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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

114'üncü Birleşim (Olağanüstü) 
6 Ağustos 2009 Perşembe 

— • — 

(Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş 
aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - YOKLAMA 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Giresun Milletvekili 

Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Bekir 
Bozdağ ve 216 arkadaşının, Cumhurbaşkanının, Anayasa'nın 89 ve 104'üncü 
maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade ettiği 1/731 
esas numaralı 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası 
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasa'nın 89'uncu ve 104'üncü maddeleri 
gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresinin görüşmelerini yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Anayasa'nın 93 ve İç Tüzük'ün 7'nci maddesine göre olağanüstü toplantıya 
çağrılmasına ilişkin önergesi (4/143) 

bulunan her tür belge 
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Sayfa 
B) TEZKERELER 1187:1189 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa'nın 89'uncu ve 104'üncü 

maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu 
ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun'un görüşülmesi için yeter sayıdaki üyenin istemi üze
rine Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 
7'nci maddesi gereğince 6 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 11.00'de ola
ğanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/887) 1187 

2.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, Cumhurbaşkanınca 
Anayasa'nın 89'uncu ve 104'üncü maddeleri gereğince bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderilen ve Komisyonlarına havale edilen 26/6/2009 tarihli ve 
5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 
İç Tüzük'ün 25'inci maddesi uyarınca 7/6/2009 Cuma günü saat 11.00'de 
Komisyonda görüşülmesine ilişkin tezkeresi (3/886) 1187:1188 

3.- Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Abdelkader Bensalah ve beraberin
deki heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/884) 1188 

4.- Kosova Meclis Başkanı Jakup Krasnıqı ve Karadağ Cumhuriyeti Mec
lis Başkanı Ranko Krivokapic'in vaki davetlerine icabet etmesi Genel Kuru
lun 16 Haziran 2009 tarihli 105'inci Birleşiminde kabul edilen TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'a refakat edecek heyeti oluşturmak üzere siyasi parti grupla
rınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/885) 1188:1189 

IV.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1190 
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Anayasa Mahkemesinin önün

deki heykele ve telefon dinlemelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/7703) (Ek cevap) 1190:1192 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, burs verilen yüksek öğrenim öğ
rencilerinden mesleğe alınanlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/7831) 1193:1198 

3.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İmralı'daki cezaevi 
inşaatına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8192) 1198:1202 

4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki icra dairelerinin 
personel durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/8466) 1203:1204 

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki icra dairelerinin 
personel durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/8531) 1205:1206 

6.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, çekle ilgili kanunun uygu
lamasındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/8536) 1207:1212 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Oturum 
26/6/2009 tarihinde kabul edilen 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un l'inci 
maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık seçimi için yapılan üçüncü tur oylama sonucunda, Anayasa'nın 94'üncü ve İç 
Tüzük'ün 10'uncu maddesinde öngörülen çoğunluğu sağlayan Antalya Milletvekili Mehmet Ali 
Şahin'in 338 oyla TBMM Başkanı seçildiği açıklandı. 

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı. 
Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim sonucunda: 
Başkan Vekilliklerine; 
CHP Grubundan, İzmir Milletvekili Şükran Güldal Mumcu'nun, 
MHP Grubundan, İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in, 
Kâtip Üyeliklere; 
CHP Grubundan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 
MHP Grubundan, Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, 
İdare Amirliklerine; 
CHP Grubundan, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, 
DTP Grubundan, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, 
Seçildikleri açıklandı. 
Başkanlık Divanı üyelik seçimine devam etmek için bir saat sonra toplanmak üzere birleşime 

19.23'te ara verildi. 
Meral AKŞENER 

Başkan Vekili 

Yaşar TÜZÜN Murat ÖZKAN 
Bilecik Giresun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• 
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6 Ağustos 2009 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 93'üncü, iç Tüzük'ün 7'nci maddelerine göre 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile 216 milletvekili tarafından Baş
kanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114'üncü 
Birleşimini açıyorum. 

II.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için dört dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Olağanüstü toplantı çağrı önergesini okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
/.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kay

seri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 216 Arkadaşının, Cumhurbaşka
nının, Anayasa 'nın 89 ve 104 'üncü maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade 
ettiği 1/731 esas numaralı 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sos
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anaya
sa 'nın 89 'uncu ve 104 'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresinin görüşmelerini yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa 'nın 93 
ve İçtüzük'ün 7'nci maddesine göre olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek 

üzere TBMM'ye iade ettiği 1/731 esas numaralı 29.6.2009 Tarihli ve 5920 Sayılı İş Kanunu, İşsiz
lik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin görüşmelerini yapmak üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Anayasanın 93 ila İç Tüzüğün 7 nci maddesi hükümleri gereğince toplantıya ça-
ğınlmasını arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Mustafa Elitaş Bekir Bozdağ 
Giresun Kayseri Yozgat 

Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili 
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1) Fatoş Gürkan 
2) Vahit Kirişçi 
3) Ali Küçükaydın 
4) Necdet Ünüvar 
5) Ahmet Aydın 
6) Şevket Gürsoy 
7) Fehmi Hüsrev Kutlu 
8) Zekeriya Aslan 
9) Halil Aydoğan 
10) Mehmet Hanefi Alır 
11) Yaşar Eryılmaz 
12) Cemal Kaya 
13) Fatma Salman Kotan 
14) İlknur İnceöz 
15) Avni Erdemir 
16) Akif Gülle 
17) Zeynep Dağı 
18) Reha Denemeç 
19) Bülent Gedikli 
20) Ahmet İyimaya 
21) Faruk Koca 
22) Nazmi Haluk Özdalga 
23) Mustafa Said Yazıcıoğlu 
24) Abdurrahman Arıcı 
25) Sadık Badak 
26) Yusuf Ziya İrbeç 
27) Mehmet Ali Şahin 
28) Saffet Kaya 
29) Ertekin Çolak 
30) Ahmet Ertürk 
31) Atilla Koç 
32) Ahmet Edip Uğur 
33) Yılmaz Tunç 
34) Mehmet Emin Ekmen 
35) Ahmet İnal 
36) Fetani Battal 
37) Fahrettin Poyraz 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Afyonkarahisar) 
(Afyonkarahisar) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Aksaray) 
(Amasya) 
(Amasya) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ardahan) 
(Artvin) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Bartın) 
(Batman) 
(Batman) 
(Bayburt) 
(Bilecik) 
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38) Kâzım Ataoğlu 
39) Vahit Kiler 
40) Yüksel Coşkunyürek 
41) Fatih Metin 
42) Metin Yılmaz 
43) Mehmet Alp 
44) Bayram Özçelik 
45) Canan Candemir Çelik 
46) Sedat Kızılcıklı 
47) Ali Koyuncu 
48) Ali Kul 
49) Mehmet Ocakden 
50) Mehmet Tunçak 
51) Mehmet Emin Tutan 
52) Mehmet Daniş 
53) Müjdat Kuşku 
54) Nurettin Akman 
55) Suat Kınıklıoğlu 
56) Cahit Bağcı 
57) Mithat Ekici 
58) Mehmet Salih Erdoğan 
59) Mehmet Yüksel 
60) Kutbettin Arzu 
61) Osman Aslan 
62) Abdurrahman Kurt 
63) Ali İhsan Merdanoğlu 
64) Celal Erbay 
65) Metin Kaşıkoğlu 
66) Yaşar Yakış 
67) Necdet Budak 
68) Tahir Öztiirk 
69) Faruk Septioğlu 
70) Hamza Yanılmaz 
71) Sebahattin Karakelle 
72) Muhyettin Aksak 
73) Saadettin Aydın 
74) Fazilet Dağcı Çığlık 

(Bingöl) 
(Bitlis) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Burdur) 
(Burdur) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çanakkale) 
(Çankırı) 
(Çankırı) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Düzce) 
(Düzce) 
(Düzce) 
(Edime) 
(Elâzığ) 
(Elâzığ) 
(Elâzığ) 
(Erzincan) 
(Erzurum) 
(Erzurum) 
(Erzurum) 
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75) Muzaffer Gülyurt 
76) İbrahim Kavaz 
77) Emin Nedim Öztürk 
78) Mahmut Durdu 
79) Mehmet Erdoğan 
80) Halil Mazıcıoğlu 
81) Özlem Mütfüoğlu 
82) Mehmet Sarı 
83) Fatma Şahin 
84) H. Hasan Sönmez 
85) Ali Temür 
86) Abdulmuttalip Özbek 
87) Rüstem Zeydan 
88) Orhan Karasayar 
89) Fevzi Şanverdi 
90) Ali Güner 
91) Süreyya Sadi Bilgiç 
92) Mustafa Ataş 
93) Nusret Bayraktar 
94) Hüseyin Beşli 
95) Necat Birinci 
96) Fuat Bol 
97) Alaattin Büyükkaya 
98) Alev Dedegil 
99) Mehmet Beyazıt Denizolgun 
100) Nazım Ekren 
101) İdris Güllüce 
102) İrfan Gündüz 
103) Halide İncekara 
104) Ünal Kaçır 
105)FeyzullahKıyıkhk 
106) Mehmet Müezzinoğlu 
107) Özlem Piltanoğlu Türköne 
108) Mehmet Sekmen 
109) Edibe Sözen 
110) Hasan Kemal Yardımcı 
111) İbrahim Yiğit 

Erzurum) 
Erzurum) 
(Eskişehir) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
'Gaziantep) 
Gaziantep) 
^Gaziantep) 
^Gaziantep) 
Giresun) 
^Giresun) 
Hakkâri) 
^Hakkâri) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(İğdır) 
İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
(İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
İstanbul) 
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112)TahaAksoy 
113) İbrahim Hasgür 
114) Erdal Kalkan 
115) Tuğrul Yemişçi 
116)FatihAnkan 
117) Avni Doğan 
118)VeysiKaynak 
119) Mehmet Sağlam 
120) Cafer Tatlıbal 
121) Mehmet Ceylan 
122) Cumhur Ünal 
123)MevlütAkgün 
124) Lutfi Elvan 
125) Mahmut Esat Güven 
126) Hasan Altan 
127) Hakkı Köylü 
128) Musa Sıvacıoğlu 
129) Yaşar Karayel 
130) Ahmet Öksüzkaya 
131) Turan Kıratlı 
132) Mustafa Özbayrak 
133) Ahmet Gökhan Sarıçam 
134) Abdullah Çalışkan 
135) Hüseyin Devecioğlu 
136) Hasan Kara 
137) Eyüp Ayar 
138) Muzaffer Baştopçu 
139) Azize Sibel Gönül 
140) Fikri Işık 
141) Osman Pepe 
142) Hasan Angı 
143) Muharrem Candan 
144) Abdullah Çetinkaya 
145) Orhan Erdem 
146) Sami Güçlü 
147) Mustafa Kabakçı 
148) Özkan Öksüz 

(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Karaman) 
(Karaman) 
(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 
(Kırklareli) 
(Kırşehir) 
(Kilis) 
(Kilis) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
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149) Kerim Özkul 
150)AliÖztürk 
151) Harun Tüfekçi 
152) Ayşe Türkmenoğlu 
153) Soner Aksoy 
154) Hüseyin Tuğcu 
155) Öznur Çalık 
156) Ömer Faruk Öz 
157) Mehmet Şahin 
158) İsmail Bilen 
159) Mehmet Çerçi 
160) Süleyman Çelebi 
161) Gönül Bekin Şahkulubey 
162) Ali Er 
163) Ömer İnan 
164) Kürşad Tüzmen 
165) Mehmet Zafer Üskül 
166) Seracettin Karayağız 
167) Medeni Yılmaz 
168) Mahmut Dede 
169) Ahmet Erdal Feralan 
170) Rıtvan Köybaşı 
171) İsmail Göksel 
172) Muharrem Selamoğlu 
173) Eyüp Fatsa 
174) Mehmet Hilmi Güler 
175) Mustafa Hamarat 
176) Ayhan Yılmaz 
177) İbrahim Mete Doğruer 
178) Durdu Mehmet Kastal 
179) Bayram Ali Bayramoğlu 
180)LütfıÇırakoğlu 
181) Hasan Ali Çelik 
182) Şaban Dişli 
183) Ayhan Sefer Üstün 
184) Recep Yıldırım 
185) Cemal Yılmaz Demir 

(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Kütahya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Mardin) 
(Mardin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Muş) 
(Muş) 
(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
(Niğde) 
(Niğde) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Osmaniye) 
(Osmaniye) 
(Rize) 
(Rize) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
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186) Suat Kılıç 
187) Fatih Öztürk 
188) Birnur Şahinoğlu 
189) Ahmet Yeni 
190) Afif Demirkıran 
191) Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu 
192) Abdurrahman Dodurgalı 
193) Mehmet Mustafa Açıkalın 
194) Osman Kılıç 
195) Selami Uzun 
196) Yahya Akman 
197) Ramazan Başak 
198)Zülfükarİzol 
199) Abdullah Veli Şeyda 
200) Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
201) Necip Taylan 
202) Hüseyin Gülsün 
203) Dilek Yüksel 
204) Asım Aykan 
205) Mustafa Cumur 
206) Kemalettin Göktaş 
207) Safiye Seymenoğlu 
208) Nuri Uslu 
209) Kerem Altun 
210) İkram Dinçer 
211) Gülsen Orhan 
212) Kayhan Türkmenoğlu 
213) İlhan Evcin 
214) Abdulkadir Akgül 
215) Fazlı Erdoğan 
216) Polat Türkmen 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

(Samsun) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Siirt) 
(Siirt) 
(Sinop) 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Sımak) 
(Tekirdağ) 
(Tekirdağ) 
(Tokat) 
(Tokat) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Uşak) 
(Van) 
(Van) 
(Van) 
(Van) 
(Yalova) 
(Yozgat) 
(Zonguldak) 
(Zonguldak) 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime yarım saat ara 
Kapanma Saati: 11.18 

m 

veriyorum 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 11.39 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Şimdi Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 

B) TEZKERELER 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa'nın 89'uncu ve 104'üncü maddeleri gereğince 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Ka
nunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun 'un görüşülmesi için yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine Anayasa 'nın 
93 'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü 'nün 7 'nci maddesi gereğince 6 Ağustos 2009 
Perşembe günü Saat 11.00 'de olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/887) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisini; Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 26.6.2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Ka
nunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun görüşülmesi için yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine Anayasanın 93 
üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince 6 Ağustos 2009 Per
şembe günü saat 11:00'de olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Tezkere Başkanlıkça da uygun 
görüldüğünden okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

2.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, Cumhurbaşkanınca Anayasa'nın 89'uncu ve 
104 'üncü maddeleri gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve Komisyonlarına havale 
edilen 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'un, İçtüzük'ün 25 'inci mad
desi uyarınca 7/6/2009 Cuma günü sat 11.00 'de Komisyonda görüşülmesine ilişkin tezkeresi (3/886) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince bir daha görüşülmek 

üzere geri gönderilen ve Komisyonumuza havale edilen 29.06.2009 tarihli ve 5920 Sayılı İş Kanunu, 
İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanunun İçtüzüğün 25 inci maddesi uyarınca 07.08.2009 Cuma günü saat 11:00'de 
Komisyonumuzca görüşülmesi hususunu tensiplerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

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

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun. 
3.- Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Abdelkader Bensalah ve beraberindeki heyetin ülkemizi 

ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/884) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 10 Haziran 2009 tarih ve 50 sayılı Kararı 
ile Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Sayın Abdelkader Bensalah ve beraberindeki heyetin ülkemizi zi
yaret etmesi uygun bulunmuştur. 

Sözkonusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
4.- Kosova Meclis Başkanı Jakup Krasnıqı ve Karadağ Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ranko 

Krivokapic 'in vaki davetlerine icabet etmesi Genel Kurulun 16 Haziran 2009 tarihli 105 'inci Birle
şiminde kabul edilen TBMM Başkanı Koksal Toptan 'a refakat edecek heyeti oluşturmak üzere siyasi 
parti gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık Tezkeresi (S/885) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın, Kosova Meclis Başkanı Sayın 

Jakup Krasnıqı ve Karadağ Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ranko Krivokapic'in davetlerine icabetle, 
beraberinde bir Parlamento heyetiyle beraber Kosova ve Karadağ'a resmi ziyaretlerde bulunması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. 
Maddesi uyarınca, Genel Kurul'un 16 Haziran 2009 tarihindeki 105. birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan Kanun'un 2. Maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere Siyasi Parti Gruplarınca bil
dirilen isimler Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Adı Soyadı: Seçim Çevresi: 

1) Mehmet Ocakden Bursa Milletvekili 

2) Turgut Dibek Kırklareli Milletvekili 

3) Behiç Çelik Mersin Milletvekili 

4) Ayhan Sefer Üstün Sakarya Milletvekili 

5) Ahmet Yeni Samsun Milletvekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı konusu olan, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderilen Kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Ağustos 2009 Cuma günü görüşülece
ğinden bugün Genel Kurulda ele alınması mümkün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu'nu görüşmek için 11 Ağustos 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum, sizlere hayırlı tatiller, hayırlı günler diliyorum. 

Kapanma Saati: 11.43 
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IV.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Anayasa Mahkemesinin önündeki heykele ve telefon 

dinlemelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7703) (Ek cevap) (*) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Ali ŞAHİN tarafından Anayasanın 98'nci 
ve İçtüzüğün 99'ncu maddesi uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 27.04.2009 

Şırnak Milletvekili 

Gözleri bağlı Adalet Tanrıçası Themis heykeline benzeyen, cezanın gücü kılıcı, adaletin 
dengesi teraziyi de gösteren bir heykel yeni Anayasa Mahkemesi'nin önüne dikilmiş. Saçları 
röfleli kısa 1970 model, gözleri Themis'in gibi kapalı değil "bağımsızlığı ifade eden" açık ve 
cin gibi uzaklara bakıyor. Ceket şık yakalı, kısa kollu 2009 model. Aşağı doğru inince hala 
Anadolu'da ağırlıklı olarak giyilen uzun elbiselerin yerine bol kıvrımlı bir "şalvar" 
giydirilmiş, ayaklarda antik Yunan sandaletleri duruyor. Heykeli yapan heykeltraş "Bu 
Themis değil" diyor, benim yorumum. Bu arabesk heykel anlayışının bir standardı olmadığı, 
Antalya Kundu'daki Adalet Bakanlığı tesislerinde adalet tanrıçası Themis heykelinin, diğer 
illerde ki klasik ve zarif heykellerden farklı olarak kısa, şişman, basık burunlu olması dikkat 
çekiyor. Teraziler ses çıkarıyor diye bantlanrmş. Bu tartışmalar içinde yargının üst kurumlan 
duruşma salonunda savcı ve hakimlerin yerini tartışıyor. Baroların "marangoz^hatası dediği 
ye iddia ve savunmanın eşit olması için yeni düzenlemeler tartışılıyor. Adalet Bakanı resmi 70 
bin dinlemenin mahkeme kararı ile olduğunu söylüyor, kişisel bilgilerin 12 bin kadarının 
silindiğini söylüyor, diğer yandan kişisel bilgiler basına servis ediliyor. 

SORULAR : 

1-Adalet Tannçası Themis'in gözlerini kim açtı, kim şalvar giydirme karan verdi, seçici kurul 
kim? Kültür ve Turizm Bakanından, Sanat Tarihi Eğitimcilerinden, Türk Tarih Kurumundan, 
TÜBİTAK'tan, Yargı, Barolar ve Hukuk fakültelerinden görüş alındı mı? Bakanlığın oluru 
alındı mı? 

2-Anayasa'nın 2004 tarihinde değiştirilen 90'ncı maddesi uyarınca "iddia ve savunmanın 
eşitliği" yani "silahların eşitliği" ilkesini ihlal eden ve Baroların bir "marangoz hatası" dediği 
duruşma salonundaki savcı ve hakimlerin yan yana oturması düzenini "adil yargılanma" ve 
"eşitlik" ilkesi uyarınca savcı ve avukatların eşit mesafede oturması şeklinde değiştirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3- 70 bin dinleme için bugüne kadar kaç mahkeme karan verildi. Kişisel bilgiler nasıl 
siliniyor, kim basma servis ediyor. Mahkemelerin verdiği dinleme kararlan usule ve yasaya 
uygun mu? 

(*) 7/7703 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 16/06/2009 tarihli 108. Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/1631/3763 *>/<#2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/05/2009 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-12966 sayılı yazı, 

b) 04/06/2009 tarihli ve 1269/2794 sayılı yazı, 
c) 16/06/2009 tarihli ve 1425/3141 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Sımak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7703 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru 
önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerle yazışmaların devam ettiği ve Bakanlığımıza 
bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde 
gönderilmiştir. 

7/7703 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler jjpjrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1630/3762 *./flfr2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hasip KAPLAN 
Sımak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7703 Esas No.lu soru 
önergesine, 16/06/2009 tarihli ve 1423/3139 sayılı yazımızla, ilgili birimlerden talep edilen bilgiler 
iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap aşağıda 
sunulmuştur. 

I- Bilindiği üzere, mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda olduğu gibi, 
5271 sayılı yeni Ceza Muhakemesi Kanunu sisteminde de, Kıta Avrupası hukuk sistemlerine 
paralel bir şekilde, Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinden farklı olarak koğuşturma mecburiyeti 
ilkesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, Türk hukuk sisteminde Cumhuriyet savcısı kamu 
adına görev yapmakta, suçların işlenmesiyle bozulan barış ortamını yeniden tesis etmek görevini 
yürütmektedir. Bu görev kapsamında, özellikle Anglo-Amerikan hukukunda olduğu gibi sadece 
şüphelilerin aleyhine olan delilleri değil, aynı zamanda onların lehine olan delilleri de araştırmakla 
ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla, Türk ceza yargılamasında Cumhuriyet 
savcısının klasik anlamda bir taraf olmadığı ve bu yapı içerisinde savunma makamıyla 
karşılaştırmasının yapılamayağı düşünülmektedir. Savunmanın, şüpheli ve sanığın lehine çaba 
harcama zorunluluğu bulunmasına rağmen, Cumhuriyet savcısının şüpheli ve sanığın leh ve 
aleyhindeki tüm delilleri araştırıp sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Nitekim uygulamada 
görülen bir çok örnekte olduğu gibi, kamu adına dava açan Cumhuriyet savcısı yargılamanın 
safahatına göre sonuçta mahkûmiyet kararı verilmesini talep edebildiği gibi beraat kararı 
verilmesini de talep edebilmektedir. 

Benzer yerleşim düzeninin Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde de devam ettirildiği göz 
önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyet savcısının duruşma salonunda bulunduğu yerin 
yargılamanın adil bir şekilde gerçekleştirilmesine herhangi bir etkisinin olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

II-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve C.01.0.GNS-032-108/881 sayılı 
yazısıyla; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı hizmet binasında bulunan ye soru önergesine konu edilen 
heykelin, Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü Sayın Mehmet Özel'in sanat danışmanlığında, 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Serdar Özgüldür (Komisyon Başkanı), Anayasa Mahkemesi 
Üyesi Sayın Serruh Kaleli (Komisyon Üyesi) ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Sayın ismet Yağcı'dan (Komisyon Üyesi) oluşan Komisyonun kararıyla, heykeltıraş Arslan 
Başpınar'ın yaptığı ön çalışmanın seçilmesiyle inşa edildiği; 

Heykelin, gözü bağlı adalet tanrıçasını değil, bir elinde terazi diğer elinde kılıç tutmak 
suretiyle, göğsündeki ay-yıldız ve geleneksel Anadolu kıyafeti içindeki ilk Cumhuriyet kuşağı bir 
genç kızın şahsında gözü açık ve ufka kararlı biçimde bakan, Cumhuriyetin ve^hukuk devletinin 
temeli ve koruyucusu adaleti simgelediği, //I J 

Bildirilmiştir. /İl 
Bilgilerinize arz ederim. İ l l i i 

ÜSdtfflah ERGİN 
Bakan 
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2.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, burs verilen yüksek öğrenim öğrencilerinden mesleğe alı
nanlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7831) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla 
talep ederim. 

^ Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3446 sayılı 
Kanununun ek 1. maddesine göre; Adalet Bakanlığı hesabına, Hakim ve Savcı 
ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir. Bu sayı 
Adalet Bakanlığınca belirlenir. Burs verilecek öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile 
bunların seçilmelerine dair esas ve usuller, Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelikte gösterilir. Bu 
öğrencilere, emsallerine ödenen bursun 2 katı oranında burs verilir. Bürs^alarak öğrenimlerini 
tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar. Bu öğrenciler mecburi hizmetle 
yükümlüdürler. 

AKP iktidarları döneminde her türlü mevzuat zorlanarak, her alanda ve bu arada 
yargıda da kadrolaşma yapıldığı bir vakıadır. Ülkemiz, bürokraside organize bir hale gelen 
bu kadrolaşmanın sıkıntılarını ve yarattığı tahribatı yaşamaya başlamıştır. Parti Memuru 
anlayışıyla gerçekleştirilen bu kadrolaşma sebebiyledir ki, hukuk ve demokrasi kanallarının 
işletilmesinde zorluklar ve tıkanmalar yaşanmaktadır. Diğer taraftan da kamu hizmeti 
verimliliği kaybolmuş durumdadır. 

Bu bilgi ve değerlendirmelerle, aşağıdaki hususların cevaplandırılması 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla iş bu önergenin sunulması 
zorunluluğu doğmuştur; 

(1) YARSAV'm (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) , yargıç ve savcı adaylarıyla 
ilgili sınavlar konusunda Danıştay'a açmış olduğu davada bu maddenin Anayasaya aykırılığı 
ileri sürülmüş ve konu Anayasa Mahkemesine götürülmüş olup, dava bu yönüyle ciddi bir hal 
almış olmakla; mezkur dava sonucu beklenilerek bu yasa maddesinin uygulanmaması 
yönünde Bakanlığın herhangi bir uygulaması ve karan söz konusu olmuş mudur? 

(2) Yukarıda sözü edilen madde kapsamında , 3 Kasım 2002'den bu yana AKP 
İktidarları döneminde burslu olarak kaç kişi bu maddeden yararlandırılarak mesleğe 
alınmıştır? Nasıl bir oran uygulaması yapılmıştır ya da yapılmaktadır? 

(3) Yıllara ve sınav tarihine göre alınan burslu öğrenci sayısı nedir? 
AKP iktidarları döneminde mesleğe alınan bu kişiler bugün hangi görevlerde 

dir? Bu öğrenciler için mülakat uygulaması yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1597/3591 ;d./.£/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13106 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1349/2984 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7831 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanarı^vâp örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. //) I 

Bilgilerinize arz ederim. ı l ı / 

idullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/1595/3589 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7831 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ek 1. maddesinde, 

"Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek 
suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir. 

Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığınca 
belirlenir. Burs verilecek öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile bunların seçilmelerine dair 
esas ve usuller, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir. Burs alarak 
öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar. 

Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar mecburi 
hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Mecburi 
hizmet süresi, hakimlik ve savcılık görevine başlama tarihinden itibaren hesap edilir. 

Adalet Bakanlığı, yükseköğrenim öğrenci yurtları ile üniversite yurtlarında kalan burslu 
öğrencilerinin hakimlik ve savcılık görevlerine hazırlanmaları bakımından eğitimlerine, 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle yapacağı protokol esasları dahilinde 
yardımcı olur."; 

B) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın 
yapılış şekli" kenar başlıklı 9/A maddesinde, 

Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. 

Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, atanacaklarda aranacak 
şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden 
en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde 
bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân olunur. 

Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp 
tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan genel yetenek ve genel kültür konuları ile 

a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, 
ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve 
idare hukuku, 

b) İdarî yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama 
usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî hukuk, ceza hukuku (genel hükümler), vergi 
hukuku, vergi usul hukuku ve maliye-ekonomi, 

konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır. 
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen 

puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel 
yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konulan kendi aralarında eşit olarak puanlanır. 
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Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan 
alandan başlamak üzere, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası mülakata çağrılır. 
Ancak başarı oranı, ilân edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar 
mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata 
alınır. 

Mülakat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı 
başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkam, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile 
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği 
iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu birer üye 
bulunması halinde bu üyeler Mülakat Kurulunda asıl üye olarak görevlendirilir. 

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu üye sayısı 
birden fazla ise, Yargıtay kontenjanı için Yargıtay mensupları arasından, Danıştay kontenjanı için 
Danıştay mensupları arasından; Yargıtay veya Danıştay mensubu üyelerden birinin ya da her 
ikisinin bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulunun diğer üyeleri arasından gizli oyla seçim 
yapılır. 

Asıl üyelerin hukukî veya fiilî sebeplerle katılamamaları halinde; Teftiş Kurulu Başkanı, 
Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürlerinin yerine vekâlet edenler, Türkiye Adalet 
Akademisi Yönetim Kurulundan katılacak üyelerin yerine ise, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri 
arasından her biri için ayrı ayrı gizli oyla belirleyeceği yedek üyeler Mülakat Kuruluna katılır. 

Mülakat, ilgilinin; 
a) Muhakeme gücünün, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, 
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve 

liyakatinin, 
d) Yetenek ve kültürünün, 
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. 
Mülakat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan üzerinden 

değerlendirilerek yapılır. Mülakat Kurulunun herbir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Mülakat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülakat başarı 
listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülakat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel 
Müdürlüğüne teslim edilir. 

Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. Mazereti sebebiyle 
mülakata katılamayanların müracaatı üzerine Mülakat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar 
verildiği takdirde mülakat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülakata çağrılır. Mazeret bildirenlerin 
mazereti Mülakat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte verilen süre içinde mülakata 
katılmazsa başarısız sayılır. 

Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile 
mülakat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak 
üzere nihai basan listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması 
halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura 
çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir. 

Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara başvurabilir. Bunlar 
sadece mülakata tâbi tutulur. Bu durumda olanlar için mülakat puanı esas alınarak ayrı bir nihai 
başarı listesi düzenlenir. 

- 1 1 9 6 -



TBMM B: 114 6 .8 .2009 

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

Sınav kazananlardan gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak 
talebinde bulunamazlar. 

Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler 
olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanunî süre 
içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları 
halinde bunların atamaları yapılmaz." 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

II- A) 2992 sayılı Kanunun ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
"Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar." hükmünün 
en son 1996 yılında uygulandığı ve yazılı sınava tâbi tutulmadan mülakata aday çağrıldığı; bu 
tarihten sonra bu hükmün fiilen uygulanmadığı; 

Ayrıca hâkim ve savcı adayları sınavları, 04/12/2007 tarihinden önceki dönemde "Adli ve 
İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülakat ve Atama Yönetmeliği"ne göre 
yapılmaktayken bu Yönetmeliğin 04/12/2007 tarihinde yürürlükten kaldırılarak içeriğinin 2802 
sayılı Kanunun 9/A maddesine işlenmesine rağmen 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinde burs alan 
öğrencilerin yazılı sınava tâbi tutulmadan mülakata çağrılmalarına dair bir düzenleme yapılmadığı; 
bu durumda, ilgili 2992 sayılı Kanunun ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi fiilen 
uygulanmadığı gibi fiilen uygulanmasına olanak sağlayan yasal hüküm de bulunmadığı; 

Anılan Kanun hükmü 1996 yılından bu yana uygulanmadığından, Yargıçlar ve Savcılar 
Birliği tarafından Bakanlığımız aleyhine 06/08/2007 tarihinde açılan ve soru önergesinde bahsi 
geçen dava nedeniyle, bu Kanun hükmünün uygulanmaması yönünde alınan bir karar bulunmadığı; 

B) Anılan Kanun hükmü 1996 yılından bu yana uygulanmadığından, 03/11/2002 
tarihinden bu yana Bakanlığımızdan burs alan hiçbir öğrencinin 2992 sayılı Kanunun ek 1. 
maddesinden yararlanmasının söz konusu olmadığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/1349/2984 A/06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10. 
00.02-13106 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7831 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. 
maddesinin ikinci fıkrasındaki süreye ilave olarak aynı maddenin beşinci fnaasj uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesini müsaadelerinize arz ederim. //) I 

3.-Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, İmralı 'daki cezaevi inşaatına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8192) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

/S 
Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- Adalet Bakanlığı tarafından İmralı'da yapımına başlanılan cezaevi kaç 
mahkumu barındıracak kapasitededir? 

2- İnşaatın bitiminde hangi suçtan hükümlü mahkumların buraya 
gönderilmesi planlanmaktadır? 

3- İmralı'da yeni cezaevinde kalmak için başvuruda bulunan mahkum sayısı 
ne kadardır? 

4- Abdullah Öcalan için yeni bir cezaevi yapmak yerine, F tipi bir cezaevine 
nakledilmesi neden düşünülmemiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1585/3552 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-13665 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1418/3133 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8192 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. Jt\ 

Bilgilerinize arz ederim. /// I 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Jİ../.2./2009 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1586/3547 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8192 Esas No.lu soru 

önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
1- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1 - "Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlan" kenar başlıklı 9. maddesinde, 
"(1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlan, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, 

firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları 
sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında 
ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç 
kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme 
yöntemleri uygulanır. 

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç 
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza 
Kanununda yer alan; 

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78), 
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81,82), 
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188), 
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 

313,314,315), 
Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir. 
(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında 

bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini 
bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler. 

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması 
hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır. 

(5) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıverilme 
süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü 
fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda 
geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına 
gönderilmelerine karar verilebilir."; 

2- "Kendi istekleri ile nakil" kenar başlıklı 54. maddesinde, 
"(1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara 

nakledilebilmeleri için; 
a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlanna uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe 

vermeleri, 
b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri, 
c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması, 
d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması, 
e) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve tutukevi 

olmaması, 
f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin banndırıldığı bir kurum olması, 
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g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması, 
Gerekir. 
(2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil 

hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Bakanlığımızın 45/1 sayılı "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil işlemleri ve Diğer 

Hükümler" konulu Genelgesinin "Hükümlü ve Tutukluların Nakil İşlemleri" isimli İkinci 
Bölümünün "Nakillerle İlgili Ortak Hükümler" isimli 14. alt bölümünde, 

"(1) Sadece tutuklulara tahsis edilen ceza infaz kurumlarından veya kalabalık ceza infaz 
kurumlarından toplu sevk yapılarak gönderilenler ile ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan 
ceza infaz kurumlarından ceza süresi nedeniyle nakledilenler ve diğer ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümözlüler talepleri hâlinde, konumlarına uygun bir ceza infaz kurumuna 
nakledilebilecektir. 

(2) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında 
bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini 
bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar idare ve gözlem 
kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına 
gönderilebilecektir. 

(3) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarının birinden 
diğerine nakil olmak isteyen hükümlü ve hükümözlülerin taleplerini, kapasitesi, sınıfına 
uygun bulunması, mevcudu, asayiş durumu, güvenlik, aileye olan yakınlığı ve sosyal çevre gibi 
hususları göz önüne alarak, bu genelgede belirtilen esaslar dahilinde, takdir ederek 
sonuçlandıracak, bu tür talepleri Bakanlığa göndermeyecektir. Ancak; hükümlülerin diğer ceza 
infaz kurumlarına nakil talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilecektir. 

(4) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, talepleri olmasa dahi, hükümlü ve tutukluların 
disiplin, ceza süresi, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim ve kapasite gibi nedenlerle, ağır 
ceza veya bağlı müdürü bulunan ya da bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine nakillerine 
resen karar verecektir. 

(5) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 
kurumları veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları dışında kalan ceza infaz 
kurumlarına nakledilmeyecektir. 

(6) Ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde, kolluk kuvvetlerince yakalanarak adlî 
makamlara getirilen hükümlüler ile mahkemelerce tutuklananların, en yakın ceza infaz 
kurumlarına yapılacak sevk işlemi, hükümlü ve tutukluyu yakalayarak adlî makamlara teslim eden 
kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu birim tarafından yerine getirilecektir. 

(7) Ceza infaz kurumlarına yapılan şevklerde: 
a) Müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına yapılan şevklerde; görevli jandarma yetkilileri 

tarafından doğrudan kurum müdürlüklerine getirilen hükümlü ve tutuklular, o an için kurumda 
bulunan en üst amir tarafından, 

b) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında ise, ilgili Cumhuriyet başsavcılığının 
havalesi ile kurum en üst amiri tarafından, 

teslim alınacaktır. 
c) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında, teslim sırasında Cumhuriyet savcısı 

bulunamıyor ise, teslim alma işlemi kurum en üst amiri tarafından gerçekleştirilecek ve durum 
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir. 

(8) Başka ceza infaz kurumlarından nakledilen hükümlü ve tutukluların ceza infaz 
kurumlarına kabulleri sırasında, teslim eden kolluk kuvvetlerinden rapor aldırılması için talepte 
bulunulmayacak, hükümlü veya tutuklu, o anda görevli kurum amiri tarafından teslim alınacak, 
tıbbî muayene ile rapor aldırılma işlemleri ilgili Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla kurum idaresi 
tarafından yapılacaktır. 
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(9) Acil ve zorunlu hâller dışında nakledilecek hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgiler 
şevkten en az iki gün önce sorumlu kolluk kuvvetine bildirilecektir. 

(10) Genelgede belirtilen ceza süreleri veya suç vasfı nedeniyle, bulundukları ceza infaz 
kurumlarında barındırılmalan mümkün olmayan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların, 
konumlarına uygun ceza infaz kurumlarına nakilleri için, 'hükümlü tutuklu bilgi formu' da 
eklenerek Bakanlıktan nakil talebinde bulunulacaktır. Ancak; bağlı müdürü bulunmayan ceza infaz 
kurumlarında kalamayacak olan hükümlü ve hükümözlüler, Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen 
kendi ağır ceza merkezine bağlı müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına nakledilecektir. 

(11) Hükümlü ve tutukluların nakil işlemleriyle ilgili tüm yazışmalara, kurum idaresi 
tarafından düzenlenen ve onaylanan Genelge ekindeki örnek 'hükümlü ve tutuklu bilgi formu' 
eklenecektir. 

(12) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince yüksek güvenlikli veya bir bölümü 
yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda barındırılması gerekli olanlar hariç, 14/01/2005 
tarihli ve 2-3 ile 3-4 sayılı genelgeler uyarınca nakli yapılan veya bu genelgeler hükümleri 
gereğince bulundukları ceza infaz kurumlarında kalmayı hak eden hükümlü, hükümözlü ve 
tutukluların muhafazasına aynı ceza infaz kurumlarında devam olunacaktır.", 

Hükümleri yer almaktadır. 
111- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 
İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan ek inşaatla kapasitenin 9 

kişi olmasının planlandığı; 
Söz konusu Ceza infaz Kurumunda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunun 9. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü olanların 
barındırılmasının düşünüldüğü; 

Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların başka bir ceza infaz 
kurumuna nakil talep dilekçelerinin, 5275 sayılı Kanunun 54. maddesi ile Bakanlığımızın 45/1 
sayılı "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler" konulu Genelgesinin 
nakiller ve nakillerde uygulanacak esaslarının düzenlendiği İkinci Bölümündeki hükümler 
doğrultusunda Bakanlığımızca değerlendirildiği; talep edilen yer esasına göre veri tutulmadığından 
kaç hükümlünün İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil talebinde 
bulunduğuna dair Bakanlığımızda istatistik bilgi bulunmadığı; 

Imralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza 
infaz kurumları gibi yüksek güvenlikli kurum olduğundan, kamu güvenliği dikkate alınarak soaı 
önergesinde adı geçen hükümlünün F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna naklinin 
düşünülmediği, 

Anlaşılmıştır. / I 
Bilgilerinize arz ederim. / f] I 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki icra dairelerinin personel durumuna 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8466) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Sadullah ERGİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bursa ili icra dairelerindeki personel sayısı nedir? 

2. Var olan sayı yeterli midir? 

3. Personel eksikliğinin giderilmesi için neler yapılmaktadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.0.KGM.0.O0.O0.03/16O3/3635 &?./Çfr/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-14112 sayılı yazı, 

b) 07/07/2009 tarihli ve 1542/3464 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından Bakanlığımız* 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8466 Esas No.lu soru önergesine iliskir 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsfo 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fedullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1605/3637 *?./Cfr/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8466 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına ve mevcut icra dairelerinin sayılarının 
yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına esas olmak üzere tüm teşkilâta yazılan genel yazıyla, 
mevcut iş durumu ve fizikî şartlar gözönünde bulundurularak icra dairelerinin sayılarının yeterli 
olup olmadığının ve ilâveten kurulması veya kaldırılması gereken icra dairesi bulunup 
bulunmadığının bildirilmesinin istendiği; 

II- Bursa icra dairelerinde halen, 13 icra müdürü, 20 icra müdür yardımcısının görev 
yaptığı; 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 29/01/2009 tarihli ve 2009/415 sayılı yazısıyla Bursa 
icra dairelerine iş durumu itibariyle 4 adet yeni icra dairesinin daha kurulması gerektiğinin 
bildirildiği; 

Bakanlığımızca yapılan norm kadro çalışması ile Bursa Adliyesine 56 adet sözleşmeli 
zabıt kâtibi istihdamı için izm verildiği; Bursa ilk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet 
Komisyonu tarafından söz konusu katiplerin belirli bir oranda icra dairelerinde görevlendirileceği; 

III- Yeni icra dairelerinin kurulması hususunun, icra müdür ve müdür yardımcılığı 
kadrolarına yönelik olarak yapılacak olan norm kadro çalışmalarında değerlendirileceği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. --* 
Bilgilerinize arze derim. //) I 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Ankara 'daki icra dairelerinin personel durumuna iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8531) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Sadullah ERGİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Ankara ili icra dairelerindeki personel sayısı nedir? 

2. Var olan sayı yeterli midir? 

3. Personel eksikliğinin giderilmesi için neler yapılmaktadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

ilgi: 

: B.03.0.KGM.0.00.00.03/1628/3760 
: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3P./07/2009 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-14221 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8531 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap-örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O3.O.KGM0.00.00.O3/1627/3759 3a/07/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8531 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına ve mevcut icra dairelerinin sayılarının 
yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına esas olmak üzere tüm teşkilâta yazılan genel yazıyla, 
mevcut is durumu ve fizikî şartlar gözönünde bulundurularak icra dairelerinin sayılarının yeterli 
olup olmadığının ve ilâveten kurulması veya kaldırılması gereken icra dairesi bulunup 
bulunmadığının bildirilmesinin istendiği; 

II- Ankara icra dairelerinde 32 icra müdürü, 63 icra müdür yardımcısı; Sincan icra 
dairelerinde de 5 icra müdürü, 8 icra müdür yardımcısının görev yaptığı; 

Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen 
cevabî yazıda, Ankara Adliye Binasının fizikî imkânsızlığı nedeniyle ilâve icra dairesi kurulmasına 
müsait olmadığı, ancak bir icra müdür yardımcısının verilmesi gerektiğinin; Sincan Adlî Yargı İlk 
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen cevabî yazıda ise Sincan icra 
dairelerine bir icra müdür yardımcısının daha verilmesi gerektiğinin bildirildiği; 

Bakanlığımızca zabıt kâtiplerine yönelik olarak yapılan norm kadro çalışmasıyla, Ankara 
İli ve ilçeleri için 55 kadrolu 55 sözleşmeli zabıt kâtibi istihdamına izin verildiği; ilgili yargı 
çevrelerine göre ataması yapılan kâtiplerin ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları 
tarafından belirli bir oranda icra dairelerinde görevlendirileceği; 

III- icra müdür yardımcısı atamalarının, icra müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına 
yönelik olarak yapılacak olan norm kadro çalışmalarında değerlendirileceği, > 0 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. /(] i 
Bilgilerinize arz ederim. / / / / 

SadûTMı ERGİN 
Bakan 
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6.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, çekle ilgili kanunun uygulamasındaki sorunlara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8536) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yazılı olarak cevaplandırması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Halk arasında 'Çek Yasası' olarak bilinen düzenleme, karşılıksız çek uygulamasını yaptırıma 
bağlarken suçun ilk kez işlenmesi halinde ağırlaştırılmış para cezası, mükerrer olması halinde 
ise ağırlaştırılmış cezaya ek olarak-1 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörmektedir. Bu durum 
global ekonomik krizin etkilerinin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı ve vatandaşın kısa ve 
de uzun vadeli kredi-borç ödemelerini yapamayarak erteleme ya da yeniden ödeme planına 
bağlama gibi çözüm yollarına başvurduğu bir dönemde yüksek sesle dile getirilen pek çok 
şikayete de konu olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Mevcut düzenlemede öngörülen her bir çek yaprağında yazılı bedel kadar ağır para 
cezası yaptırımı ile bir arada düşünüldüğünde mevcut borcunu ödeme konusunda aciz 
içindeki vatandaşın bu para cezasını ödemesi tarafınızca mümkün görünmekte midir? 
Bunun ayaklan yere basan bir düzenleme olduğu düşünülmekte midir? 

2) Sözü edilen suç yasakoyucu tarafından hürriyeti bağlayıcı cezaya bağlandığından 
ödeme güçlüğü içindeki vatandaşın hapis cezasım çekerken mevcut borcunu nasıl 
ödeyebileceği düşünülmektedir? Bu düzenlemenin ardında yatan rasyonel temel nedir? 

3) Anılan sıkıntılar göz önüne alınarak, yasaya ilişkin herhangi bir değişiklik planı 
gündeminizde midir? Şayet gündeminizde ise, bu değişiklik ana hatları ile hangi 
çerçevededir? 

4) Bakanlığınızın karşılıksız çek mağdurları ile ilgili herhangi bir af çalışması mevcut 
mudur? 

5) Başka hiçbir alternatif kendilerine sunulmuyorken, vatandaşların ekonomik krizlerin 
yaşandığı dönemlerde insanların sıkıntılarından rant sağlamayı amaçlayan -tefeciler 
gibi- çeşitli kesimlerin eline teslim edildiği tarafınızca düşünülmemekte midir? Bu 
anlamda, tarihten ders alıp devlet eliyle ödeme aczindeki vatandaşın durumunun 
iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması sosyal devlet olma gereği değil midir? Bu 
durum Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1642/3804 &/&/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-14221 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alman, İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8536 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

âullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1641/3803 -&/OÎ/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8536 Esas No.Iu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

A) 1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun çek kullanımına 
ilişkin hükümleri, Cenevre Anlaşmasına uygun olarak düzenlenen isviçre Borçlar Kanunundan 
esinlenerek düzenlenmiştir. 

6762 sayılı Kanunun Kıymetli Evrak Kitabında yer alan çek hukukuna ilişkin hükümlerin 
uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı kötüye 
kullanmaların ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi; çek kullanımı hakkındaki 
esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin 
belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 18 maddeden oluşan 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" kabul edilmiştir. 

3167 sayılı Kanunda, 26/02/2003 tarihli ve 4814 sayılı Kanunla köklü ve etkisi geniş 
düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar, reform olarak adlandırılamasa bile, sistem değiştirici niteliktedir. 
4814 sayılı Kanunla, 3167 sayılı Kanunun 17 maddesi yeniden kaleme alınmış, bankaların 
sorumluluğu, çek defterlerinin bastırılması, ibraz ve ödeme, hesaben tesviye, ihtar, düzeltme hakkı, 
bankanın sorumlu olduğu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilecek hususlar, 
tebligat adresi ve cezalara ilişkin hükümler eskisinden farklı bir şekilde düzene bağlanmıştır. 

1985 yılında kabul edilen 3167 sayılı Kanunun karşılıksız çek keşide etme suçunu 
düzenleyen 16. maddesinde, keşide edilen çekin karşılıksız çıkması hali objektif sorumluluk olarak 
düzenlenmiş, bu suç için hapis cezası öngörülmüştür. 

Çağdaş ceza hukukunda, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu bu 
ilişkilerden doğan ve netice itibarıyla cezaî müeyyideyi gerektiren eylemlere hürriyeti bağlayıcı 
cezanın başvurulacak en son çare olarak öngörülmesi, "ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesinin 
doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle, 4814 sayılı Kanunla değiştirilen 3167 sayılı Kanunun 16. 
maddesinde, keşide edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, bu suçu ilk defa işleyenler için 
çek bedeli tutarı kadar nispî para cezası verilmesi düzenlenmiştir. Böylece ekonomik kriz, hata, 
unutma ve benzerî nedenlerle bu suçu ilk defa işleyenler, en azından hapis tehdidinden uzak 
tutulmuştur. 

Ancak, çeke olan güvenin zaafa uğratılmaması ve cezada etkinliğin artırılması 
bakımından, bu suçtan mükerrirler hakkında hapis cezası verilmesi ayrıca hükme bağlanmıştır. Bu 
düzenleme yapılırken fiilin sahtecilik veya dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili boyutu saklı 
tutulmuştur. 

3167 sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın 38. maddesinin 
sekizinci fıkrasındaki "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 
getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz." hükmüne aykırı olduğundan bahisle 
Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulması üzerine, Anayasa Mahkemesi 11/12/2002 tarihli 
Kararında, Türk Ticaret Kanununda kambiyo senetleri arasında düzenlenen çekin, temel ilişkide 
bir sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü özel bir 
havale olduğu; hatır senetlerinde olduğu gibi, taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin 
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bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu durumlarda da çekin başlı başına 
borç kaynağı biçiminde ortaya çıkabildiği; ayrıca, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklanan bir borç için dahi çek keşide edilebildiği; çeki elinde bulunduran hamilin, keşideci ile 
lehdar arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan bir alacağı değil, doğrudan doğruya çekten doğan bir 
hakkı iktisap ettiği; bu durumda, çek ilişkisinin bizzat sözleşme olmadığı gibi, çekin temelinde her 
zaman bir sözleşmenin bulunmasının da zorunlu olmadığı; çekin temelde sözleşmeden bağımsız 
olarak kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havale olduğu tespitleriyle, hükmün 
Anayasanın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı olmadığına karar vermiştir. 

B) 3167 sayılı Kanun, çeki güvenilir bir ödeme aracı hâline getirmeyi amaçlamıştır. 
Ancak, umut edilenin aksine, karşılıksız çek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun 
bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek 
miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır. Kanundaki, bildirme, duyuru ve 
ihtarlarla ilgili maddeler işlem sayısını artırmış, hükümler tam işleyememiş, bunlar ceza 
hükümlerinin gereği gibi uygulanmasını çoğu kez engellemiştir. 3167 sayılı Kanunun, karşılıksız 
çekin cezalandırılmasına ilişkin 16. maddesinin, yirmi yıl içinde üç defa değiştirilmesi ve üç kez de 
Anayasa Mahkemesinin incelemesine konu olması, sisteme yönelik eleştirileri artırmış, şüpheleri 
güçlendirmiştir. 4814 sayılı Kanunla yapılan köklü değişikliklere rağmen ilgili kurumlardan, 
Cumhuriyet savcılarından, mahkemelerden ve Yargıtay'dan gelen şikâyetler yeni kanun 
hazırlanması düşüncesinin ağırlık kazanmasına sebep olmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
yürürlüğe girmesi de dikkate alınarak, yürürlüğe giren temel kanunlar ve ceza mevzuatına uyumun 
sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca 16/12/2005 tarihli "01ur"la, üniversite öğretim üyeleri, 
Yargıtay üyeleri, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar 
Birliği temsilcileri ve Bakanlığımız görevlilerinden oluşan Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 
Çalışma Grubunun yaptığı toplantılar sonunda hazırlanan yeni "Çek Kanunu Tasarısı" taslağı 
Bakanlığımızca 15/09/2006 tarihinde 59 ayrı yere görüş için gönderilmiş, ayrıca Bakanlığımız 
internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Bakanlığımızca oluşturulan Çalışma Grubu, 3167 sayılı Kanundan farklı bir felsefeyi 
temel almış, değişik düşünceler ve yaklaşımların ürünü olan ve sadece çek hamillerini değil, genel 
olarak piyasayı, ticaret dünyasını ve kamuyu korumayı amaçlayan bir Tasarı hazırlamayı 
hedeflemiştir. 

Tasarı, çek hamilini, sadece karşılıksızlığa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla 
yetinmemiş; keşidecinin hukuka aykırılıkları, perdelemeleri, başkasının arkasına gizlenmeleri, 
kısaca hileleri karşısında da hamilleri ve piyasayı gözeten hükümlere yer vermiştir. 

Tüzel kişilere, özellikle ticaret şirketlerine ilişkin ödeme ve tahsil işlemlerinin, şirketle 
ilgili olan veya olmayan gerçek kişilerin hesapları üzerinden yürütülmesi, çek hesabının tüzel 
kişiye ait olması hâlinde, bu tüzel kişi adına çek karşılığını süresi içinde bankada hazır tutmakla 
yükümlü kişinin belirli olması, şirketten ayrılan kişinin bu hususta sorumlu tutulmaması, nihayet 
çeki tüzel kişi adına düzenleyen kişinin adı ve soyadının çekten anlaşılması da Tasarının amaçları 
arasındadır. 

Bunların yanında, hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin araçlarından biri 
olmasının önlenmesi ve çekin, karaparanın aklanmasında ve terörün finansmanında kullanılmaması 
da Tasarının dikkate aldığı ve çözmeye çalıştığı sorunlardandır. 

Bu çerçevede Tasarıyla; çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının 
sağlanması ve bir ödeme aracı olduğunu belirleyici hükümlere yer verilmesi; bankaların çek 
hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi, kimlik ve vergi numarası 
dışında, kişinin tacir olup olmadığının açıklığa kavuşturulması, hesap açtırmak isteyen kişiden 
yazılı bir beyan alınması, bu beyanda kişinin, sicil numarasını, engel hâli bulunup bulunmadığını, 
tüzel kişilerde çekin bedelini tahsile amade tutacak kişinin kimler olduğunu ve benzeri hususları 
belirtmesinin sağlanması; Türk piyasasında ödemelerin yoğunlukla nakit olarak yapılması ve 
dolayısıyla genel ekonominin bundan zarar görmesi nedeniyle sağlıklı çek kullanımına yönelik 
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önlemlerin alınması; hamiline çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması; tüzel 
kişinin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi; 
karaparanın aklanması ile terörün finansmanında, çekin rol oynamasına engel olunması için çek 
hesabının açılmasında ve hamiline çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi; çekle ilgili 
düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hâle getirilmesi; ceza hükümlerinin yoruma açık 
bırakılmamasınm sağlanması; karşılıksız çekle mücadelenin ağır hapis cezaları ile önlenemediğinin 
anlaşılması nedeniyle, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi; düzeltme hakkının Türk Ceza 
Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzenlenmesi; çek defterlerinin ve 
yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi; kullanılmış, hâlen dolaşımda olan çeklerin 
kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi amaçlanmıştır. 

Tasarıda, tacir olan kişi ile tacir olmayan kişinin düzenleyeceği çeklerin, birbirinden ayrı 
olacak ve açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacağı da öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, çeke 
olan güvenin artırılması; kayıt dışı ekonominin kayıt ve denetim altına alınmasına destek olunması; 
şirket temsilcilerinin kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şirket çeki düzenlemesinin önlenmesi; 
şirket işlemleri için gerçek kişilerin hesaplarından çek keşide edilmesinin önlenmesi ve şirketlerin 
kendi iştigal alanları çerçevesinde çek keşide etmesinin sağlanması istenmiştir. Bu düzenlemenin 
bir sonucu olarak, tacir sıfatını haiz tüzel kişiler, örneğin bir anonim şirket veya bir Iimited şirket 
adına düzenlenecek olan bütün çekler ancak tacir çeki olabilecektir. 

Tasarıda hamiline düzenlenecek olan çeklere ilişkin olarak da yeni düzenlemelere yer 
verilmiştir. Hamiline düzenlenecek olan çek yaprakları, diğer çek defterlerinden açıkça ayırt 
edilebilecek farklı renk ve boyutta olacak şekilde bastırılacak ve sadece bu çeklere ilişkin 
işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılacaktır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek 
defteri yapraklarının kullanılması gerekecek ve çek yapraklarının üzerinde "hamiline" ibaresi 
matbu olarak yer alacaktır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kayıt dışı ekonominin denetim 
altına alınması önlemlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bu hükümlerin sonucu olarak 
da, hamiline çek hesabının hareketlerinin dönemsel olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi 
öngörülmüştür. 

Tasarının yeniliklerinden bir diğeri de, çekle işleyecek hesaplarda bankaların 
gösterecekleri özen hükümlerinin ve bu hükümler bağlamında bankaların sorumluluklarının 
yeniden düzenlenmesidir. Tasarıda, bir taraftan piyasanın güvenlik içinde çalışabilmesi, diğer 
taraftan da karaparanın aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele anlayışıyla yeni 
düzenlemeler öngörülmüştür. 

Tasanda bankaların bildirim yükümlülüğüne ilişkin özel düzenlemelere de yer verilmiştir. 
Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan 
ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi 
kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, 
Gelir idaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilecektir. 

Tasarıya göre, tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel 
kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi 
altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi 
sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait çek hesaplan 
olarak kabul edilecektir. Bu itibarla, söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması 
hâlinde, hesabın bulunduğu banka şubesi, durumu Gelir idaresi Başkanlığına bildirecektir. 
Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri 
hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde 
Cumhuriyet savcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlü olacaklardır. 

Çek hesabı açılmasını veya mevcut hesaptan çek defteri verilmesini isteyen kişi, her 
defasında tacir olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunacaktır. 
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Ceza tayin edilirken, 3167 sayılı Kanunda çek bedeli esas alınırken, Tasarıda çekin 
karşılıksız kalan miktarı esas alınmış; bankaların mevcut sorumluluk miktarı korunmakla birlikte, 
yeni yaptırım sistemine uygun hale getirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. 

3167 sayılı Kanunun uygulamasında, bir tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin 
kimliği çoğu zaman çek yaprağı üzerindeki bilgilerden anlaşılamamaktadır. Bu nedenle bazen, 
ilgili tüzel kişi, adına düzenlenen çeke sahip çıkmamaktadır. Bu durum, çekin karşılıksız çıkması 
hâlinde, yaptırım uygulanmasına engel teşkil edebilmektedir. Bu sakıncanın önüne geçebilmek 
için, tacir olsun veya olmasın, bir tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin ad ve soyadının 
düzenlenen çek üzerinde açıkça yazılmasını sağlamaya yönelik düzenleme de yapılmıştır. 

Tasanda ayrıca, çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması halinde, kendisi adına çek 
düzenlemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceğine ilişkin hükme de yer 
verilmiştir. 

Karşılıksız çeklerle ilgili olarak ceza sorumluluğu da Tasarıda yeniden düzenlenmiştir. 
Suçun karşılığında ceza olarak sadece adlî para cezası öngörülmüştür. Bu ceza, 1500 güne kadar 
adlî para cezası olarak belirlenmekle birlikte, sonuçta hükmedilecek adlî para cezasının miktarı, 
çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacaktır. Yani, 3167 sayılı Kanunda yaptırım, 
80.000 TL'den fazla olmamak kaydıyla çek miktarı olarak belirlenmişken yeni Tasarıda yaptırım, 
çekin karşılıksız kalan kısmıyla sınırlı olarak belirlenmiş ve böylece hakkaniyete uygun bir çözüme 
gidilmiştir. 

C) Kanunlaşması sağlanmak üzere 11/03/2009 tarihinde Başbakanlığa sunulan Çek 
Kanunu Tasarısı, Başbakanlıkça 08/05/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Adalet Komisyonuna sevk edilen ve 
Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan Adalet Alt Komisyonunda görüşülen Tasarı üzerinde Alt 
Komisyon Raporu hazırlanmış olup, Tasarı halen Adalet Komisyommıın gündeminde 
bulunmaktadır. S/l J 

Bilgilerinize arz ederim. / / / / 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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