352 sayılı Kanunun 13 un
cu maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki 
13/A maddesi eklenmiştir 

"Yasaklanmış hakların geri verilmesi 
MADDE 13/A- (1) 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan 
dolayı veya belli bir cezaya mahkumiyete bağ
ladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi 
için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu
na gidilebilir Bunun için, Türk Ceza Kanunu
nun 53 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fık
raları saklı kalmak kaydıyla, 

a) Mahkûm olunan cezanın infazının ta
mamlandığı tarihten itibaren uç yıllık bir sure
nin geçmiş olması, 

b) Kışının bu sure zarfında yeni bir suç iş
lememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sür
dürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat 
oluşması, 

gerekir 
(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel 

af veya etkin pişmanlık dışında başka bir huku
ki nedenle son verilmiş olması halinde, yasak
lanmış hakların gen verilmesi yoluna gidilebil
mesi için, hukmun kesinleştiği tarihten itibaren 
beş yıl geçmesi gerekir Ancak, bu sure kışının 
mahkûm olduğu hapis cezasına uç yıl eklen
mek suretiyle bulunacak sureden az olamaz 

(3) Yasaklanmış hakların gen verilmesi 
için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, 
hukmu veren mahkemenin veya hükümlünün 
ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derece
deki mahkemenin karar vermesi gerekir 

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya 
üzerinde inceleme yaparak ya da 

Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinle
mek suretiyle verebilir 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 37- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sa
yılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinin bi
rinci fıkrasına "kaymakamlıklarca" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "yurt dışında elçilik ve 
konsolosluklarca" ibaresi eklenmiştir 

MADDE 38- 5352 sayılı Kanunun 13 un
cu maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki 
13/A maddesi eklenmiştir 

"Yasaklanmış hakların geri verilmesi 
MADDE 13/A- (I) 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan 
dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağ
ladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi 
için, yasaklanmış hakların gen verilmesi yolu
na gidilebilir Bunun için, Türk Ceza Kanunu
nun 53 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fık
raları saklı kalmak kaydıyla, 

a) Mahkûm olunan cezanın infazının ta
mamlandığı tarihten itibaren uç yıllık bir sure
nin geçmiş olması, 

b) Kışının bu sure zarfında yeni bir suç iş
lememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sür
dürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat 
oluşması, 

Gerekir 
(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel 

af veya etkin pişmanlık dışında başka bir huku
ki nedenle son verilmiş olması halinde, yasak
lanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebil
mesi için, hukmun kesinleştiği tarihten itibaren 
beş yıl geçmesi gerekir Ancak, bu sure kışının 
mahkûm olduğu hapis cezasına uç yıl eklen
mek suretiyle bulunacak sureden az olamaz 

(3) Yasaklanmış hakların gen verilmesi 
için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, 
hukmu veren mahkemenin veya hükümlünün 
ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derece
deki mahkemenin karar vermesi gerekir 

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya 
üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet 
savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle ve
rebilir 
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(5) Yasaklanmış hakların gen verilmesi ta
lebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, 
hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanu
nunda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir 

(6) Yasaklanmış hakların gen verilmesine 
ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlı sicil ar
şivine kaydedilir 

(7) Yasaklanmış hakların gen verilmesi 
yoluna başvurulması nedeniyle oluşan butun 
masraflar hu kumlu tarafından karşılanır" 

MADDE 35- 3/7/2005 tarihli ve 5395 sa
yılı Çocuk Koruma Kanununun 19 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 19- (I) Çocuğun işlediği ust sı
nırı uç yıl veya daha az sureli hapis cezasını ge
rektiren suçlardan dolayı Ceza Muhakemesi 
Kanunundaki diğer koşulların varlığı halinde, 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilebilir Ancak, bu kişiler açısından erteleme 
suresi uç yıldır Ayrıca, Ceza Muhakemesi Ka
nununun 171 inci maddesinin uçuncu fıkrasının 
(d) bendindeki koşul çocuğun ailesinin veya 
kendisinin ekonomik durumunun elvenşlı ol
maması halinde aranmayabilir" 

MADDE 36- 5395 sayılı Kanunun 23 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 23- (I) Çocuğa yüklenen suçtan 
dolayı yapılan yargılama sonunda hukmolunan 
ceza uç yıl veya daha az sureli hapis ya da adlı 
para cezası ise, Ceza Muhakemesi Kanununda
ki diğer koşulların varlığı halinde, mahkemece 
hukmun açıklanmasının gen bırakılmasına ka
rar vCTifcri (fır Ancak, bu fcrşrfer açısından ıfcne-
tım suresi uç yıldır Aynca, Ceza Muhakemesi 
Kanununun 231 inci maddesinin altıncı fıkrası
nın (c) bendindeki koşul, çocuğun ailesinin ve
ya kendisinin ekonomik durumunun elverişli 
olmaması halinde aranmayabilir" 

MADDE 37- 5395 sayılı Kanunun 24 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

{Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(5) Yasaklanmış hakların gen venlmesı ta
lebi uzenne mahkemenin verdiği karara karşı, 
hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanu
nunda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir 

(6) Yasaklanmış haklann gen verilmesine 
ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil ar
şivine kaydedilir 

(7) Yasaklanmış haklann gen verilmesi 
yoluna başvurulması nedeniyle oluşan butun 
masraflar hukumlu tarafından karşılanır" 

MADDE 39- 3/7/2005 tarihli ve 5395 sa
yılı Çocuk Koruma Kanununun 19 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 19- (1) Çocuğa yüklenen suçtan 
dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşul
lann varlığı halinde, kamu davasının açılması
nın ertelenmesi kararı verilebilir Ancak, bu ki
şiler açısından erteleme suresi uç yıldır " 

MADDE 40- 5395 sayılı Kanunun 23 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"MADDE 23- (I) Çocuğa yüklenen suçtan 
dolayı yapılan yargılama sonunda. Ceza Muha
kemesi Kanunundaki koşullann varlığı halinde, 
mahkemece hukmun açıklanmasının gen bıra
kılmasına karar verilebilir Ancak, bu kişiler 
açısından denetim suresi uç yıldır" 

MADDE 41- 5395 sayılı Kanunun 24 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
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"MADDE 24- (1) Ceza Muhakemesi Ka
nununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sü
rüklenen çocuklar bakımından da uygulanır" 

MADDE 38- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sa
yılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlen 
ile Koruma Kurulları Kanununun 5 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(2) Denetimli serbestlik ve yardım mer
kezi şube müdürlüğü tarafından yapılan çağrı
lara veya hazırlanan denetim pianma uyarıya 
rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik ted
birine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır " 

MADDE 39- 5402 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir 

"c) Kanunlarla öngörülen denetimli ser
bestlik tedbirine ilişkin görevlen yapmak " 

MADDE 40- 5402 sayılı Kanunun 14 un
cu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(2) Kamu yararına çalışma yaptırımının 
infazında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz " 

MADDE 41- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa
yılı Kanunun 73 uncu maddesinin sekizinci fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş ol
makla beraber hükme bağlanmış olan dosyalar
da, uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahis
le bozma karan verilemez 

MADDE 42- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 43- Bu Kanun hükümlerim Ba
kanlar Kurulu yurutur 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"MADDE 24- (1) Ceza Muhakemesi Ka
nununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sü
rüklenen çocuklar bakımından da uygulanır" 

MADDE 42- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sa
yılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri 
ile Koruma Kurulları Kanununun 5 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(2) Denetimli serbestlik ve yardım mer
kezi şube müdürlüğü tarafından yapılan çağrı
lara veya hazırlanan denetim planına uyarıya 
rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik ted
birine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır" 

MADDE 43- 5402 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir 

"c) Kanunlarla öngörülen denetimli ser
bestlik tedbirine ilişkin görevlen yapmak " 

MADDE 44- 5402 sayılı Kanunun 14 un
cu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

"(2) Kamu yararına çalışma yaptırımının 
infazında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz " 

MADDE 45- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa
yılı Kanunun 73 uncu maddesinin sekizinci fık
rası ile 227 ncı maddesinin uçuncu fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibarıyla hükme bağlanmış 
olmakla beraber henüz kesinleşmemiş olan 
dosyalarda, uzlaşma kapsamının genişlediğin
den bahisle bozma kararı verilemez 

MADDE 46- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yumrluğe girer 

MADDE 47- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yurutur 
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