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İ Ç İ N D E K İ L E R 
Sayfa 

I.- G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 6 8 0 

İ L - G E L E N K Â Ğ I T L A R 6 8 3 

III . - Y O K L A M A L A R 685 ,712 ,713 ,730 ,754 

IV.- G Ü N D E M D I Ş I K O N U Ş M A L A R 6 8 5 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 685:691 
1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay'ın, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl 

dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 685:686 
2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, tekstil sektörünün sorun

larına ilişkin gündem dışı konuşması 687:688 
3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, Denizli ilinin ekonomik 

ve sosyal sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 688:691 

V.- B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 6 9 1 

A) ÖNERGELER 691 
1.- İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'ın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/152) 691 
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B) TEZKERELER 691:698,704:705 
1.- Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 

başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/961) 691 
2.- Millî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun baş

kan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi 
(3/962) 692 

3.- İçişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, baş
kan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/963) 692 

4.- Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/964) 693 

5.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yap
tığına ilişkin tezkeresi (3/965) 693 

6.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkan
lığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yap
tığına ilişkin tezkeresi (3/966) 694 

7.- Çevre Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, baş
kan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/967) 694 

8.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yap
tığına ilişkin tezkeresi (3/968) 695 

9.- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko
misyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına iliş
kin tezkeresi (3/969) 695 

10.- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko
misyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve 
kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/970) 696 

11.- Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/971) 696 

12.- Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun baş
kan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi 
(3/972) 697 

13.- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko
misyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına iliş
kin tezkeresi (3/973) 697:698 

14.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko
misyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına iliş
kin tezkeresi (3/974) 698 

15.- "Küresel Eylem İçin Parlamenterler" isimli uluslararası kuruluşun 
VVashington'da 20-22 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32'nci Genel 
Kurul toplantısına, ismen davet edilen milletvekillerinin davete icabet et
melerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/975) 704:705 
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C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 698:704 
1.- îzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 milletvekilinin, tarımsal su

lamadan kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/435) 698:701 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 milletvekilinin, aile içi şid
det konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) 701:702 

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, orman yan
gınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 702:704 

VI.- AÇIKLAMALAR 706 
1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Bursa'da oynanan Türkiye-

Ermenistan millî maçında Azerbaycan Bayrağı'na yasak konulmasını kına
dığına ilişkin açıklaması 706:707 

VII.- SEÇİMLER 707 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 707 
1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 707 
2.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 707 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 707,713,731,737,754 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 707:712,713:730,731:735, 
737:754,754:766 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(S. Sayısı: 96) 707 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı: 321) 707:712,713:730,731:735, 

737:754,754:766 
IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 736 
1.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Eli-

taş'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 736:737 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 767 
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Deniz Feneri davasına iliş

kin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7765) 767:770 
2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Deniz Feneri davasında 

Alman makamlarının adli yardım talebi iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7832) 771:774 

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Deniz Feneri davasına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8100) 775:778 
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4.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, TCK'nın 301'inci maddesine 
göre verilen yargılama izinlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/8469) 

5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Karataş Kadın Kapalı Ce
zaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8667) 

6.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, yargı çalışanlarının gü
venliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8672) 

7.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde 
yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/8935) 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köye lise yapımına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/9103) 

9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, SGK dinlenme ve bakımev
leri ücretlerine yapılan zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9197) 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emekli olmak isteyenlere yöne
lik düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9211) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emeklilerin ekonomik duru
muna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
cevabı (7/9309) 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yirmi beş yaşını dolduran erkek 
üniversite öğrencilerinin sosyal güvenliğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9311) 

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, huzurevi ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
cevabı(7/9312) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir ailenin durumuna, 
Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılan bir atamaya, 
- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, sığmmaevinden ayrılan bir 

kadının öldürülmesine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/9348), 

(7/9349), (7/9350) 
15.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Patara Deniz Feneri'nin res

torasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/9471) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'taki evliya ve şehit me
zarlıklarının bakımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/9474) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'taki tarihî binaların ko
runmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/9475) 
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18.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Tapduk Emre'nin tanıtılmasına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9484) 832:835 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çankırı Kalesi'ne ve Tuz 
Mağarası'na ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı (7/9485) 835:836 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Kalesi'nin ışıklandırıl
masına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/9486) 837:838 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Doğubeyazıt'ın inanç 
merkezi yapılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/9488) 838:839 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi'nin hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
tuğrul Günay'ın cevabı (7/9491) 840:841 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Ani Harabelerindeki 
tesis ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı (7/9493) 841:842 

24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Dalyan kaya mezarlarının ko
runmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/9494) 843:844 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'te turizmin geliştirilme
sine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/9495) 845:846 

26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos antik kentine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9496) 847:850 
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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral, çalışanların sorunlarına, 
İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye konusuna, 
Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz, Ahilik Haftası ve esnafın sorunlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Stockholm'de 6-8 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan Baltık Denizi ve civarındaki ülkelerin ilişki

leri ve halihazırdaki dış politika konularının ele alınacağı "Dışişleri Komisyonu Başkanları Konfe
rans ına ismen davet edilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan'ın davete icabet 
etmesinin siyasi parti gruplarının onayıyla uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başkanlık tezkeresinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
yerine Genel Kurulun oyuna sunulmasının gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in (6/1528) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz'un, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma 
Parlamenterler Komisyonu, 

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 milletvekilinin, Antakya'nın sorunlarının (10/432), 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların (10/433), 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemleri

nin (10/434) 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı 
ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Anayasa, 
Adalet, 
Millî Savunma, 
İçişleri, 
Dışişleri, 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Çevre, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 
Tarım, Orman ve Köyişleri, 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, 
Dilekçe, 
Plan ve Bütçe, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
İnsan Haklarını İnceleme, 
Komisyonları üyeliklerine, gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 
Başkanlıkça, komisyonlann, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere 

toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

- 6 8 0 -



TBMM B: 7 15 . 10 . 2009 

Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunmayan siyasi partiler veya bağımsız milletvekillerine 
düşen 1 üyeliğe İzmir Milletvekili Harun Öztürk, 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda grubu bulunmayan siyasi partiler veya bağımsız mil
letvekillerine düşen 1 üyeliğe de İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş, 

Yapılan gizli oylama sonucunda seçildiler. 
Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin 

tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Ha

yatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Ben
zer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
(10/333,334,335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kal
kınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe grubunca aday gösterilen Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı 
seçildi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan (6/544), 
2'nci " " (6/568), 
3'üncü " " (6/576) 
4'üncü " " (6/621), 
5'inci " " (6/646) 
Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi. 
6'ncı sırasında bulunan (6/649), 
7'nci " " (6/651), 
13'üncü " " (6/676), 
16'ncı " " (6/699), 
64'üncü " " (6/877), 
82'nci " " (6/904), 
154'üncü " " (6/1033), 
169'uncu " " (6/1052), 
178'inci " " (6/1061), 
194'üncü " " (6/1085) 
264'üncü " " (6/1178), 
276'ncı " " (6/1198), 
311'inci " " (6/1240), 
325'inci " " (6/1256), 
411'inci " " (6/1354), 
413'üncü " " (6/1358), 
426'ncı " " (6/1372), 
427'nci " " (6/1373), 
433'üncü " " (6/1379), 
485'inci " " (6/1438), 
502'nci " " (6/1455) 
Esas numaralı sözlü sorulara Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap verdi; 

(6/833), (6/877), (6/1071), (6/1354), (6/699) esas numaralı soruların sahipleri de cevaplara karşı gö
rüşlerini açıkladı. 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genç, sözlü soruların cevaplandırılmasına, 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Akdeniz'de zeytin hasadının başlaması ve zeytin fiyatları

nın düşmesine, 
İlişkin birer açıklamada bulundular. 
Oturum Başkanının tutumu hakkında açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkanı, tutu

munda bir değişiklik olmadığını açıkladı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321) görüşmelerine devam olunarak birinci bölümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

15 Ekim 2009 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 
19.55'te son verildi. 

Sadık YAKUT 
Başkan Vekili 

Bayram ÖZÇELİK Murat ÖZKAN 
Giresun 

Kâtip Üye 

Burdur 
Kâtip Üye 

Fatih METİN 
Bolu 

Kâtip Üye 
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II.- GELEN KÂĞITLAR 

15 Ekim 2009 Perşembe 

Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İle
tişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/756) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Ta
nınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/757) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009) 

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/758) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.10.2009) 

Teklifler 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in; 3194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/506) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2009) 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanve-
kili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/507) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.10.2009) 

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 2 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/508) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 

geliş tarihi: 2.10.2009) 

4.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 2 Milletvekilinin; Türk Dişhekimleri Birliği Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/509) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2009) 

5.- Giresun Milletvekili H. Hasan Sönmez'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/510) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan kaynaklanan elek
trik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.06.2009) 
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3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.06.2009) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, AİHM kararlarının tercümesine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7702) 

2.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/7766) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7768) 

4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/7769) 

5.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli 
yardım talebi iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7833) 

• 
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15 Ekim 2009 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için beş dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Düzce 

Milletvekili Celal Erbay'a aittir. 

Buyurun Sayın Erbay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay 'ın, Azerbaycan 'ın bağımsızlık yıl dönümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 

CELAL ERBAY (Düzce) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kardeş Azerbaycan'ın Müs-
takillik Günü hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

20'nci yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği'nin zayıflayıp dağılmaya yüz tutmasıyla meydana 
gelen tarihî şansın bahşettiği imkân neticesinde Azerbaycan halkı 20'nci yüzyılda ikinci defa istik
lal bayrağını göndere çekmiş ve semalarında dalgalandırmıştı. Bu, Azerbaycan halkının siyasi tari
hinde bir asır içerisinde elde ettiği ikinci parlak zafer idi. Nitekim, 1990 yılının Ocak ayının 20'si 
sabahında Kızıl Ordu kuzey kapısından Bakü'ye girmiş, tek isteği bağımsızlık içerisinde, öz bayra
ğının altında insanca yaşamak olan ve bu arzusuyla göğsündeki imanı siper ederek tankların önüne 
çıkan insanları ezip geçmişti fakat bütün bu zulüm ve cefalara rağmen özgürlüğüne susamış olan 
Azeri Türk'ü yılmamış, aşığı olduğu hürriyete doğru, zirvesine ulaşan zulmün üzerine üzerine git
mişti. 20 Ocak sabahı tankların paletleri altında can veren kardeşlerinin ruhundan aldıkları güç ve 
kuvvetle birbirleriyle kenetlenmiş, kendi içinde organize olmuş, yekvücut bir vaziyette Mehmet Emin 
Resulzade'nin "Yücelen bayrak bir daha yere düşmez." sözünü gerçekleştirircesine üç renkli, ay yıl
dızlı bayraklarını semalarında dalgalandırarak özgürlüğe adımlarını atmış oluyorlardı. Bu doğrul
tuda yeniden doğma, kendine has değerleri içerisinde var olma, devletini yeni baştan kurma 
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faaliyetleri hız kazanmış, ipek böceğinin kozasını örmedeki sanat ve üretim seviyesi doğrultusunda 
yol alınmış ve nihayet Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Meclisi, halkın talebi doğrultusunda, 18 Ekim
deki oturumunda Azerbaycan Respublika'sının "Devlet Müstakilliği" hakkında Anayasa maddesini 
oy birliğiyle kabul etmişti. Bilahare, 1991 yılının 29 Aralığında bir halk oylaması yapılmış, yapılan 
halk oylaması sonucunda bağımsızlık kararı halkın oy birliği ile onanmıştı. 

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra baskılar ve tecavüzler artmaya başlamış, 
özellikle Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik işgal politikalarını hızlandırmış, Güney Kafkasya'da 
gücü azalan Rusya da Ermeni işgaline açık desteğini sürdürmüştü. Bunun sonucu Dağlık Karabağ ve 
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ dışındaki yedi reyonu işgal edilmiş ve 1 milyon Azerbaycan halkı 
kaçkın durumuna düşmüştü. 

Azerbaycan halkı istiklalini elde ederken Anadolu Türkü hep Azeri kardeşlerinin yanında oldu, 
aynen İstiklal Savaşı esnasında Azerbaycan halkının biriktirdiği harçlıklanyla Millî Mücadele'ye 
katkıda bulunmaları gibi. Türkiye, Azerbaycan halkının istiklalini elde ederken olduğu gibi daha 
sonra da Azeri kardeşlerinin yanında yer almış, gerek Dağlık Karabağ'ın gerekse Dağlık Karabağ dı
şında işgale uğrayan yedi reyonun işgalden kurtulması, kaçkınların öz topraklarına dönmesi için ulus
lararası düzeyde problemi kendi problemi olarak deklare etmiş ve elinden geleni yapmış, bundan 
sonra da halkıyla, Meclisiyle, Hükümetiyle gerekeni yapmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Azerbaycan halkı 18 Ekim 1991 gününü bir bayram ola
rak kabul etmekte ve her yıl 18 Ekim gününü Müstakillik Bayramı olarak kutlamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erbay, lütfen tamamlayınız. 

CELAL ERBAY (Devamla) - Kardeşlerimiz önümüzdeki 18 Ekimi Müstakillik Günü olarak 
kutlayacaklardır, onların bayramı bizim de bayramımızdır: şimdiden bayramlarını kutluyorum, kendi 
adıma, heyetiniz adına "Bayramları mübarek olsun." diyorum. 

Devletiniz ilelebet yaşasın. Devlet ocağınız sönmesin, ilelebet tütsün. Ucalan semalarınızda 
nazlı nazlı dalgalanan üç renkli, ay yıldızlı bayrağınız bir daha yere düşmesin, ilelebet dalgalansın 
diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbay. 

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) - Bursa'da düşürdünüz! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Özür dileyin Azerbaycan halkından; düşürdünüz! Vay vay vay, yuh 
olsun! Azerbaycan Bayrağı'nı ayaklar altına aldınız, yasaklattınız bir maçta! 

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) - Dün Bursa'da indirttiniz o bayrağı. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Kalkıp burada konuşuyorsunuz bir de! 

İSMAİL HAKKI BİÇER (Kütahya) - Demagoji yapma! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ermenilere yalakalık için bir bayrağı bile yasaklattınız! Utanır insan! 
Biraz da gözler o bayrak için ağlasaydı keşke! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Gündem dışı ikinci söz, tekstil sorunlarının hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Ali Rıza 
Ertemür'e aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 

- 6 8 6 -



TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

ALİ RIZA ERTEMÜR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Denizli ilimizin ve 
tekstil sektörümüzün yaşamakta olduğu sıkıntıları, ekonomik durgunluk ve kriz nedeniyle işini kay
beden tekstil çalışanlarının sorunlarını dile getirmek, yüce Meclisimizin dikkatine sunmak için gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen tüm 
vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, uzun yıllar ülke ekonomisine ve Denizli 
ekonomisine katkıda bulunan ve geçen hafta, içinde bulunduğu krizden çıkamayan bir sanayicimi
zin, bir iş adamımızın, Sayın Osman Nuri Sözkesen'in vefatından dolayı üzüntümüzü bir kez daha 
dile getirmek istiyorum, tüm Denizlililerin ve sanayicilerimizin başı sağ olsun diyorum. 

Değerli milletvekilleri, tekstil sektörümüzün ve Denizli'nin yakaladığı başarı yakın zamana 
kadar hepimizin gurur kaynağıydı. Tekstilimizin hızlı yükselişi bütün dünyada konuşulurken, sektör 
gelecek açısından umut vermekteydi. Gelinen noktada ise tekstil sektörünün ayakta kalmakta zor
landığını görmekteyiz. Haber bültenlerinde dünya piyasalarında yakaladığı başarıyla gündeme gelen 
tekstil sektörü, bugün, kapanan fabrikalar, işsiz kalan insanlar ve intihar eden iş adamlarıyla gün
deme gelmeye başladı. 

Değerli milletvekilleri, bu son intihar vakası çok önemlidir. Bundan önce de yine, Denizli'de Ti
caret Odası Yönetim Kurulunda çalışan bir arkadaşımız, tekstilcimiz Mehmet Ağcabay da intihar 
etti. Kendilerine bir kez daha rahmet diliyorum. 

Bu intiharlar yaşanırken, Sayın Başbakan, kendileriyle ilgili sorunlarını anlatmak üzere "Battık, 
bitiyoruz." diyen iş adamlarına, "Zuladaki paralarını çıkarsınlar." diye akıl vermeye başladı. Sayın 
Başbakana buradan sesleniyorum: Görüldüğü gibi, iş adamlarının zulalarından para değil uyguladı
ğınız acı reçetelerin faturası çıktı. Ödenmeyen faturalar, yatırılmayan sigorta primleri, işsiz kalan in
sanların listesi çıktı. Çaresizliğin son noktası olan intiharlar çıktı. Akabinde, yas tutan aileler, sönen 
ocaklar çıktı. Tüm bunlar olurken, Hükümet, krizi görmezden gelmiş, hamasi nutuklarla olayı ge
çiştirmeye çalışmıştır. İçi boş paketlerle insanların umutlarını yok etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, uygulamış olduğu ağır vergi yükü ve yanlış teş
vik politikaları nedeniyle tekstil sektörümüzü tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya bırakıp, iflas 
girdabının içine sokmuştur. Bu girdabın etkilediği illerimizden biri de Denizli'dir. Denizli'de yakla
şık 50 bin kişi geçimini tekstil sektöründen sağlamaktadır. Bu insanların büyük bölümü artık bugün 
işsizdir. Uygulanan yanlış politikalar sonucu Denizli öyle bir noktaya getirilmiştir ki tarihinde ilk 
defa göç vermeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, tekstil sektöründe yaşanan acı tabloyu en iyi anlatan örneklerden biri de 
2008 Ocak-Ekim tarihleri arasında kapanan iş yerleri sayısıdır. Bu tarihler arasında İstanbul'da 340, 
Ankara'da 59, Denizli'de ise 31 iş yeri kapısına kilit vurmuştur. Küçük ölçekteki işçilerin sayısı da 
belli değildir. Son olayda, Denizli ilinde 60'a yakın iş yeri kapanmıştır. Aynı tarihler için Türkiye ge
neline baktığımızda sadece tekstil sektöründe büyük ölçekte 598 ticari iş yeri faaliyetine son ver
miştir. 2008 yılında kapanan iş yeri sayısı açılan iş yeri sayısının 3 katı olmuştur. Denizli'nin ve 
ülkemizin köklü firmalarından, yıllarca ülke ekonomisine katkıda bulunmuş, binlerce işçi istihdam 
etmiş Denizli Denteksler, Nebalar, Gibsanlar, Funikalar, DEBA'lar kapanmıştır. Tekstil fabrikaları 
birer birer kapanmış, kapısına kilit vurmuştur. Pek çok firma ise zor da olsa ayakta durmaya çalış
maktadır. Kısa bir süre içerisinde etkin ve kalıcı önlemlerin alınmaması hâlinde durum daha da kö
tüye gidecek, bir süre sonra kapanacak fabrika dahi kalmayacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan Denizli'ye gel
diğinde, Denizlili iş adamlarıyla yaptığı toplantıda "Denizli'nin MR'ını çekmeye geldim. Denizli'nin 
sorunlarını çok iyi biliyorum. Denizli'nin bu sorunlarını tespit edip çare bulmak için buradayım." 
demişti, taahhütte bulunmuştu ve bunların çözümüyle ilgili birtakım sözler verip gitmişti. Ancak bu
güne kadar hak ettiğini alamadığı gibi Denizli, elindekini avucundakini de kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet ne yazık ki verdiği sözleri çabuk unutmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ertemür, lütfen tamamlayınız. 

ALİ RIZA ERTEMÜR (Devamla) - Hükümet olarak "Bölgesel ve proje bazlı teşvik modeline 
geçişin hazırlıkları içindeyiz. Denizli mutlaka teşvikten faydalanmalı. Yeni yasada tekstil ve hazır 
giyim sektörü başta olmak üzere Denizli'de öne çıkmış sektörler dikkate alınacaktır." diye söz ve
renler, bakanlar, başbakanlar Denizli'ye çok geldi gitti ama ne yazık ki devler birer birer gitti, kalanlar 
ise direniyor. Denizli ne yazık ki batıyor, Sayın Başbakan ve bakanlarımız da karşıdan bakıyor. Bu 
acı tablonun Denizli üzerinden bir an önce kaldırılmasını umut ediyor ve diliyorum. Denizli sanayisi 
ve Denizli daha önce, nasıl ödediği katma değerlerle, vergilerle anılmıştı, Denizli nasıl ihracat ra
kamlarıyla başkent olmuştu, yine aynı duygularla olacağına inanıyorum. Eğer ki siz el verirseniz, 
siz destek verirseniz, bugüne kadar unutulmuş olan Denizli'ye tekrar yüzünüzü çevirirseniz daha 
mutlu olacağız. 

Dilerim bu intiharlar bir daha yaşanmaz, fabrikalarımız bir daha kapanmaz diyorum, hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ertemür. 

Gündem dışı üçüncü söz, Denizli ilinin ekonomik ve sosyal sorunları hakkında söz isteyen De
nizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'a aittir. 

Buyurun Sayın Ayhan. (MHP sıralarından Alkışlar) 

3.-Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan 'ın, Denizli ilinin ekonomik ve sosyal sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli ilinin ekonomik ve sosyal sorunları hakkında gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dün akşam ay yıldızlı Azerbaycan Bayrağı'nın stada girmesini engelleyen iktidarı kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 

"Büyük çöküş." 

"Tekstil üssü Denizli iflas etti." 

"Fabrikalar kapanıyor." 

"Borçlu kaçıyor." 

"Alacaklı perişan." 

"Hayalet kent." 

"Denizlili tekstilciler iflas yarışında." 

"İhracatta büyük çöküş." 
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"Dempaş şirketi 200 bin TL'lik elektrik faturası nedeniyle fabrikaya kilit vurdu." 

"Faaliyetlerine son veren Atak Tekstil üçüncü fabrikasını kapattı, 850 işçi işten çıkarıldı." 

"Denizli Basma altı ay boyunca maaşlarını ödeyemedi." 

"Denizli batsa onlar batmaz denilen, 1.500 kişiyi istihdam eden tekstil firması iflas etti." 

"90'ların parlayan yıldızı Denizli son dönemlerde iflaslarla, kapanan tesislerle ve intiharlarla 
gündemde. Krizde ihracatının üçte birini kaybeden şehirde on binlerce kişi işsiz kaldı. Kent ekono
misinin amiral gemileri birer birer batmaya başladı. Özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
pek çok işletme kepenk indirirken bazıları çareyi Mısır'a gitmekte buldu." 

"Denizli değil Anadolu yanıyor." 

"Denizli'den son bir haftada ardı ardına iki haber gelince tüm gözler bu kente çevrildi." 

"Anadolu Kaplanı değil Anadolu eşeğiyiz." 

"Türk iş dünyasının en renkli simalarından Nuri Sözkesen'in intihar haberi hepimizi şok etti." 

Güzide basınımızın geçen haftalarda Denizli ilimizin içine düşürüldüğü içler acısı durumla il
gili atmış oldukları manşetlerden sadece birkaçını sizlerle paylaşmak ve dikkatinizi çekmek istedim. 

Geçen hafta, Denizli ilimizin ve ülkemizin en saygın iş adamlarından Nuri Sözkesen'i ebediyete 
uğurladık. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. 

Bu vahim olaydan sadece iki hafta önce, battığını ilan eden, Anadolu'nun sanayi çınarlarından 
biri olan DEBA'nın patronu Esat Sivri'nin "Biz işaret fişeğiyiz, sıkıntının büyüğü arkada." sözlerini 
basınımızdan takip edenler olmuştur. 

Üzülerek belirtmek isterim ki bu elem verici, yürekleri dağlayan feci olaylar dizisi meydana 
gelmeden önce, bu kürsüden yüce heyetinizi ve AKP Hükümetini uyarmış, bir an önce gerekli ön
lemleri almasını istemiştik. 22 Nisan 2008 Salı da: "Sayın milletvekilleri, ihracat açısından önem ta
şıyan ilimiz, AKP Hükümeti döneminde, bırakın devlet imkânlarını kullanmayı, temel sektör olan 
tekstil ve konfeksiyonda bile çok zor bir duruma düşmüştür. Firmalar kapanmaktadır. Dört beş aydır 
ücret alamayan binlerce işçi vardır. Denizli yanıyor, yangın yeri gibi." demiştik. Daha sonra, Denizli 
Sanayi Odasının genel görünüm anketinde, 2009 yılı beklentisinin adının "kötümserlik" olduğu, is
tihdamın ağır yaralı olduğu, yatırımların tepetaklak olduğu ifade edildi. Üretim, satış ve siparişlerde 
sert düşüş olduğu söylendi. Kapasite kullanımının azaldığı söylendi. Kârların unutulduğu söylendi. 
Maliyet artışı ve tahsilat vadelerinin uzaması kıskacına yakalanıldığı söylendi. Ödemelerdeki aksa
manın finansman sıkıntısını ortaya çıkardığı söylendi. 

İş adamlarını kastederek, her şey bu kadar apaçıkken, Başbakan "Zulalardan paralar çıksın." 
demişti ama zuladan para yerine iş adamları silah çıkarıp kendini vurmaya başladı. AKP Hükümeti
nin bu miyobik ve astigmatik bakış açısını değiştirmesinin zamanı geldi geçti bile, yoksa her şey için 
çok geç olacak. 

Denizli'nin bakan düzeyinde temsiliyetinin Denizli'ye büyük kazanımlar getirdiğini söyleyen 
sayın bakanlar bunun devam edeceğini söylüyorlar, gerçekten Denizli için ellerinden geleni artla
rına koymuyorlar. Büyük kazanım buysa devam edecekten Allah korusun! Ayrıca, "Denizlili için ne 
gerekiyorsa yapıyoruz." diyenlerin yaptıkları buysa yapmadıklarından Allah korusun! Gerekenler 
buysa gerekmeyenler nelerdir? 

Devletin bütçesini değiştirmeden, bakan ve bakanın seçim bölgesini değiştirmek diğer illerin 
problemini de çözüyorsa AKP gerçekten her gün bakan değiştirirdi, bakanlığı da seçmeli yapardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen tamamlayınız. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Teşvik yasalarının Denizli'yi ne hâle getirdiği belliyken, 
her hafta Denizli'den Ankara'ya gelen oda başkanlarına yeni teşvik metotlarının Denizli'ye uygula
nacağı söylendi ama son açıklanan teşvik paketiyle de Denizli, Manisa'nın da, Gaziantep'in de ge
risinde kaldı. Kaç bakanın özel uçakla Denizli'ye ne yapmaya gelip gelmeyeceği artık sokaklarda 
vatandaşlar tarafından konuşuluyor. Denizli bu hâle düşürüldü. 

30 binden fazla kişi işini kaybetti. 10 bin kişi işsizlik parasını alıyor. Yatırımlar azalıyor. Denizli, 
kredide takibe uğrayan üçüncü il. Kurumlar vergisi yüzde 14 azaldı. Denizli'ye ceza yağıyor. Para 
cezası 117 milyon, vergi cezası 81 milyon. Denizli neyi aldı AKP Hükümetinde? Hak ettiği bu 
muydu? Hak ettiği bu muydu gerçekten? 

Hele krizin sebebinin basın olduğunun söylenmesi yok mu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Bütün problem, bütün sorumluluk basında mı? 

Bürokratlarla problemi çözmek mümkün değildir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Denizli sosyal patlamanın eşiğindedir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Doğru, Sayın Akkuş, Sayın Yüksel ve Sayın Erdoğan, gündem dışı konuş
malarla ilgili söz talebiniz var ancak Tüzük'ün 59'uncu maddesi açık, "En çok 3 kişiye gündem dışı 
ile ilgili söz verilebilir." diyor, gündem dışıyla ilgili de 3 kişiye söz verildi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Benim yazılı başvurum vardı. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, size cevap vermedim. Lütfen... Vereceğiz daha. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Peki. 

BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, 60'ıncı maddeye göre söz istiyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, "Oturum sırasında talep edilebilir." diyor. Dolayı
sıyla, bu gündem dışıyla alakalı değildir. Oturum başlamıştır, İç Tüzük'ün gereğini yerine getiriniz. 

BAŞKAN - Sayın Vural, gündem dışı konuşmalarla ilgili söz isteyen sayın milletvekillerine 
söz verilmeyeceği 59'uncu maddede açıkça belirtilmiştir. Bunu bundan sonra bu şekilde uygulaya
cağımızı da ilk günkü oturumumuzda belirttik. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, sizin uygulamanız önemli değildir, İç Tüzük'ü uygulaya
caksınız. Keyfi bir yönetim olabilir mi? 

BAŞKAN - Hayır, keyfî yönetim filan uygulayan yok burada. 

OKTAY VURAL (İzmir) - İç Tüzük'e göre, 60'ıncı maddeye göre, "Oturum sırasında pek kısa 
bir ifadesi olan milletvekiline söz verilir." diyor. 

BAŞKAN - Efendim, gündem dışı konuşmalar bittikten ve biz gündeme geçtikten sonra arka
daşlar konuyla, gündemle ilgili söz talebinde bulundukları zaman, biz kendilerini davet ederiz, hangi 
konuda söz istediklerini sayın milletvekilleri belirtirler, ondan sonra da takdir ederiz. 
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REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, Azerbaycan Bayrağı'nın Bursa'da stada sokulma-
masını siyasi bir karar olarak değerlendiriyorum, şiddetle protesto ediyorum! (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum: 

A) ÖNERGELER 

l-İstanbul Milletvekili Canan Kalsın 'ın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/152) 

Üyesi bulunduğum Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundaki üyelik görevimden ayrılıyorum. 

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Anayasa Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

B) TEZKERELER 

1.- Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/961) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimi için 14/10/2009 Çarşamba günü saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan 14 (ondört) adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, 
İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

13.10.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Canan Kalsın 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Ünal 

Geçici Komisyon Başkanı 

Karabük 

Başkan: Prof. Dr. Burhan Kuzu 

Başkan Vekili: Ayhan Sefer Üstün 

Sözcü: Fatoş Gürkan 

Kâtip: İsmail Bilen 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İstanbul (14) Oy 

(12) Oy 

(12) Oy 

(12) Oy 

Sakarya 

Adana 

Manisa 
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Millî Savunma Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum: 

2.- Millî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü 
ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/962) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Salı 
günü saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan (15) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve 
soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Derviş Günday 

Millî Savunma Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Çorum 

(15) Oy 

(15) Oy 

(15) Oy 

(15) Oy 

Başkan : 

Başkan Vekili: 

Sözcü adayı: 

Kâtip adayı: 

İstanbul 

Siirt 

Çankırı 

Niğde 

Hasan Kemal Yardımcı 

Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu 

Nurettin Akman 

İsmail Göksel 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İçişleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

3.- içişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/963) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Çarşamba 
günü saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan (18) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adları ve 
soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

M. Nuri Yaman 

Komisyon Geçici Başkanı 

Muş 

Tekirdağ (18) Oy 

İstanbul (18) Oy 

Sivas (18) Oy 

Hatay (18) Oy 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Katip: 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Feyzullah Kıyıklık 

Selami Uzun 

Abdülhadi Kahya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Dışişleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

4.- Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/964) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Çarşamba 
günü, saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan 14 (on dört) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda 
adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uya
rınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Tunca Toskay 

Komisyon Geçici Başkanı 

Antalya 

Eskişehir (14) Oy 
Karabük (14) Oy 
Bolu (14) Oy 
Manisa (14) Oy 

Başkan: 
Başkan Vekili: 
Sözcü: 
Kâtip: 

Hasan Murat Mercan 
Mehmet Ceylan 
Metin Yılmaz 
Mehmet Çerçi 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip se
çimine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

5.-Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/965) 

14.10.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Başkan, Baş
kan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Çarşamba günü, saat 18.30'da toplanmış ve kul
lanılan 21 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adı ve soyadı belirtilen üye karşısında gösterilen 
oyu alarak, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Mehmet Sağlam 

Necat Birinci 

Yüksel Özden 

Fetani Battal 

Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Geçici Başkanı 

Kahramanmaraş (16) Oy 

İstanbul (17) Oy 

Muğla (18) Oy 

Bayburt (17) Oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip se
çimine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

6.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun baş
kan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/966) 

14.10.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip se
çimi için 14/10/2009 Çarşamba günü, saat 18.30'da toplanmış ve kullanılan (18) adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 
24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Mevlüt Coşkuner 

İsparta 

(15) Oy 

(15) Oy 

(17) Oy 

(17) Oy 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Nusret Bayraktar 

İdris Güllüce 

Azize Sibel Gönül 

Mehmet Sarı 

istanbul 

İstanbul 

Kocaeli 

Gaziantep 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Çevre Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum: 

7.- Çevre Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/967) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çevre Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Çarşamba 
günü, saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan (17) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları 
ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Nazmi Haluk Özdalga 

Komisyon Geçici Başkanı 

Ankara 

Ankara (17) Oy 

Hatay (17) Oy 

Trabzon (14) Oy 

Nevşehir (14) Oy 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Nazmi Haluk Özdalga 

Mustafa Öztürk 

Safiye Seymenoğlu 

Rıtvan Köybaşı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip se
çimine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

8.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi 
için 14/10/2009 Çarşamba günü, saat 18.30'da toplanmış ve kullanılan (14) adet oy pusulasının tas
nifi sonucu aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 
üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Cafer Tatlıbal 

Kahramanmaraş 

Komisyon Geçici Başkanı 

Trabzon (14) Oy 

Çorum (14) Oy 

Mardin (14) Oy 

Hakkâri (14) Oy 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Cevdet Erdöl 

Agâh Kafkas 

Gönül Bekin Şahkulubey 

Rüstem Zeydan 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

9.- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan ve
kili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/969) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 Çarşamba günü saat 17.30'da toplanmış ve kullanılan (19) 
adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmiş
lerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Vahit Kirişçi 

Mehmet Erdoğan 

Nuri Uslu 

Özlem Müftüoğlu 

İbrahim Yiğit 

Komisyon Geçici Başkanı 

İstanbul 

Adana (18) Oy 

Adıyaman (18) Oy 

Uşak (18) Oy 

Gaziantep (18) Oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

- 6 9 5 -



TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 O: 1 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun başkan, başkan ve
kili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır. 

Okutuyorum: 

10.- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Geçici Başkanlığı
nın, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/970) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko
misyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 14/10/2009 günü, saat 18:30'da toplan
mış ve kullanılan on altı (16) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı 
üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24'üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanve
kili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Başkan: 

Başkanvekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Hasan Ali Çelik 

M. Mücahit Fındıklı 

Mustafa Cumur 

Halil Mazıcıoğlu 

İsmail Katmerci 

Komisyon Geçici Başkanı 

İzmir 

(14) Oy 

(14) Oy 

(14) Oy 

(14) Oy 

Sakarya 

Malatya 

Trabzon 

Gaziantep 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Dilekçe Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır. 

Okutuyorum: 

11.-Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/971) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi için 14/10/2009 günü 
toplanılmış ve kullanılan 10 (on) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları yazılı üyeler kar
şılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24'üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Katip Üye seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

Başkan: 

Başkanvekili: 

Kâtip: 

Sözcü: 

Adı ve Soyadı 

Yahya Akman 

Ali Kul 

Mehmet Halit Demir 

Faruk Koca 

Mustafa Kuş 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 

Şanlıurfa 

Seçim Bölgesi Aldığı Oy 

Şanlıurfa 9 

Bursa 9 

Mardin 9 

Ankara 9 

BAŞKAN: Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine dair biz tez
keresi vardır. 

Okutuyorum: 

12.- Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü 
ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (S/972) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığın çağrısı üzerine; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
üyelerini seçmek üzere; 14.10.2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplanmış ve aşa
ğıda isimleri yazılı sayın üyeler hizalarında gösterilen oyları alarak belirlenen görevlere seçilmişlerdir. 

Tuğrul Yemişçi 

İzmir 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Başkan: Mehmet Mustafa Açıkalm Sivas 25 

Başkan Vekili: Recai Berber Manisa 23 

Sözcü: Hasan Fehmi Kinay Kütahya 23 

Kâtip: Süreyya Sadi Bilgiç İsparta 23 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair 
bir tezkeresi vardır. 

Okutuyorum: 

13.- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan 
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/973) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi için 
14.10.2009 günü Saat 18:00'de toplanmış ve kullanılan 30 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda 
adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uya
rınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 

M. Nuri Yaman 

Muş 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Komisyonu Geçici Başkanı 



TBMM 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip : 

B: 7 

Ünal Kaçır 

Fahrettin Poyraz 

Ahmet Yeni 

Tahir Öztürk 

15 . 10 .2009 

İstanbul 20 Oy 

O: 1 

Bilecik 

Samsun 

Elâzığ 

24 Oy 

20 Oy 

21 Oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir 
tezkeresi vardır. 

Okutuyorum: 

14.-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan ve
kili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/974) 

14/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu; Başkan, Başkanvekilleri (2), Sözcü ve Kâtip seçimi için 

14/10/2009 Çarşamba günü saat 18:30'da toplanmış ve kullanılan oylar neticesinde oy pusulalarının 
tasnifi sonucu, aşağıda adlan ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak Başkan, Baş
kanvekili (2), Sözcü ve Kâtip seçilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Mehmet Zafer Üskül 

Komisyon Geçici Başkanı 

Mersin 

(16/16) Oy 

(16/16) Oy 

(16/11) Oy 

(14/14) Oy 

(14/13) Oy 

Başkan: 

Başkan Vekili: 

Başkan Vekili: 

Sözcü: 

Kâtip: 

Mersin 

Kırklareli 

Yozgat 

Diyarbakır 

İstanbul 

Mehmet Zafer Üskül 

Ahmet Gökhan Sarıçam 

Mehmet Ekici 

Abdurrahman Kurt 

Ayşe Jale Ağırbaş 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.-İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 milletvekilinin, tarımsal sulamadan kaynaklanan elek
trik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İzmir gerek üretim hacmi, gerekse ürün çeşitliliği açısından ülkemizin önemli tarım merkezle

rinden biridir. Verim ve ürün kalitesi açısından, sulama büyük önem taşımaktadır. Bu öneme rağmen, 

binlerce tarımsal sulama kooperatifi ve çiftçimiz borcundan dolayı elektriğinin kesik olması nede

niyle tarımsal sulama yapamamakta, daha da vahimi sağlıklı içme suyunu da sağlayamamaktadır. 
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Saygılarımızla. 

1) Selçuk Ayhan (İzmir) 

2) Tekin Bingöl (Ankara) 

3) Gürol Ergin (Muğla) 

4) Çetin Soysal (İstanbul) 

5) Turgut Dibek (Kırklareli) 

6) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

7) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

8) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

9) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

10) Ahmet Ersin (İzmir) 

11) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

12) Hulusi Güvel (Adana) 

13) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

14) Rahmi Güner (Ordu) 

15) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

16) Atila Emek (Antalya) 

17) Tayfur Süner (Antalya) 

18) Şevket Köse (Adıyaman) 

19) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

20) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

21) Ensar Öğüt (Ardahan) 

22) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
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Girdi fiyatlarında yaşanan ve yüzde yüzleri bulan artışlar, ürün fiyatlarının birkaç yıldır yerinde 
sayması, tarımsal desteklerin yetersizliği ve zamanında ödenmemesi nedeniyle perişan olan çiftçile
rimiz, tüm bunların dışında yüksek elektrik fiyatlarına bağlı elektrik borcundan kaynaklanan sorun
larla karşı karşıya bırakılmıştır. Elektrik borçları ve kesintileri sadece tarımı değil, hayvancılığımızı 
da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ürün kalitesi ve verimi sulamayla doğrudan bağlantılıdır. Hâlen mevcut 62.000 tarımsal sulama 
abonesinden 8 bin kişinin borcu yüzünden elektrikleri kesiktir. Bu 62 bin sulama abonesinin 34 mil
yon TL borcu vardır. Bu borçtan 8 milyon TL'Iik kısmı için haciz işlemi başlatılmıştır. 7 bin çiftçi
miz ise icralık durumdadır. 

Bu olumsuz tablo sadece İzmir'e mahsus bir sorun değildir. Ülkemizin her yerinde çiftçilerimiz 
aynı sorunla karşı karşıyadır. Tarım ve hayvancılığımızı olumsuz yönde etkileyen, ülke ekonomisine 
ciddi boyutta zarar veren bu sorunun araştırılması, elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması, 
ivedi bir şekilde çiftçimizi ürününü sulayabilir duruma getirilmesi ve bu sorunun bir daha tekrar et
memesi için kalıcı politikalar oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 
ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe: 

İzmir gerek üretim hacmi, gerekse ürün çeşitliliği açısından ülkemizin önemli tarım merkezle
rinden biridir. Verim ve ürün kalitesi açısından, sulama büyük önem taşımaktadır. Bu öneme rağ
men, binlerce tarımsal sulama kooperatifi ve çiftçimiz borcundan dolayı elektriğinin kesik olması 
nedeniyle tarımsal sulama yapamamaktadır. 

Girdi fiyatlarında yaşanan ve yüzde yüzleri bulan artışlar, ürün fiyatlarının birkaç yıldır yerinde 
sayması nedeniyle perişan olan çiftçilerimiz bu seferde elektrik borcundan kaynaklanan sorunlarla 
karşı karşıya bırakılmıştır. Mevcut 62.000 tarımsal sulama abonesinden 8 bin kişinin borcu yüzün
den elektrikleri kesiktir. Bu 62 bin sulama abonesinin 34 milyon TL. borcu vardır. Bu borçtan 8 mil
yon TL'Iik kısmı için haciz işlemi başlatılmıştır. 7 bin çiftçimiz ise de icralık durumdadır. 

30.000 hektar alanda sulu tarımın yapıldığı, 50.000 büyükbaş hayvanın yetiştirildiği, günlük 
700 ton süt üretimin yapıldığı Ödemiş ilçemizde, gerek bitkisel gerekse hayvansal amaçlı olarak kul
lanılan elektriğin, borç nedeniyle kesilmesi; geçimini tamamen tarımdan sağlamakta olan Ödemiş il
çemizdeki binlerce çiftçimizi mağdur edecek olmasının yanı sıra, ulusal ekonomimize de ciddi zarara 
neden olmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra, tarımsal sulama amaçlı elektriklerin kesilmesi, bölgenin önemli bir ta
rımsal ürünü olan patateste de verim ve üretim kaybına yol açacaktır. 

Bilindiği gibi Ödemiş ilçemizde 2009 yılı patates üretim sezonu devam etmektedir. Şu an bit
kiler gelişme döneminde olup ilkbahar yağışları devam ettiğinden, ilçedeki 8000'i ruhsatlı 6000'i 
ruhsatsız olan toplam 14.000 adet sulama kuyularının elektriklerinin kesilmesi halinde motorlarının 
çalışmaması durumunda, patates veriminde azalma olup olmayacağı tamamen önümüzdeki yağış re
jimine bağlı bulunmaktadır. 

İlçede halihazırda birinci üretim olarak 68674 dekar alanda üretimi yapılan patateste, abonelerin 
elektriklerinin kesilmesi nedeniyle tarımsal sulama yapılamaması sonucu; dekara 2600 kg. olan 
verimin düşmesine, dolayısıyla 176800 ton olarak beklenen patates üretiminin azalmasına neden 
olabilecektir. 

Tarımsal amaçlı sulama ile ilgili yaşanan sıkıntının, bölgede sadece Ödemiş ilçesi ile sınırlı ol
madığı, aynı sıkıntının Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerinde de yaşandığı tespit edilmiştir. Örneğin; Öde
miş'te 8353, Kiraz'da 2917 ve Beydağ'da 1038 olmak üzere bölgedeki toplam 12308 adet tarımsal 
sulama abonesinden 456 adedi hakkında maalesef icra işlemi uygulanmıştır. 

Konuyla ilgili bir başka can alıcı nokta ise arıtma tesisi olan köylerimizde de muhtarların yük
sek elektrik fiyatları karşısında bu tesisleri çalıştıramaması, çevre kirliliğine yol açmakta, insan ve 
toplum sağlığı açısından hoş olmayan manzaralar ortaya çıkmakta, milyonlarca liraya mal olan bu 
yatırımlar adeta çürümeye terk edilmektedir. 

Hakkında icra işlemi uygulanan bu 456 tarımsal sulama abonesinin, 2002-2009 yılları arası elek
trik borcu, sadece anapara olarak karşılığı 1.420.778 TL'dir. 

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim faaliyetlerine ara vermeden devam etmeleri için kesi
len elektriklerinin derhal açılması, mevcut elektrik borçları için TEDAŞ'a müracaat etmeleri sağla
narak, borçlarını hasattan sonra olmak kaydıyla, örneğin 4 ay sonra başlamak üzere yapılacak olan 
yeni bir ödeme planı dâhilinde ödemeleri ve bunun için TEDAŞ'a bir taahhütname vermeleri, mevcut 
elektrik borçlarının faizlerinin bu defaya mahsus olmak üzere silinerek, sadece anaparalarının 
ödenmesi yerinde olacaktır. 

- 7 0 0 -
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Yaşanılan bu sorun sadece İzmir'e mahsus olmayıp, çiftçilerimiz ülkemizin dört bir yanında ben
zeri sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların her yıl yaşanan bir kâbus olmaktan çıkartılması, kalıcı 
politikaların oluşturulması için bir Meclis araştırma komisyonu uygun olacaktır. 

2.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ile Türkiye, aile içinde eşinden şiddet gören kadını 
koruyamadığı için mahkûm edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği bu kararla, Tür
kiye'de aile içi şiddet tekrar gündeme gelmiştir. Ülkemizde kadının, aile içinde maruz kaldığı fizik
sel ve manevi şiddet hemen hemen her gün yazılı ve görsel medyada çok sık rastladığımız haberler 
arasındadır. 25 Şubat 2004'te, evlilik dışı ilişkiden hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirdiği belir
tilen Güldünya Tören, önce silahla yaralanmış, ardından da tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 
ailesi tarafından öldürülmüştür. Afyonkarahisar'da, yengesi ve onun 2 kardeşi tarafından evlendiril
mek üzere kaçırılan 19 yaşındaki genç kız, evlenmeyi reddedince dövülerek öldürülmüştür. Dinar'ın 
Alparslan köyünde 1 Haziranda yaşanan olayla ilgili 3 kişi "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 
tutuklanırken, sopalarla dövülerek öldürülen 19 yaşındaki genç kızın otopside bacakları, kolları ve 
kafatasının kırıldığı tespit edilmiştir. Siirt'te yerel radyoda DJ'lik yapan erkek arkadaşının yanına 
giden 17 yaşındaki N.E, radyoyu basan babası ve ağabeylerinden kaçmak için kendini 6. kattan at
mıştır. Şans eseri hayatta kalan N.E, sedyede 5 yerinden bıçaklanmıştır. Bu olaylar kamuoyuna yan
sıyan sadece birkaç örnek. Kamuoyuna yansımayan daha pek çok kadın eşi, babası, kardeşi, ağabeyi 
ya da akrabası tarafından şiddet görmüştür. 

Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasına göre Türkiye'de her 10 kadından 4'ü eşin
den fiziksel şiddet görüyor. 

Uzmanların ülkedeki 51 ilde, 24 bin 48 hanede, 15-59 yaş arasındaki 12 bin 795 kadınla yap
tığı görüşmelerin içeriğinden oluşan araştırma, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çarpıcı boyutlara 
ulaştığını ortaya koyuyor. Araştırma, 12 bölge için şiddet düzeylerinin farklılık gösterdiğini ve ev
lenmiş kadınların yüzde 26 ile yüzde 57 arasındaki oranlarda eşleri tarafından yaşamlarında en az bir 
kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor. 

Araştırmanın sonuçlarına göre: Ülke genelinde evlenmiş kadınların; yüzde 39'u fiziksel şiddete, 
yüzde 15'i cinsel şiddete, yüzde 42'si fiziksel veya cinsel şiddete, yüzde 44'ü duygusal şiddete veya 
istismara uğruyor. Kadınların yüzde 23'ü eşlerinin veya birlikte oldukları kişinin/kişilerin, kendisi
nin çalışmasına engel olduğunu ya da işten ayrılmasına neden olduğunu belirtiyor. Kadınların eşle
rinden veya birlikte oldukları kişi/kişilerden maruz kaldıkları fiziksel şiddetin yaygınlığı kentsel ve 
kırsal yerleşim yerlerine göre önemli bir farklılık göstermezken bölgeler arasında bu fark belirgin. 

Bazı bölgelerde şiddete maruz kalma oranı, ülke ortalamasından fazla. Kuzeydoğu Anadolu ve 
Orta Anadolu'da yaşayan kadınların yarısı da fiziksel şiddete maruz kalıyor. 

Eş veya birlikte olunan kişi tarafından görülen cinsel şiddet, fiziksel şiddet ile birlikte yaşanı
yor. Lise ve üzeri eğitim almış her 10 kadından 3'ünün eşinden veya birlikte olduğu kişi/kişilerden 
fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalması çok çarpıcı bir durumdur. Kadınların yüzde 7'si çocukluk 
döneminde (15 yaşından önce) cinsel istismara maruz kaldıklarını belirtiyor. 

- 7 0 1 -



TBMM 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 O: 1 

Son dönemde oldukça artan aile içi şiddetin nedenleri ve bu şiddetin önlenmesi için alınacak ted
birlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. 
maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 15.06.2009 

1) Çetin Sosyal (İstanbul) 

2) Şevket Köse (Adıyaman) 

3) Hulusi Güvel (Adana) 

4) Sacid Yıldız (İstanbul) 

5) Kemal Demirel (Bursa) 

6) Gökhan Durgun (Hatay) 

7) Gürol Ergin (Muğla) 

8) Selçuk Ayhan (İzmir) 

9) Tekin Bingöl (Ankara) 

10) Ahmet Ersin (İzmir) 

11) Turgut Dibek (Kırklareli) 

12) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

13) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

14) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

16) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

17) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

18) Rahmi Güner (Ordu) 

19) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

20) Tayfur Süner (Antalya) 

21) Atila Emek (Antalya) 

22) Ensar Öğüt (Ardahan) 

23) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda ye

tişen ormanların ortadan kalkmasına, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve ekosistemin yok olmasına, 
topraktaki organik maddelerin yitirilmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde yılda ortalama 2 bin orman yangını çıkmaktadır. Orman alanlarımızın yaklaşık dörtte 
biri yangına duyarlı ağaç türleriyle kaplı ve birinci derece yangına hassas bölgelerde yer almaktadır. 
Ülkemiz orman varlığının korunması açısından orman yangınları ile etkin mücadele edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
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Sayılan nedenlerle, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilmesi, gerekli donanım ve alt
yapı yetersizliklerinin giderilmesi ile ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin Yüce Meclisi
mizce tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 16.06.2009 

1) Hulusi Güvel (Adana) 

2) Sacid Yıldız (İstanbul) 

3) Turgut Dibek (Kırklareli) 

4) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

5) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

6) Kemal Demirel (Bursa) 

7) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

8) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

9) Gökhan Durgun (Hatay) 

10) Gürol Ergin (Muğla) 

11) Selçuk Ayhan (İzmir) 

12) Tekin Bingöl " (Ankara) 

13) Çetin Soysal (İstanbul) 

14) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

15) Ahmet Ersin (İzmir) 

16) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

17) Rahmi Güner (Ordu) 

18) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

19)Ati laEmek (Antalya) 

20) Tayfur Süner (Antalya) 

21) Şevket Köse (Adıyaman) 

22) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

23) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

24) Ensar Öğüt (Ardahan) 

Gerekçe: 

Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağında orman yangını mevsimi 1 Haziranda başla
makta ve Ekim ayı sonuna kadar sürmektedir. Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerin
den İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandında yer alan ve orman varlığımızın %58'ini oluşturan 12 milyon 
hektar ormanlık alan yangına birinci derecede duyarlıdır. 

Söz konusu bölgede özellikle Muğla, Antalya, Çanakkale üçgeninde çıkan yangınlar büyük ha
sara neden olmaktadır. Geçtiğimiz yıl alınan bütün önlemlere rağmen 31 Temmuz-4 Ağustos tarih
leri arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik ve Taşağıl Orman İşletmelerinde çıkan orman 
yangını Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olmuş, orman mühendisleri odası verilerine göre 
15.000 hektar orman alanı ekosistemi ile birlikte ortadan kalkmıştır. 
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Akdeniz iklim kuşağını paylaştığımız diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemiz orman var
lığı kadar orman varlığına sahip olmayan ülkelerin bile, 2 veya 3 misli fazla hava söndürme aracına 
sahip oldukları görülmektedir. Her yangın sezonunda Bakanlık yetkilileri yeterli ve etkili bir filo ku
rulacağı sözünü vermekte, ancak bir dahaki orman yangını sezonuna dek bu söz unutulmaktadır. 

Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımında Türk Hava Ku
rumu ile ortak hareket edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

Teknik personel ve özellikle orman muhafaza memurları azlığı nedeniyle ormanlar yangınlara 
karşı gerektiği şekilde korunamamaktadır. Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme işçileri ge
çici olarak işe alınmakta ve kısa bir eğitimden geçirilmektedir. 

Orman yangınlarının yayılmadan söndürülebilmesi ve zararın en aza indirilmesi açısından erken 
uyarı sistemleri kurulması, erken acil müdahale gücü oluşturulması, uzman personel ile yeterli tek
nik altyapı ve donanım hayati önem taşımaktadır. 

Orman yangınlarının nedenlerinden birisi olan enerji nakil hatlarının yenilenmesi ve yer altına 
alınması konusunda orman yangınlarıyla ilgili tüm resmî ve sivil kuruluşlar fikir birliği içinde ol
masına karşın bu konuda ciddi sayılabilecek gelişmeler gözlenmemektedir. 

Orman yangınlarının söndürülmesinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlü
ğünün yanı sıra mahallî idareler ve yerel yönetimlerin de mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve 
görevleri bulunmasına rağmen bu konuda anılan kurumların yeterli hazırlıklarının olmadığı gözlen
mektedir. Bu nedenle yangın yönetiminde koordinasyon ve müdahale sorunları yaşanmaktadır. Orman 
yangınları ile mücadeleden sorumlu idari yapının etkinleştirilmesi gereği bulunmaktadır. 

Yangın çıkma olasılığı yüksek olan bölgelerin teknik donanım ve personel eksikleri bir an önce 
karşılanmalıdır. Bu amaçla gerçekçi ve kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gereği söz konusudur. 

Ülkemizde orman yangınlarının yaygın olarak görüldüğü düşünülürse "Orman Yangınları Araş
tırma Enstitüsü" kurulması gerekliliği görülmektedir. Ayrıca ayrıntılı ve sürekli bir yangın veri tabanı 
ve risk haritası oluşturulmasının yararlı olacağı ortadadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmek için gerek or
ganizasyon boyutunda gerekse kullanılan araç ve gereçlerin teknik açıdan iyileştirilmesi ile ilgili so
runların ve alınacak tedbirlerin yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasının 
yerinde olacağı kanısını taşımaktayız. 

BAŞKAN - Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Okutuyorum: 

B) TEZKERELER (Devam) 

15.- "KüreselEylem İçin Parlamenterler" isimli uluslararası kuruluşun Washington 'da 20-22 
Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32 'nci Genel Kurul toplantısına, ismen davet edilen mil
letvekillerinin davete icabet etmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/975) 

14 Ekim 2009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

"Küresel Eylem için Parlamenterler" isimli uluslararası kuruluşun, Washington'da 20-22 Ekim 
2009 tarihlerinde gerçekleşecek 32. Genel Kurul toplantısına aşağıda adı geçen sayın milletvekilleri 
davet edilmişlerdir. 
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Söz konusu davete icabet edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine su
nulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Davet Edilen Sayın Milletvekilleri 

1. Mustafa Kemal Cengiz Çanakkale Milletvekili 

2. Yaşar Yakış Düzce Milletvekili 

3. Özlem Piltanoğlu İstanbul Milletvekili 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.03 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.16 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı buluna
mamıştı. Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Kabul edenler... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok karar yeter sayısı. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Yok, sayın; yok. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kâtip üyeler sayıyor, lütfen; kâtip üyelerimizin işine karış
mayın hiç olmazsa. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Hayır, saymıyorlar canım, yeni başladılar bakın saymaya; say
madılar. Biz buradan görüyoruz, bizim gözümüz yok mu! 

BAŞKAN - Kâtip üyeler arasında çelişki olduğu için elektronik sistemle oylama yapacağım. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, tezkere kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı var mı efendim, 184 var mı? Top
lantı yeter sayısı yoksa bu oylama geçersizdir. Sayıyı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Genç, karar yeter sayısı istendi ve var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısının olabilmesi için 184 kişinin olması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, verdiğiniz dilekçeyle "Sistem arızalı olduğu için İç Tüzük'ün 60'ıncı 
maddesine göre yerimden kısa bir süre için söz istiyorum." demişsiniz. 

Buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR 

/.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan millî ma
çında Azerbaycan Bayrağı 'na yasak konulmasını kınadığına ilişkin açıklaması 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok kısa 
bir maruzatta bulunacağım. 

Ben de gündem dışı konuşan arkadaşlar gibi dün Bursa'da yapılan karşılaşmada, millî takımı
mızı, Ermenistan'a karşı kazandığı zafer için kutluyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Erivan'a maça gittiğinde birtakım gafiller Türk Bayrağı'nı yakma ce
saretini kendilerinde bulabilmişlerdi. Oysa dün Azerbaycan Bayrağı stadyuma sokulmadı. Türk Bay-
rağı'nın yakılması karşısında ses çıkarmayanların Azerbaycan Bayrağı'na yasak koymalarını 
kınıyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 

Reşat Doğru? Yok. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN - Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubuna düşen 2 üyelik için Uşak Milletvekili Nuri Uslu ve İstanbul Milletvekili Halide İncekara 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubuna düşen 4 üyelik için Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan, Gaziantep Milletvekili Özlem Müf-
tüoğlu, Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine devam edeceğiz. 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, 
varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım, 

l 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Borç İlişkisinin Kaynakları 

BİRİNCİ AYIRIM 
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

A. Sözleşmenin kurulması 

I. İrade açıklaması 

1. Genel olarak 

(x) 321 S. Sayılı Basmayazı 7/10/2009 tarihli 3 'üncü Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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MADDE 1-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, 

sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sözleşme taraflarının irade açıklaması, açık veya örtülü olabilir." 

Ahmet Gökhan Sarıçam 

Kırklareli 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 1. maddesinin üst başlığındaki kuruması 

kelimesi yerine yapılması kelimesinin yazılmasını, birinci fıkrası sonunda yer alan kurulur kelime
sinin metinden çıkarılmasını, yerine yapılmış olur ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge hakkında Faruk Bal, Konya Milletvekili... 

Buyurun Sayın Bal. 

FARUK BAL (Konya) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Borçlar Kanunu'nun görüşülmesine yüce Mecliste 
başlanılmıştır. Ancak başlanıldığı ilk maddesi itibarıyla da yanlışlar zincirinin ilk halkasını sizlere arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Borçlar Yasası'nın dilinin eski olduğuna dair kanaat herkesin pay
laştığı bir kanaattir. Bu maddede de, 1 'inci maddede de "Akdin inikadı" şeklinde başlayan hükmün 
elbette değiştirilmesi lazım. Ancak burada ölçü, yaşayan Türkçenin kanun dili hâline gelmesi ge
rekmektedir. Oysa tasarıda "Sözleşmenin kurulması" şeklinde garip bir hükme yer verilmektedir. 
"Sözleşmenin kurulması" tabiri Latin kökenli dillerden "contract" kelimesinin Türkçeye çevrilme
sinden kaynaklanmaktadır. Oysa yaşayan Türkçede "sözleşme kurmak" değil "sözleşme yapmak" 
diye bir ibare vardır. Şimdi, bu "sözleşme kurmak" şeklinde dilimize girer ise Borçlar Kanunu'mu-
zun 1 'inci maddesini anlama ihtiyacını hisseden bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan uygun çevrildiği 
takdirde bunun ne anlama geldiğini anlayabilir ama Türk hukukçusu niçin "sözleşme yapmak" keli
mesi yerine "sözleşme kurmak" gibi bir tabirin kullanıldığını anlamakta zorluk çekecektir. Anla-
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yamadığı için buna anlam yüklemeye çalışacaktır. Dolayısıyla yüklenecek anlam da kanunun özü 
ile, sözü ile değişik bir şekilde yorumlanmasına neden olacaktır. 

Ne kadar yanlıştır bu "kurmak" kelimesi? Şu kadar yanlıştır: Türkçede "kurmak" kelimesi ile 
ilgili bizim tespit edebildiğimiz on altı ayrı anlam vardır. Bu anlamlar içerisinde "şirket kurmak" 
vardır, "saat kurmak" vardır yani "kurmak" kelimesinin kullanılabildiği anlam içerisinde "plan kur
mak" vardır, "hayal kurmak" vardır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Turşu kurmak" da vardır. 

FARUK BAL (Devamla) - Evet "turşu kurmak" vardır. On altısını da sıralamayacağım ama 
bunların içerisinde bir tanesi "sözleşme kurmak" şeklinde "kurmak" kelimesine anlam yükleneme-
mektedir. 

Dolayısıyla bu yanlışın düzeltilmesi için vermiş olduğumuz önerge ilk andan itibaren Sayın Ko
misyon ve Sayın Bakanlık tarafından reddedilmiş olması kanun tasarısının hazırlanmasındaki şaşı ba
kışın değişmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu şaşı bakışın değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu 
şekilde başlanılan görüşmeler neticelendiği takdirde borçlar hukuku uzmanlarının, üstatlarının ifa
desine göre özel hukuk alanında bir cinayet işlenecektir. İşlenecek olan bu cinayetin suç ortağı ol
mamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak İç Tüzük'ün verdiği tüm imkânları kullanarak 
bu cinayetin önlenmesine gayret edeceğiz. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Yapmak" kaç anlama geliyor? 

FARUK BAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, "yapmak" gayet basit bir Türkçedir. Bana laf 
atarsanız cevabı hazırdır. "Yapmak" kelimesi gayet basit bir Türkçedir. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İnşaat yapmak, yemek yapmak, tatil yapmak... 

FARUK BAL (Devamla) - Dinleyin beni, anlatayım o zaman, dinleyin beni. Her dilde iki tane 
temel fiil vardır; biri etmektir, biri yapmaktır. İsterseniz bunu birkaç dilde de size örnek olarak ve
rebilirim. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Tatil yapmak, yemek yapmak... 

FARUK BAL (Devamla) - Türkçede de bu etmek ve yapmak fiili dilin temel iki tane fiilidir. Bu 
iki temel fiilden konuşma dilinde yararlanıldığı gibi, yazı dilinde de yararlanılır. Kanun dilinde de ya
rarlanılması gerekir. Niçin yararlanmıyorsunuz da oradan laf atıyorsunuz? Bana laf atmayın. Laf at
makla sözümü kesmeyin. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Yapmak" elli anlama geliyor. 

BAŞKAN - Sayın Tunç, lütfen... 

Sayın Bal, siz de lütfen Genel Kurula hitap edin. 

FARUK BAL (Devamla) - Milletvekili davranışına uygun bir şekilde davranın. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Laf atmak vardır milletvekiline. 

FARUK BAL (Devamla) - Evet, "yapmak" kelimesi, yaşayan Türkçenin iki temel fiilinden bi
risidir, her dilde olduğu gibi. Yaşayan Türkçenin bu iki temel fiilinden birisini kullanmaktan kaçın
manın anlamı nedir? Hiçbir dil bilimcisinin izah edemeyeceği bir şekilde, onun yerine "kurmak" 
kelimesinin kullanılmasının anlamı nedir? "Kurmak" kelimesinin kullanılmasının bir tek anlamı var
dır; o da, İtalyanca, İngilizce, Fransızca gibi Avrupa dillerinden gelen "sözleşme yapmak" anlamın
daki "contract" kelimesinin Türkçeye çevrilmesi gayesinden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

FARUK BAL (Devamla) - .. .Türkçeye çevrilmesi gibi bir ucube gayretten ortaya çıkmaktadır. 
Bu, Borçlar Kanunu'nu bozacak bir ifadedir. Borçlar Kanunu'nun bu kadar sakil bir şekilde bozul
muş olması, ilerideki yıllarda bu kanunu uygulayacak olan uygulayıcıların sizlere yükleyeceği vebal 
olacaktır. Bu vebalin altından kalkabilmeniz için sizi uyarıyoruz. 

Temenni ederiz ki, yüce heyet önergemizin anlamını idrak etmiştir. Hepinizi bu anlama idrak şek
linde bir oy kullanmak suretiyle Borçlar Kanunu Tasarısı'nın olgunlaştırılmasına destek olacağınızı 
ümit ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ve işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sözleşme taraflarının irade açıklaması, açık veya örtülü olabilir." 

Ahmet Gökhan Sarıçam 

Kırklareli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 

Gerekçe: 

Tasarının ikinci fıkrasının anlatımının daha anlaşılır ve netlik ifade etmesi amacıyla iş bu önerge 
verilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir, 

l 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

2. İkinci derecedeki noktalar 

MADDE 2-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okuta

cağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 2. maddesinde yer alan "noktalarında" ke

limesinin metinden çıkarılarak yerine "konularında" kelimesinin eklenmesini, 

Maddenin 1 ve 2. fıkrasında bulunan "ikinci derecedeki noktalar" ibarelerinin yerine "esaslı ol
mayan konular" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 2. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Taraflar sözleşmenin birinci derecedeki noktalarında uyuşmazlarsa, ikinci derecedeki noktalar 
üzerinde durulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır." 

Ali İhsan Köktürk Halil Ünlütepe Rahmi Güner 

Zonguldak Afyonkarahisar Ordu 

Ahmet Küçük Turgut Dibek R. Kerim Özkan 

Çanakkale Kırklareli Burdur 

Rasim Çakır Ali Rıza Öztürk 

Edirne Mersin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge hakkında söz talebi? 

Sayın Ali İhsan Köktürk, buyurun. 

Süreniz beş dakika. 

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 2'nci maddesinin birinci fıkrasına yönelik değişiklik önergesi 
üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2'nci maddeye göre "Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuş-
muşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci 
derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Söz
leşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır." 

Değerli milletvekilleri, bu, az önce ifade ettiğimiz maddenin kenar başlığına baktığımızda kenar 
başlığında "ikinci derecedeki noktalar" ifadesi yer almaktadır. 
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Yine maddenin içeriğinde de "ikinci derecedeki noktalar" ifadesi tekrarlanmıştır, teyit edilmiş
tir. Dolayısıyla şayet bu ifade doğruysa yani "ikinci derecedeki noktalar" ifadesi doğru ise o zaman 
bu madde içeriğinde yer alan "esaslı noktalar" ifadesi yerine "birinci derecedeki noktalar" ifadesi
nin yer alması gerekir. 

Bu nedenle, önergemiz doğrultusunda, tasarının 2'nci maddesinin birinci fıkrasının "Taraflar 
sözleşmenin birinci derecedeki noktalarında uyuşmazlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde du
rulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Köktürk, teşekkür ediyorum. 

III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergenin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır, yerine getireceğim. 

Yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin isimlerini alıyorum: Sayın Anadol, Sayın Okay, 
Sayın Öztürk, Sayın Ünlütepe, Sayın Çöllü, Sayın Köktürk, Sayın Dibek, Sayın Topuz, Sayın Keleş, 
Sayın Sönmez, Sayın Susam, Sayın Arat, Sayın Aydoğan, Sayın Gök, Sayın Günday, Sayın Yıldız, 
Sayın İnce, Sayın Unsal, Sayın Seyhan, Sayın Tüzün. 

Üç dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.43 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Biraz önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tekrar 
yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2 - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (Devam) 

BAŞKAN - 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 2'nci maddesi üzerinde Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 2. maddesinde yer alan "noktalarında" ke

limesinin metinden çıkarılarak yerine "konularında" kelimesinin eklenmesini, 

Maddenin 1 ve 2. fıkrasında bulunan "ikinci derecedeki noktalar" ibarelerinin yerine "esaslı ol
mayan konular" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 



TBMM 1 5 . 1 0 . 2009 O: 3 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız? Gerekçeyi mi okutayım? 

FARUK BAL (Konya) - Konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Faruk Bal, Konya Milletvekili... 

Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2'nci madde sözleşmelerin konusuyla 
ilgilidir. Sözleşmelerin konusunda iki önemli husus vardır: Sözleşmenin esaslı unsuru, sözleşmenin esaslı 
olmayan unsuru. Sözleşmenin esaslı unsuru mevcut, meri kanunumuzda yazılmıştır; sözleşmenin esaslı 
olmayan unsuru ise "ikinci derecedeki noktalar" şeklinde garip bir şekilde tanımlanmıştır. "İkinci dere
cedeki noktalar" ibaresi, seksen üç yıllık uygulaması sırasında Borçlar Kanunu'nun, tartışılmış, eleşti
rilmiştir. Kanun dilinde "noktalar" ve "ikinci derecede" ibareleri yanlıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi 
gerekmektedir. Bu yanlışlığın düzeltilebilmesi için, madde metninde bulunan "nokta" kelimelerinin ye
rine, doğal olarak, doğru olarak ve yaşayan Türkçeye uygun olarak "konu" kelimesinin kullanılmasını 
ve "ikinci derecedeki" tasnifinin de maddenin özüne ve ruhuna uygun bir biçimde "asli olmayan husus
lar", "esaslı olmayan hususlar" şeklinde düzeltilmesini talep etmek üzere bu önergeyi verdik. 

Bu önergenin kabulüyle kanunun olgun bir şekilde yüce Meclisin iradesinden geçmesini te
menni etmekteyiz. Ancak bizim, özellikle Borçlar Kanunu'nun dili üzerine yapmış olduğumuz eleş
tiriler iktidar kanadından da çok olumlu ve müspet bir şekilde değerlendirilmiş olmasına rağmen, 
her ne hikmettense, kanunun görüşülmesi sırasında bunun kale alınmamasını ciddi bulmamaktayız, 
ciddi bir kanunlaştırma ve doğru olanda buluşma anlayışıyla ortak aklı yaratma ve ortak akılda doğru 
olanı yapma anlayışıyla bağdaştıramamaktayız. Bu kadar basit, bu kadar doğru, bu kadar akla uygun 
bir önerinin muhtemeldir ki iktidar partisinin parmaklarıyla, oylarıyla reddedileceğine dair bir inti
ham var. Bu intihamda yanılmış olmayı dileyerek, yüce heyete önergemizin takdirini saygıyla sunu
yorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

II. Öneri ve kabul 

1. Süreli öneri 

MADDE 3-

BAŞKAN - Madde üzerinde üç adet önerge vardır. 

Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kabul için süre belirleyerek sözleşme yapılmasını öneren taraf, bu sürenin sona ermesine kadar 
önerisiyle bağlıdır." 

Ramazan Başak 

Şanlıurfa 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasansı"nın 3. maddesinin Başlığı olan "Öneri ve Kabul" 
ibaresi yerine "Teklif ve Kabul", "Süreli Öneri" yerine ise "Süreli Teklif ibaresinin yazılmasını, 

1. fıkra metninde yer alan "yapılmasını" kelimesi yerine "yapmayı" kelimesinin yazılmasını, 

2. fıkra metninde yer alan "öneren" kelimesinin yerine "teklif eden" ibaresinin yazılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Üçüncü ve en aykırı önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3. maddesinin 2. fıkrasındaki "içinde" kelimesinin çıka
rılarak yerine "bitinceye kadar" kelimesinin yazılmasını teklif ederiz. 

Yaşar Ağyüz Ali Rıza Öztürk Fevzi Topuz 

Gaziantep Mersin Muğla 

Halil Ünlütepe Ali İhsan Köktürk 

Afyonkarahisar Zonguldak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yaşar Ağyüz konuşacak. 

BAŞKAN - Yaşar Ağyüz, Gaziantep Milletvekili... (CHP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; yeni yasama dönemi
mizde yine gündemimizde ağırlıklı bir değişiklik yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Daha ayağının to
zuyla makama oturan Sayın Adalet Bakanı bu kanunun görüşülmesinde Mecliste yaşanan ve iktidar 
partisinin her seferinde yoklama kaçağı olarak algılandığı bu tasarıyı gündeme getirdiğine, herhalde 
iktidar partisinin katkılarının olmadığı düşüncesiyle pişman olacaktır. Çünkü, Sayın Adalet Bakanı, 
geldiğinden beri, Adalet Bakanlığı içerisinde kaos yaratmaktadır. Son yıllarda hiçbir şekilde tartışı
lır hâle gelmeyen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu tartışılır hâle getirmiş, televizyon ekran
larından düşürmemiş ve verdiği çelişkili açıklamalarla maalesef zafiyet yaratmıştır. O nedenle, bu 
zafiyeti yaratan Sayın Adalet Bakanının bu zafiyetini bu yasayı tartışmakta da görmekten ben şah
sen üzüntü duymaktayım. Hatta hatta, Adalet Bakanı hakkında, bugün, BES sendikası, ekonomik 
haklarının kullanımında gösterdiği engellemelerden dolayı suç duyurusunda bulunmuştur. 

- 7 1 5 -



TBMM B : 7 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 0 : 3 

- 7 1 6 -

Keyfî idarelerle yargı üzerinde baskı kurmaya hiçbir bakanın hakkı yoktur. Bu, yargı üzerindeki 
siyasallaştırma baskısını, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz. Bu verdiğimiz önergenin de 
kısır oylarınızla, az sayıdaki oylarınızla çoğunluğu sağlayarak reddedileceğine inanıyoruz. Ama, bu 
çok önemli bir yasa. Ekonomik yaşamın, ticari yaşamın, esnafımızın, tüm ekonomide kurumsal ola
rak bugüne kadar varlığını koruyan ama sayenizde bir buçuk yıldır yaşanan ekonomik kriz altında ezi
len insanlarımızın beklediği bir yasa ama eksik bir yasa çünkü komisyonlarda muhalefeti 
dinlemediniz. "Ben yaptım oldu." anlayışını maalesef bu yasada da sürdürüyorsunuz. O nedenle, bu 
yasa, eksikleri giderilmesi gereken bir yasadır, tamamlanması gereken bir yasadır. Biz bu yasanın ge
rekli olduğuna inanıyoruz ama çoğunluk despotizmiyle çıkan eksik bir yasa olduğunu da vurgulamak 
zorundayız değerli arkadaşlarım. 

Sayın yeni Adalet Bakanı, maalesef önünde bu tasarıyı büyük ölçüde hazır hâlde buldu ve bu 
hazır hâlde bulunan yasayı da şu anda savunamaz durumda. 

Tabii, biz bu yasal düzenlemeleri yaparken Türkiye'nin asıl gündemini de ana gündemini de 
görmezlikten gelemeyiz. Ana gündemle maalesef Hükümetinizin gündemi bağdaşmıyor, İktidarını
zın gündemi bağdaşmıyor. 

Meclis 1 Temmuzda tatile girdi. 1 Temmuzdan beri kapanan fabrikaları, kapanan iş yerlerini, 
işten çıkarılanların sayısını biliyor musunuz? Güya yaz tatilinizi değerlendirdiniz! Her gittiğiniz yerde 
devlet bürokrasisini arkanıza alarak yine "Ne eksiğiniz var?" diye notlarınızı aldınız, yine yarım kalan, 
devam eden tesislerde boy gösterdiniz ve "Bunu biz yapıyoruz, bakın, ey halkım!" dediniz. 

Ama bu "ey halk"ın cebinde yangın var. Bunu soranınız oldu mu? Esnafın derdini dinleyeniniz 
oldu mu? Çekini, senedini, kredi kartını ödeyemeyen insanların var olduğunu ve intihar sayısının 
arttığını niye görmezlikten geliyorsunuz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bravo. 

YAŞAR AGYÜZ (Devamla) - Bakın, AB bile ilerleme raporunda sizi eleştiriyor. Ama AB iler
leme raporundaki eksikliği, yetmezliği gidermesi gereken Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhuri
yet Halk Partisini çete suçlaması altında bulunduruyor. 

Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir zaman çetelerle ilişkisi olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 
hiçbir zaman çeteleri savunmamıştır ama sizin ucundan kıyısından yıkmaya çalıştığınız cumhuriye
tin kuruluşunda kurulan çeteleri savunmuştur, kahramanlık mücadelesi veren çeteleri savunmuştur. 
Bu çetelerin varlığıyla bizim ilişkimizi kurmak, tarihî geçmişi bilmemektir. Zaten Egemen Bağış'tan 
da -çocuk zihniyetiyle- böyle bir davranışı beklemek çok doğaldır değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Gelelim sağlığa... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Hatibi lütfen terbiyeli olmaya davet ediniz. 

YAŞAR AGYÜZ (Devamla) - Ben konuşuyorum. Otur yerine! Cevap verirsin o zaman. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz, lütfen... 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Sağlık alarm veriyor, haberiniz yok! Hani sağlık bedava olacaktı? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına "çocuk 
gibi" diyemez. Çocuk gibi davranmasın! 
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M.YILMAZ HELVACIOĞLU (Siirt) - Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına "çocuk gibi" di
yemez. Ayıp, ayıp!.. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Ben sizin muhatabınız değilim. Sözün muhatabı Bakandır, siz 
değilsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben Grup Başkan Vekiliyim. 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz, lütfen Genel Kurula hitap ediniz. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Sağlık alarm veriyor. 2 ile 15 TL arası katkı payı alıyorsunuz. Ne
rede, sağlık bedavaydı? 

Emekliye düşman bir iktidar, memura düşman bir iktidar, çalışanlara düşman bir iktidar, esnafa 
düşman bir iktidar, tarıma düşman bir iktidar ve bu şekilde ana gündemi görmeyen bir iktidarla karşı 
karşıyayız. Bu ana gündemi belirlemekte zorluk çekiyorsunuz ama o ana gündemi belirlemekte yar
dımcı olmaya çalışan muhalefetin de eleştirilerini görmezlikten geliyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz, lütfen tamamlayınız. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Bu vurdumduymazlığı devam ettirmeye sizin hakkınız yok, açı
lımlarla Türkiye gündemini değiştirmeye sizin hakkınız yok. Türkiye'nin gündemi, halkın gündemi, 
açlıktır, yolsuzluktur, işsizliktir. Bunu bellemek zorundasınız. Bunu bellemediğiniz durumda, gün
deme almadığınız durumda, biz bunu bu kürsüden söylemeye devam ederiz. İster Bakanınızın zoruna 
gitsin isterse her zaman iktidarını körü körüne savunan grup başkan vekillerinin zoruna gitsin. 

O nedenle, bu yasa, çoğunluğunuzu sağlayamadığınız bir yasadır. Nasıl geçireceksiniz, merak 
ediyorum; bugüne kadar kaos yaratan Adalet Bakanının da bu yasayı geçirememekten ne kadar zül 
içerisinde bulunacağını üzüntüyle merak ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasansı"nın 3. maddesinin Başlığı olan "Öneri ve Kabul" 
ibaresi yerine "Teklif ve Kabul", "Süreli Öneri" yerine ise "Süreli Teklif ibaresinin yazılmasını, 

1. fıkra metninde yer alan "yapılmasını" kelimesi yerine "yapmayı" kelimesinin yazılmasını, 

2. fıkra metninde yer alan "öneren" kelimesinin yerine "teklif eden" ibaresinin yazılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız Sayın Bal? 

FARUK BAL (Konya) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun... (MHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Komisyona sormadınız. 
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VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Komisyonun ve Bakanlığın görüşünü almadınız. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Bal, buyurun. 

FARUK BAL (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekillerinin uyarısıyla, Sayın Komisyon ve Sayın Bakan önergeye katılmadıklarını 
ifade ettiler. Beklenen bir durumdu. Ancak, yüce heyete hatırlatıyorum. 1 'inci maddede demiştik ki: 
"Sözleşme kurmak tabiri yanlıştır, yaşayan Türkçede yoktur, sözleşme yapmak tabiri vardır." 

Şimdi, 3'üncü maddede "sözleşme yapma" tabirini, Sayın Bakanın ve Sayın Komisyonun 1 'inci 
maddede reddettiği "yapma" kelimesini niçin kullandınız? Burada niye "kurmak" kelimesini 
kullanmadınız? 

Okuyayım: "Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren..." Niye "kurulma
sını" demediniz? Bunu da yanlış dediniz. Bu da yanlış, "yapılmasını" değil "yapmayı" kelimesini kul
lanmanız lazımdı, düzeltmeniz için size bir fırsat. Fırsatları değerlendirmeyeceğinize inanıyorum 
ama doğruyu söylemeye devam ediyorum. 

"İcap" kelimesi eski Kanun'da yanlış bir ibaredir. "İcap" kelimesi "gerektirmek"tir. Türkçesi 
"gerektirmek, gerektirici, gereken" anlamına gelir. Borçlar Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yükle
nen anlam ise bu değildir. Borçlar Kanunu'nun 3'üncü maddesindeki yüklenen anlam "tekliftir. 
"Teklif de yaşayan Türkçede vardır, esnafımız, tüccarımız kullanıyor: "Teklif mektubum ne oldu? 
Teklifin ne oldu? Teklifinde ne söylüyorsun?" Bu kadar basit, bu kadar açık, bu kadar yalın olan ve 
yaşayan Türkçede kullanılan "teklif kelimesini reddetmenizi ben anlayamıyorum, akıl mantık iflas mı 
etti? Durdu mu? Bir yanlışı, eski Kanun'daki yanlışı düzeltelim diye ifade ediyoruz. Onun yerine "öne
ren" kelimesini alıyorsunuz. "Öneren" kelimesi yaşayan Türkçede konuşulan bir kelime değildir. Tür
kiye'nin yüzde 38'i tarım kesiminde bulunmaktadır. Tarım kesimindeki insanların "öneren" kelimesini 
kullandığına şahit olan bir Allah'ın kulu varsa çıksın ifade etsin. Nüfusumuzun önemli bir kısmı "öne
ren" kelimesiyle neyin anlatılmak istendiğini, neyin ifade edilmek istendiğini bilmemektedir. 

Siz, Konfüçyüs'ün bin dört yüz yıl önce söylemiş olduğu ifadeyi -ben kanunun geneli üzerinde 
konuşma yaparken söylemiştim, ifade etmiştim- anlamadınız mı daha? Eğer kanunun dili anlaşılmaz 
ise anlaşılmayan kelimelerle anlaşılmayan hareketler yapılır, yanlış hareketler yapılır. Yanlış hare
ketler cezayı bulmazsa adaletsizlik doğar. Adaletsizliğin doğduğu bir toplum çözülür, çöker. 

Buradan alacağınız ders olması gerektiğine inanıyorum ancak muhalefet partilerinden gelen 
önergeleri, teklifleri reddetmek şeklinde katı ve anlaşılmaz bir tutumun ortak aklı yaratmaya bir fay
dası olmayacağını düşünüyorum. 

Sayın Bakan, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız, Komisyonun saygın bilim adamları da bizim 
tekliflerimizin makul olduğunu ifade etti. Grup başkan vekillerinizle görüşmelerimizde de makul, 
Türkçenin uygun hâle getirilmesi, kanunun yaşayan Türkçeye uygun hâle getirilmesi düşüncelerini 
paylaştılar. Bunları Meclisin değişik birimlerinde ve hatta basında da paylaşan arkadaşlarınız oldu. 
Niçin siz ısrarla, inatla, yaşayan Türkçe yerine anlaşılmasında zorluk çıkacak olan tasarıda inat ede
rek bu teklifleri makulde birleşme noktasına gelmiyorsunuz? Bu inatçılık ile bu parmak sayısı ile 
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demokrasiyi ölçme anlayışı ile yüce Meclisin mehabetine uygun bir yasa çıkarmasını mümkün göre
biliyor musunuz? Bu mümkün olmadığına göre, gelecek nesillerde tartışılacak olan Borçlar Kanunu'nun 
seksen üç yıl tartıştığı bir kelimeyi düzgün hâle getirmemek suretiyle ve gelecekte de belki seksen üç 
yıl tartışılacak birtakım uyduruk kelimeleri kanunun içerisine zorla sokmaya yelteniyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, sadece hukuk açısından değil -hukuk, millî kültürün bir parçasıdır-
millî kültürün tahribi açısından da çok önemli bir noktadır. 

Sizin bu noktaya geleceğinizi ümit ediyor, artık hiç seksen üç yılda yaşayan dile girememiş 
"icap" kelimesinin yerine binlerce yıl Türkçede yaşayan "teklif kelimesinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bal, tamamlayınız. 

FARUK BAL (Devamla) - ...doğru olarak kanuna yerleştirilmesine imkân vereceğinizi düşü
nüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nm 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kabul için süre belirleyerek sözleşme yapılmasını öneren taraf, bu sürenin sona ermesine kadar 
önerisiyle bağlıdır." 

Ramazan Başak 

Şanlıurfa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının birinci fıkrasının anlatımının daha anlaşılır olması amacıyla iş bu önerge verilmiştir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.20 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.31 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesi üzerinde Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Ba-
şak'ın vermiş olduğu önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik sistemle oylama yapacağım. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir. 

Tasarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

2. Süresiz öneri 

a. Hazır olanlar arasında 

MADDE 4-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. 

Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 4. maddesinin başlığı olan "Süresiz 
Öneri" yerine "Süresiz Teklif ibaresinin yazılmasını, 

madde metninde yer alan "öneri" kelimesinin yerine "tekl if kelimesinin yazılmasını, 

"öneren, önerisiyle bağlılıktan" ibaresinin yerine "teklif eden teklifi ile bağlılıktan" ibaresinin 
yazılmasını, 

maddenin 2. fıkrasının "İletişim araçları ile doğrudan iletişim sırasında yapılan teklif, hazır olan
lar arasında yapılmış sayılır" şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Rıdvan Yalçın Osman Ertuğrul 

Aksaray Ordu 
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BAŞKAN - En aykırı olan ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu tasansının 4. maddesinin 2. fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Telefon, İnternet gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, 
hazır olanlar arasında yapılmış sayılır." 

Ali İhsan Köktürk Mehmet Ali Susam Birgen Keleş 

Zonguldak İzmir İstanbul 

Fatma Nur Serter Faik Öztrak 

İstanbul Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Susam konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Mehmet Ali Susam, İzmir Milletvekili. 

Buyurun Sayın Susam. (CHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Borçlar Kanunu'nun 
günümüz diline uyarlanmasıyla ilgili ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verme doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi noktasında 4'üncü maddenin ikinci fıkrasında bir değişiklik önergesi verdim. Bunun 
için söz almış bulunuyorum. 

Burada verdiğimiz değişiklik önergesi "Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla 
doğrudan iletişim sırasında yapılan" şeklindeki ifadenin "Bilgisayar" yerine "İnternet gibi araçlarla" 
denilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Komisyon katılmadı, Bakanlık katılmadı ama bilgisayar bir 
iletişim aracı değildir. Asıl iletişim aracı 'İnternet'tir. 'İnternet'i kullanabilmek için bazen bilgisayara 
ihtiyacınız vardır. Onun için katılmadıkları bu değişiklik önergemizi onların da kafalarında izah ede
bileceklerini düşünmüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, bugün Borçlar Kanunu konuşulurken Türkiye'nin içinde bu
lunduğu durumda çok borçlu bir kesimin haftasını yaşıyoruz. Esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası 
bu hafta. Türkiye'nin her ilinde komiteler kuruldu. Bu komiteler vasıtasıyla bu hafta esnaf ve sanat
kârın Ahilik Haftası kutlanıyor. Cumartesi günü de Sayın Başbakan Kırşehir'de Ahilik Haftası tö
renlerine katılacak. 

Nedir Ahilik? Ahilik'in tanımı şu: Sanatın, ticaretin, mesleğin iyi ahlak, dürüstlük ve doğru
lukla yapılmasını ve bilgiyi kullanarak en iyi şekilde topluma hizmet etmesini öneren felsefi bir sis
tem. Bir dünya görüşü, bir meslek grubunun felsefi anlayışı. Ve Ahilik Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulmasından önce de vardı, Osmanlının kurulmasından önce de Anadolu'da vardı. Moğol istila
larında Anadolu'nun ayakta kalmasına Ahiler ve Ahi ocakları önderlik etmiş, Osmanlının devlet hâ
line dönüşmesine de örgütlü yapıları ve bu felsefi, bilimsel anlayışlarıyla ciddi şekilde katkı 
koymuşlar, içlerinden padişahlar çıkarmışlar. Orhan Gazi de bunlardan bir tanesidir. Ahilik teşkilatı 
hem meslek ve sanatta gelişmeyi desteklerken hem toplumda iyi ahlakı, dürüstlüğü önermektedir. 
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Bu kesim, bu Ahilerin bugün temsilcileri esnaf ve sanatkârlardır ama esnaf ve sanatkârlar Türki
ye'de hiçbir dönemde olmadığı kadar AKP döneminde maalesef ihmal edilmişlerdir. Esnaf ve sanatkârın 
sorunlarıyla ilgili yasal düzenlemeler getirilmediği gibi buraya getirilen bütün yasal düzenlemelerde 
küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârlar ihmal edilmiş, unutulmuş ya da görmezlikten gelinmiştir. 

Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi ARGE Kanunu'dur. Bunun en büyük göstergele
rinden bir tanesi Türkiye Odalar Birliği Kanunu'nun ve Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun aynı ko
nuda farklı yaklaşımıdır ve bütün kanun çıkışlarında bu anlayış kendini göstermiştir. 

Şimdi, en önemli konulardan bir tanesi de: Borçlar Kanunu'nu niye çıkartıyorsunuz? Dilini dü
zelteceğiz, Borçlar Kanunu'nda günümüzde aksayan yanları değiştireceğiz ve günün ihtiyaçlarına 
cevap vereceğiz. Peki, bu kriz döneminde en çok yasal düzenleme bekleyen kesim esnaf-sanatkâr-
lar. Perakendecilik kanunu veya piyasada, halk arasında bilindiği şekliyle "hipermarket kanunu" iki 
buçuk yıldır bu Meclisin gündemine gelmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Susam, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ALİ SUSAM (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, açılan yabancı mağazalarla elek
tronikte, mobilyada, gıdada, tekstilde esnaf ve sanatkâr, hem krizin hem bu büyük mağazaların hak
sız rekabeti karşısında inim inim inliyor. Ahilik Haftası'nda ne söyleyebileceksiniz siz 
esnaf-sanatkâra? Bu toplumun omurgasına, belkemiğine, istihdamı sağlayan ve toplumda her insana 
bir iş bulmayı sağlayan bu kesime ne yüzle çıkıp da bir şey söyleyebileceksiniz? Onun için, bu haf
taları sadece kutlamak değil, bu haftalarda esnaf ve sanatkârın sorununa sahip çıkmak gerekir. AKP'li 
arkadaşlara Ahilik Haftası'nı hatırlatıyorum. Onu hatırlatırken esnaf ve sanatkârların içinde bulun
duğu dert ve sorunlara çözüm bulmanızı ve hipermarket yasasını çıkarmanızı hatırlatıyorum. 

Bu duygularla yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Susam. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 4. maddesinin başlığı olan "Süresiz 
Öneri" yerine "Süresiz Teklif ibaresinin yazılmasını, 

madde metninde yer alan "öneri" kelimesinin yerine "tekl if kelimesinin yazılmasını, 

"öneren, önerisiyle bağlılıktan" ibaresinin yerine "teklif eden teklifi ile bağlılıktan" ibaresinin 
yazılmasını, 

maddenin 2. fıkrasının "İletişim araçları ile doğrudan iletişim sırasında yapılan teklif, hazır olan
lar arasında yapılmış sayılır" şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Önerge hakkında söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk on maddeyle ilgili önergeler 
gruplara dağıtıldı. Milliyetçi Hareket Partisine gelen önergeleri ben bir inceledim. Bizim önergele
rimizin ve Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerinin dışında ilk on maddede 10 tane milletvekilinin, 
10 tane farklı milletvekilinin önergesi var. Bu, şu durumu ortaya koyuyor: Milletvekilleri bu kanun
dan rahatsızdır. Bu kanun tasarısının yeterince olgunlaşmadığını ortaya koyabilmek için milletve
killiği görevini yerine getirerek değişiklik önermektedirler. Ancak Sayın Komisyon ve Sayın 
Bakanlık, bunlara, her tarafa açılmasına rağmen bu tarafa kapanmaktadır. Şimdi, kapandığı konu
lardan ikisiyle ilgili olarak görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere huzurunuzdayım. 

Birinci teklifimiz, "icap" kelimesi yerine yazılan "öneren" kelimesinin ya da "öneri" kelimesi
nin yaşayan Türkçede bulunmadığıyla, "icap" kelimesinin esas itibarıyla Türkçede başka bir anlamda 
kullanıldığıyla, kanunun yüklediği anlama uymayan bu kelimenin değiştirilerek yaşayan Türkçede 
kullanılan " tekl i f kelimesinin bu maddeye yerleştirilmesiyle ilgilidir. Ancak Komisyonun, sayın 
Bakanlığın öneriyi reddetmeleri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekilleri 
bu düşünceyi değerlendirmeden grup başkan vekillerinin işareti doğrultusunda reddetmişlerdir. Bunu 
demokratik bir yaklaşım olarak görmemekteyiz. Bu antidemokratik yaklaşımın Borçlar Kanunu'na 
yansıyacağını ve önümüzdeki süreç içerisinde nesillerin çarpık ifadeler ile özel hukukun temel ka
nunu olan Borçlar Kanunu'nu değerlendireceğini ifade ediyorum. 

İkinci teklifimiz ise garip bir ifade tarzının ve garip bir kanunlaştırma anlayışının normale dön
üştürülmesiyle ilgilidir. Kanun tasarısı şöyledir: "Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araç
larla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır." 

Değerli arkadaşlarım, bilgisayar, bir aletin adıdır. O alet kullanılır ise onun fonksiyonlarından 
bir tanesi iletişimdir. Dolayısıyla, bilgisayarı bir iletişim aracı olarak bu kadar yanlış bir şekilde kanun 
metni içerisine sokmak, akılla, mantıkla birleşebilecek bir durum değildir; hele hele bunu kanuni bir 
tabir hâline getirmek ise akla ziyandır. Doğrusu nedir? Doğrusu "İletişim araçları i le . . ." başlayan 
bizim önerdiğimiz fıkradır. 

Şimdi, tek tek sayma, telefon, bilgisayar gibi aletleri sayarak kanun metnine yerleştirme, bize ya
şadığımız bir olumsuzluğu hatırlatıyor. Mevzuatımızın önemli bir bölümünde vardır; telgraf, teleks, 
telegram gibi kelimeler de kullanılmak suretiyle iletişimle ilgili bazı maddeler hatırlıyoruz. Peki, bugün 
telegram var mıdır? Yok. Telgraf ne kadar kullanılmaktadır? Eskiden hayatın tamamı telgrafla ileti
şim sağlanabilecek bir şekilde düzenlenmiş iken bugün telgraf sadece kutlama metinleri arasında yer 
almaktadır. Dolayısı ile ilerleyen teknolojinin, gelişen teknolojinin önüne açık bir şekilde bir yazım, 
bir kanun tekniği benimsenmesi gerekirken iletişimle ilgisi olmayan bir aletin ismini kanun metnine 
yerleştirmek son derecede yanlıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi için bu önergeyi vermiş bulunmaktayız. 

Şu saate kadar yaptığımız eleştiriler, kanunun tümüne olumlu katkı sağlamak amacıyla İç Tü
zük'ün verdiği yetkilerdir. Bunun da, bu kadar makul, bu kadar masum bir isteğin de reddedilmesi 
hâlinde bundan sonraki eleştirilerimizin sınırı, boyutu farklı bir noktaya gidecektir. 

Bunu yüce heyete saygıyla arz eder, önerimizin makul bir şekilde değerlendirilmesini de yüce 
heyetin takdirine sunarız. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya)- Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

b. Hazır olmayanlar arasında 

MADDE 5-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır, geliş sıralarına göre okutup aykırılık sıra
sına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne 
uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği makul ana kadar, öneren tarafı 
bağlar." 

Mehmet Emin Tutan 

Bursa 

BAŞKAN - Aykırı ve ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarının 5. maddesinde geçen "Öneri" kelimesinin ye
rine "Teklif, "önereni" yerine "teklif edeni", "önerisini" yerine "teklifini", "önerene" yerine "teklif 
edene" şeklinde değiştirilmesini, 

"Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir" ibaresi yerine, "Teklif eden teklifinin zama
nında karşı tarafa ulaşmış olduğunu kabule hakkı vardır" ibaresinin kullanılmasını, 

3. fıkrada geçen "hemen" ibaresi yerine "derhal" ibaresinin kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız? 

FARUK BAL (Konya) - Evet. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

Buyurun. 
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FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif, icap, öneri konusunda 
söyleyeceklerimi söyledim. Onun için tekrarlamayacağım ancak üçüncü fıkrada geçen "hemen" ke
limesi kanuni bir ifade değildir, onun yerine "derhâl" kelimesinin uygulanması gerekir. 

Önergeyi bu şekilde açıkladıktan sonra, bu kanunun adı nedir, bu kanunu biz kime uygulayacağız? 

Bu kanun Borçlar Kanunu'dur. Borçlar Kanunu özel hukuk ilişkilerine tabi olan toplumun tüm 
kesimlerine uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle bu kanun, yedi yıllık AKP süreci içerisinde toplumun 
borçlanmış olan tüm kesimini ilgilendiren bir kanundur. Bu kanun çiftçinin mazot borcuna uygula
nacaktır, bu kanun çiftçinin gübre borcuna uygulanacaktır, bu kanun çiftçinin elektrik borcuna uy
gulanacaktır, bu kanun çiftçinin ilaç borcuna uygulanacaktır, bu kanun bir yıl boyunca çalışıp 
çabalayıp ürettiği ürünü harcadığı paradan daha az bir paraya satmasına rağmen kendisini dolandı
ranlara karşı uygulanacaktır, narenciyeciye uygulanacaktır, fındıkçıya uygulanacaktır, zeytinciye uy
gulanacaktır. Bu kanun siftah yapmadan kepenk kapatan esnafın borçlarının kapatılmasıyla ilgili 
ilişkileri düzenlerken uygulanacaktır, tüccarlarımıza uygulanacaktır, kredi borçlusu olan memuru
muza uygulanacaktır, borç batağına batmış olan sosyal sigortalıya, BAG-KUR'luya uygulanacaktır. 
Bu kanun emekliye uygulanacaktır, bu kanun kredi borçlarına uygulanacaktır, bu kanun artık öz ser
mayesini kaybetmiş olan ve yatırımdan da ümidini kesmiş olan sanayicimize uygulanacaktır. 

İşte, bu kadar toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir konuda, bu kadar ortak akla uygun dav
ranmakta zafiyet gösteren iktidarın, böyle geniş bir anlamda uygulama alanı olan Borçlar Kanunu'nda 
"dediğim dediktir" şeklindeki anlayışı bu kesimleri mağdur edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kesimlerin kendi içerisindeki sorunlarına çözüm getirmede becerik
siz, basiretsiz bir anlayışı sergileyen iktidarın, onların doğmuş sorunlarına uygulanacak kanunda da 
aynı beceriksizliği, aynı basiretsizliği göstermesi doğrusu bizi şaşırtmamaktadır ama bizim görevi
miz, bunun doğru bir şekilde çıkabilmesine katkıda bulunmaktır. İşte, bu katkının parmak hesabını 
esas alan demokrasiyle reddedilmiş olmasını yüce milletimizin takdirine sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.56 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın 5'inci maddesi üzerinde verilen Konya Milletvekili Faruk Bal 
ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi yeni
den oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun 
olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği makul ana kadar, öneren tarafı bağlar." 

Mehmet Emin Tutan 

Bursa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Tasarının birinci fıkrasındaki lüzumsuz kelime fazlalığına ve hukuki kavram karma
şasına yer vermemek amacıyla iş bu önerge verilmiştir. 

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

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 

3. Örtülü kabul 

MADDE 6-

BAŞKAN - Madde üzerinde üç adet önerge vardır. Önce geliş sıralarına okutup, sonra aykırı
lıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Öneren taraf; işin özelliği, kanun ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda de
ğilse, öneri makul bir sürede reddedilmediği takdirde, taraflar arasında sözleşme kurulmuş sayılır." 

Mehmet Müezzinoğlu 

İstanbul 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 6. maddesinde geçen 

"Öneren" ibaresinin yerine "teklif eden", 

"öneri" kelimesinin yerine "tekl if 

"sözleşme kurulmuş sayılır" ibaresi yerine "sözleşme yapılmış sayılır" ibaresinin yazılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın Emin Haluk Ayhan 

Aksaray Ordu Denizli 

BAŞKAN - En aykırı üçüncü önergeyi okutup işleme alıyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Borçlar Kanunu tasarısının 6. maddesinde; değilse kelimesinden sonra gel
mek üzere "öneri bir haftalık sürede reddedilmediği takdirde sözleşme kurulmuş sayılır." ifadesinin 
yazılmasını teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Halil Ünlütepe Ali İhsan Köktürk 

Mersin Afyon Zonguldak 

Fevzi Topuz Turgut Dibek 

Muğla Kırklareli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşacak mısınız? 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Konuşacağım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Buyurun Sayın Öztürk. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Borçlar Kanunu'nun 6'ncı maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge şunu içermektedir: "Öneren 
kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse öneri uygun 
bir sürede reddedilmediği takdirde sözleşme kurulmuş sayılır." hükmü var mevcut tasarıda. Biz bu 
"önerinin uygun bir sürede reddedilmediği" kısmının belirsiz olduğunu, bu nedenle belirli hâle geti
rilmesi için bir haftalık bir süre önerdik. Neden bunu yaptık? Şundan dolayı bunu istiyoruz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım, dün burada İç Tüzük'ümüzün 63'üncü maddesinin ikinci fık
rasını okuduğumuz takdirde "Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla olmamak şar
tıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir." diyor. Şimdi burada onar dakikadan fazla olmamak 
üzere şart getirmiş ama Meclis Başkan Vekilimiz bunu iki dakikayla sınırladı. Gerekçesini de açıklar
ken takdir hakkını kullandığını söyledi. Ola ki uygulamada yarın, bugünkü Meclis Başkan Vekilimiz 
gibi bir hâkim çıkar, o uygun süreyi kendisine göre yorumlar. Takdir hakkı mutlak ve sınırsız değildir. 
Takdir hakkını kullanmak ayrı bir şeydir, keyfi uygulama ayrı bir şeydir. Öyle anlaşılıyor ki, AKP İk
tidarının Türkiye çapında yarattığı keyfîlik, hukuksuzluk, hukuk tanımamazhk Meclise taşınmak iste
niyor. Sayın Başbakanın Türkiye çapında yarattığı gerginlik, uzlaşmadan uzak tavırlar güvensiz bir 
zemin yaratıyor, âdeta uzlaşmazlığa sürüklüyor. Bunu bu Meclise taşımanın anlamı yok. Sayın Meclis 
Başkanının İç Tüzük'e dahi uymaması birtakım AKP milletvekillerinin muhalefetin sözlerini kesmesi... 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, bu konu dün konuşuldu, lütfen konuya geliniz. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bu konuyla ilgili Sayın Başkan, konuyla ilgili. 

Bizim burada ne konuşacağımıza bari elimize not verin, biz ona göre konuşalım. Oradan AKP 
milletvekilleri müdahale ediyor, hatta Meclis Başkanlığını yönetme hevesine kapılıyorlar. Ona mü
dahale etmiyorsunuz, ama Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet partisi milletvekillerine 
ikide bir muhalefet ediyorsunuz. Biz bunlarla ilgilenmeyeceğiz de neyle ilgileneceğiz? Halk bizi bu
raya koyun gibi oturmak için göndermedi. Eğer bu Mecliste bir hukuksuzluk varsa, bu hukuksuzluğu 
kim işliyorsa işlesin, buna karşı çıkmak benim milletvekili olarak görevimdir. (CHP sıralarından al
kışlar) Meclis Başkanı olarak sizin bu kürsüde, bu Mecliste hukuksuzluk yapma hakkınız yok, Sayın 
Başkan. Şimdi biz o nedenle bu kanun tasarısındaki muğlak ifadelerin çıkarılmasını istiyoruz değerli 
arkadaşlarım. Önerilerin sürelerinin belirgin olmasını istiyoruz. Çünkü yarın uygulamada eğer buna 
benzer yorumlar yapılırsa, takdir hakkı -on dakika olması gereken İç Tüzük'ün öngördüğü- iki da
kikayla kullanılıyorsa, o zaman uygun süreyi hâkimin birisi bir saat alabilir, birisi on saat alabilir. Hu
kukta belirsizliğe yer yoktur değerli arkadaşlarım. 

Sevgili milletvekilleri, bakın, bu kavgadan, bu gerginlikten Türkiye kaybediyor. Türk halkının ka
zandığı hiçbir şey yok. Bu iktidar partisi Türkiye'yi gerginlikten kurtarmak zorundadır. Türkiye'nin ger
ginlikten kurtarılması ihtiyacı var iken Meclisin de gerilmesi, özellikle iktidar partisi tarafından Meclisin 
gerilmesinin hiç kimseye faydası yoktur. Bakın, Mecliste karar yeter sayısı için gereken 139 milletveki
lini bulundurmadığınız nedenle bu Meclis tatil edilmek zorunda kalıyor. 164 toplantı yeter sayısını bu
lundurmadığınız nedenle bu Meclis tatil edilmek zorunda kalıyor. Halkın temel ihtiyaçları olan yasalan 
çıkartmıyorsunuz. Sayın Adalet Bakanı, çekle ilgili yasayı niye kaldırdınız, niye gündemden düşürdü
nüz? Hani? Alt komisyondan geçti o. Ben alt komisyon üyesiyim. Ne oldu Çek Yasası? Ama çek mağ
durlarına açıklama yaparken Çek Kanunu'nun Cumhuriyet Halk Partililer tarafından engellendiğini 
söylüyorsunuz. Çıkın, bu kürsüye söyleyin. Ben tüm Türk milletine ilan ediyorum: Biz, karşılıksız çek 
keşide edilme suçunun kaldırılmasını istiyoruz. Hodri meydan! Getirin o yasayı, bu konuda destek verin. 
Kendi ayıbınızı örtmek için Cumhuriyet Halk Partisini kullanmayın değerli arkadaşlarım. Alt komis
yondan Çek Yasası geçti, ama örtüldü, örtüldü. Nereye gittiğini ben Komisyon üyesi olarak bilmiyorum. 
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Bu hukuksuzluklara dur demek lazım. Türkiye'de yarattığınız korku imparatorluğuna, Türki
ye'de yarattığınız hukuksuzluğun Meclise taşınmasına izin vermeyeceğiz. Sizin, çoğunluğunuza da
yanarak estirmeye çalıştığınız demokrasiye tahammülsüzlüğünüze biz, hukuk içinde kalarak, hukuk 
kurallarına bağlı kalarak direneceğiz değerli arkadaşlarım. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 6. maddesinde geçen "Öneren" ibaresi
nin yerine "teklif eden", "öneri" kelimesinin yerine "teklif, "sözleşme kurulmuş sayılır" ibaresi ye
rine "sözleşme yapılmış sayılır" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Emin Haluk Ayhan konuşacak. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar) 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Borçlar Kanunu Tasarısı'nm 6'ncı mad
desi üzerinde geçen "öneren" ibaresinin yerine "teklif eden", "öneri" kelimesi yerine "teklif, "söz
leşme kurulmuş sayılır" ibaresi yerine "sözleşme yapılmış sayılır" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif 
eden bu önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Gerekçesine baktığımızda: Tasanda "icap" kelimesinin yerine kullanılan "öneri" kelimesi "icap" 
kelimesinin anlamını karşılamamaktadır. Yürürlükteki Borçlar Kanunu'nda yer alan "icap" kelime
sinin "gerek, gereklilik, ister, lüzum" anlamını da ifade etmektedir. 

Sözlük anlamı dışında teklif manasına gelecek şekilde Borçlar Kanunu'nda yer alan icap, Türk
çede yaşayan kelimeler arasında da yer almamaktadır. Yaşayan Türkçede "sözleşme kurmak" de
yimi yoktur, "sözleşme yapmak" deyimi vardır. 

Gerçekten Borçlar Kanunu Tasarısı ilk olarak 98 yılında kurulan komisyon çalışmalarıyla gün
deme gelmiş. Komisyon çalışmalarında çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri, 
hukukçular, noterler, avukatlar ve birçok uzman gerçekten emek sarf etmiş, emek harcamış ve çalış
mışlardır. Bütün yasa tasarıları için önemli olmakla birlikte temel yasaların, özellikle Borçlar Ka
nunu gibi toplumsal hayata ve insani ilişkilere doğrudan müdahale eden bu Kanunun hatasız, 
uygulamada yaratabileceği yanlış uygulamalardan arındırılarak Meclisten çıkarılması, yasalaşması
nın daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle bu önergeyi verdik. 



TBMM 15 . 1 0 . 2009 O: 5 

Gerçekten bugün ülkenin çok acil çözüme kavuşması gereken problemleri vardır. Bugün, bu, ger
çekten ticari hayatı etkileyecek bir husus, bir tasan. Gerçekleştiği takdirde, sonuçlan itibarıyla, önemli 
sonuçları ortaya çıkacak. Bakın bugün iki tane önemli ekonomik veri açıklandı. Bir tanesi işsizlikle 
ilgili veriler. Biraz önce gündem dışı söz aldığımda da, gerçekten Denizli'yle ilgili sözlerimde ifade 
ettiğimde, hakikaten sıkıntılı dönemler var. Hükümetin bunları uzlaşmayla çözmesi lazım. Biz bunu, 
bunları, bir sene önce, iki sene önce buraya getirip bu hususları tartışıyoruz fakat gerçekten Hükü
met uzlaşma yerine, bildiğini doğru kabul ederek, bildiğini doğru veri alarak bu işleri çözebileceğini 
zannediyor. Gerçekten büyük bir Parlamento çoğunluğuna rağmen Hükümet ekonomide amiyane ta
biriyle "çuvallamış" vaziyette. Şimdi baktığınız zaman genç nüfusta işsizlik oranı 18,9'dan 23,2'ye 
gelmiş. Kentlerde 21,9'dan 27,8'e gelmiş. Kırsal kesimde de benzer hadiseler var. Şimdi 2009'dan 
bu yana çalışma döneminde, çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 881 bin artmış, 
tarım dışı istihdam ise 314 bin kişi azalmış. İkisini topladığınızda yaklaşık 1 milyonu geçiyor. Do
layısıyla bunların çok dikkate alınması gerekli, bunun zarureti var. 

Bunun dışında, gerçekten bir diğer açıklanan hadise ise bugün eylül ayı bütçe gerçekleşme ra
kamları. Baktığınız zaman "10 milyar YTL" dediğiniz, üzerinde ısrarla "Bu gerçekçi değil." dediği
miz zaman sizin 10 milyar YTL ile ifade ettiğiniz o günkü miktar bugün sadece eylül ayı itibarıyla 
40 milyar liraya ulaşmış. Bu, daha da artacak ve aldığınız yetkiler çerçevesinde gerçekten bunun 
miktarı 70 milyar TL'nin üzerine çıkacak. 

Bu kadar hesabın kitabın darmadağın olduğu bir ortamda bunu muhalefetle anlaşarak, bunu gü
zelce okuyarak, bunun anlaşılabilir bir hâle gelerek, bu önergeleri kabul ederek bu kanunların çık
masında ne mahzur var onu anlayamıyorum. Hükümet bunu kabul edebilir yani bunun böyle 
söylenmesinde ne sıkıntı var? Nitekim birçok şeyi yanlış olarak çıkardığımızda Anayasa Mahkeme
sinden de dönüyor. Nitekim Kamu Mali Yönetimi Kanunu buradan çıktı, Anayasa'ya aykırı olarak 
çıktı. Benim hatırladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin de desteğiyle ne oldu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız Sayın Ayhan. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Anayasa'yı değiştirerek Anayasa'yı kanuna uygun hâle 
getirmiş olduk. 

Dolayısıyla bunların dikkate alınması gerektiğine inanıyorum ve bu vesileyle önergemizi kabul 
edeceğinizi düşünerek yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 

III.- YOKLAMA 

(MHP ve CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım. Ancak oylamadan önce bir yoklama talebi vardır. 

Sayın Vural, Sayın Bal, Sayın Kalaycı, Sayın Ayhan, Sayın Nalcı, Sayın Yıldız, Sayın Işık, Sayın 
Yalçın, Sayın Çalış, Sayın Doğru, Sayın Akkuş, Sayın Akçan, Sayın Ural, Sayın Özdemir, Sayın 
Tankut, Sayın Paksoy, Sayın İnan, Sayın Dibek, Sayın Özkan, Sayın Kesici. 

Üç dakika süre veriyorum ve başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 
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VIIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (Devam) 

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

Son önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasan sı"nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Öneren taraf; işin özelliği, kanun ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda de
ğilse, öneri makul bir sürede reddedilmediği takdirde, taraflar arasında sözleşme kurulmuş sayılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının birinci fıkrasındaki eksik olan noktalama işaretlerini gidermek, hukuki kavram kar
maşasına yer vermemek ve anlatımın daha anlaşılır olması amacıyla iş bu önerge verilmiştir. 

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

6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 

MADDE 7-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına göre oku
tup sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 321 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısının (7) nci Maddesinin 2. fıkrası
nın madde metninden çıkartılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mehmet Müezzinoğlu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Elitaş Ali İhsan Köktürk 
Kayseri Zonguldak ı 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek 
Mersin Kırklareli 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutup -aykırı olanı- işleme alıyorum: 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 7. maddesinde yer alan "öneri" ibaresi
nin yerine "tekl if ibaresinin eklenmesini, 

ikinci fıkrasında yer alan "onu alan kişi, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorunda
dır." ibaresi yerine "onu alan kişi, kendisi için ağır bir külfeti gerektirmiyorsa, uygun bir sürede gön
derene haber vermek zorundadır." ibaresinin yazılmasını, 

2. fıkranın devamına, "Alan kişi, yanlışlıkla gönderilen şeyi korumak ve haber vermek için yap
tığı masrafları talep etme hakkına sahiptir. Bu masraflar kendisine ödeninceye kadar hapis hakkı kul
lanabilir" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 

FARUK BAL (Konya) - Konuşacağım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

Buyurun Sayın Bal. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde iki fıkradan ibarettir. 7'nci 
maddenin birinci fıkrası, günlük olarak karşılaştığımız, ısmarlama hâlinde, ısmarlanmamış olduğu 
hâlde adrese gönderilen eşyaların kabulüyle ilgilidir. Bu madde, dolandırıcıların, insanların hulus ve 
saffetinden yararlanarak çıkar sağlamak isteyen organize kuruluşların sıkça kullandığı ve Türkiye'nin 
dört bir tarafında insanları mağdur ettiği bir konuyu kanun olarak düzenlemek suretiyle buna engel 
olmaya çalışmaktadır. 

Elbette ki böyle bir düzenlemenin gereği vardır ancak mevcut düzenleme eksiktir. Niçin eksik
tir? Maddenin ikinci fıkrasında "Ismarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşılırsa, 
onu alan kişi, uygun bir sürede gönderene haber vermek zorundadır." denilmektedir. 

Yanlışlıkla alan kişi bunu aldıktan sonra gönderene haber vermek mükellefiyeti ile sorumlu tu
tuluyor ise, bu takdirde, doğal olarak bunu gelip alınmasını da beklemek suretiyle bir külfete de tabi 
tutulacaktır. Yani, ısmarlanmamış bir şeyi yanlışlıkla alan kişi gönderilmiş olan eşyayı saklamakla da 
mükellef olacaktır. Hiçbir kusuru, hiçbir kabahati olmadan, kendisinin belki de maddi yönden birta
kım imkânlarından yararlanmak isteyenlerin başvurmuş olduğu böyle bir düzene muhatap olan kişi 
böyle bir mükellefiyete tabi kılınır ise, o takdirde buradan kendisine bir hak da doğması gerekmek
tedir. İşte doğması gereken hakkın, o ısmarlanmamış eşyayı gönderme veya saklamayla ilgili yaptığı 
masrafların üzerinde hapis hakkı kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi icap etmektedir. Bu, hak ve 
mükellefiyetin dengelenmesi ilkesine uygundur. Bu dengelenmeyi, hakkı ve mükellefiyeti dengele-
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meyi bundan önceki maddelerde iktidar partisinin sayın milletvekilleri reddettiği önergelerle pek ye
rine getiremedi, burada yerine getireceğini ümit ediyoruz çünkü bu madde dolandırıcılığa karşı, pos
tayla soyguna karşı, insanlarımızın gönderilen tencere, tabak, kitap, kaset gibi eşyalarla soyulmasına 
karşı, soyguna muhatap olacak kişilerin elde edebileceği bir hapis hakkıyla ilgilidir. Bu hapis hakkı
nın tanınması hukukun doğal sebebidir. Bu sebebi yerine getirmek, yüce Meclisin görevidir. Bu gör
evi yerine getirebilmek için bu önerge verilmiştir. Yüce Meclisin takdirini biraz sonra göreceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 321 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısının (7) nci Maddesinin 2. fıkrası
nın madde metninden çıkartılmasını arz ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüksek heyetin takdirle
rine bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş, önerge üzerinde söz istiyor; buyurun. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Türk Borçlar Yasası'nı konuşuyoruz, uzun zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisinin günde
minde olan, Adalet Komisyonundan geçmiş. Çalışma sürecine baktığımız zaman on yılı aşkın bir 
süredir değiştirilmek üzere karar oluşturulmuş, ancak bugünlere kısmet olan bir süreci yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayı görüşürken, muhalefet partisi milletvekillerinin burada bu kür
süde görüşlerini ifade ederken yasa üzerinde "teknik bir yasa olduğunu, toplumda büyük bir kesimi 
ilgilendirdiğini, bu teknik yasayı yaparken, daha önce de yaptığımız temel yasalarda olduğu gibi 
gelin birlikte ortak bir uzlaşma komisyonu kuralım, bu önergelerle birlikte değerlendirme yapalım" 
şeklinde önermeleri oldu. O zaman burada komisyon sırasında oturan Sayın Bakan ve Grup Başkan 
Vekili olarak ben, muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımıza dedik ki: "Biz, genel kabul gör
müş hukuk deyimlerini, terimlerini değiştirmenin belki uygulayıcıları açısından farklılıklar... Bun
lar mecburiyetten dolayı, mesleklerinden dolayı zorluklarla karşılaşırlar, ama aşarlar, ama sadece 
başına geldiğinden dolayı bunu bilen, bunu hatırlayan insanların zorlanmasından, genel kabul gör
müş hukuk terimlerinin değiştirilmesi konusunda biz de karşıyız dedik. Nitekim, Sayın Ünlütepe'nin, 
birlikte imzaladığımız önergesini tartıştık, Komisyon Başkanımızla, yetkililerle tartıştık, uygun ol
duğu kanaatine vardık. 
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Değerli milletvekili arkadaşlanmıza, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna gittik. "Deyimler ve te
rimler konusunda uzlaşma, anlaşma yapmamız gerekir. Perşembe günü bir heyet oluşturalım, salı gününe 
kadar bunu gerçekleştirsinler, bu deyimi yapalım." dedik. Sayın Bal ilk etapta kabul etti, arkasından dedi 
ki... Bana bir yazı verdi, bu yazıda "Madde numaralarını da değiştirmemiz lazım. Madde numaralarını 
değiştirmediğimiz takdirde cinayet olur" şeklinde bir hukuk adamının söylediği bir konuyu gündeme 
getirdi. Kendisine şunu söyledik, dedik ki: "Mevcut Yasa, şu anda yürürlükte olan Yasa 550 madde, 
bizim yapmaya çalıştığımız yasa da 650 madde. Bu yasada, diyelim ki 110'uncu maddeden sonra bir de
ğişiklik oldu. Ne diyeceğiz? 110/A diyeceğiz; 130'da oldu, 130/A veya 130/B diyeceğiz." Değerli ar
kadaşlar, yeni yapılan bir hukuk sisteminin 110/A'sı, 110/B'si olmaz. Bununla ilgili "Eğer biz bu süreci 
yaparsak, bu süreç, içerisinden çıkılmaz hâle gelir." dedik. Sayın Bal ve arkadaşları, bize on beş günlük 
süre verin, biz bunu yapmaya çalışalım... Ama kelimeyle ilgili kısımda, sözcüklerle ilgili olan kısımda 
biz Adalet Bakanlığına teklif ettik: "Bunu yapalım, genel kabul görmüşü ortadan çıkarmayalım. Medeni 
Kanun'a, 2001 yılında bu Parlamento tarafından onaylanmış Medeni Kanun'a paralel olarak yapılan dü
zenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Türk Borçlar Yasası'ndaki kavramları korumaya gayret edelim." 
dedik. Şimdi, bununla ilgili nasıl ki 57'nci Hükümet döneminde yapılmış Türk Medeni Kanunu'na pa
ralelliği sağlama mecburiyetimiz varsa, o dönemde yapılan -ki sekiz yıldır uygulanan- bir kanun artık 
kabul görmüş hâle geldiğinde, tekrar sekiz yıl öncesine dönüp o kelimeleri ve kavramları yeniden öğ
retmemek, yeniden kavram kargaşası ortaya çıkarmamak için bütün yasanın temelini yapalım dedik. 

Sayın Bal, haklı olarak şunu ifade ediyor olabilir: İcap ve kabul... Bu, uzun yıllardır kabul edilen, uzun 
yıllardır olan ama "icap"ın Türkçedeki karşılığının olmadığını, vitrindeki bir malla ilgili etiketin icap sayıla
cağını, benim de bir müşteri olarak, bir tüketici olarak onu kabul ettiğim anda, mağaza sahibinin, benim var
dığımda onu vermek mecburiyetinde olduğunu okuduk, gördük, uygulamada da böyle olduğunu biliyoruz 
ama karşılamadığını ifade ediyor. Ne demişiz? "Öneri" demişiz. Sayın Bal, teklif olarak ifade ediyor. 

Arkadaşlar, ikinci kısmın 3'üncü maddesi "icap ve kabul"ü "öneri ve kabul" hâline getirmiş. Artık 
bundan sonra, Genel Kurul bunu "öneri" olarak kabul ettikten sonra, diğer maddelerde de teklif hâ
linde iddia etmenin, ısrar etmenin bir anlamı olmadığını kabul ediyorum. Hâlâ açık yüreklilikle söylü
yoruz: Eğer genel kabul görmüş madde metinleri kavramları üzerinde halk tarafından, uygulayıcılar 
tarafından birlikte yapabileceğimiz bir şeyimiz varsa onu değerlendirelim, yapalım, gayret edelim. Neye 
bağlı? Şarta bağlı. Sizin zamanınızda, 2001 yılında çıkan Türk Medeni Kanunu'ndaki deyimlere bağlı 
kalmak üzere bunu da yapalım diyoruz. Bu konuda teklifimiz açık. Nitekim, Sayın Ünlütepe... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın Ünlütepe ile iki konuda mutabık kaldığımızı ifade 
ediyorum. Bakın, bu 7'nci maddede, bilgimiz dâhilinde olmayan, bize gönderilen mallar var ya, es
kiden Kanun'da sekiz gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde kabul etmiş sayılırdınız ve ödemek 
mecburiyetindeydiniz. Şimdi, bunu, kötü niyetli olan insanların, kötü niyetlerinden dolayı bu işlem
lerinin kendilerine haklı bir kazanç elde etmesini engellemek, iyi niyetli ama kanunu bilmeyen... 
Hani "Kanunu bilmemek mazerettir, değildir." diye bir hüküm var ya, "Kanunsuz suç ve ceza olmaz." 
ilkesi; arkasından da "Kanunu bilmemek mazeret değildir." ilkesi... İşte, biz, ondan dolayı, mağdur 
olan insanların korunması amacıyla, ısmarlanmamış bir malın yanlışlıkla gönderildiği konusunda, 
bunu iade etmeyen, hukukta, makamlarda, yargıda ihtilafın ortadan kalkmasını sağlamak amacıyla, 
artık ısmarlanmamış bir malı birine gönderirken şirketlerin, kurumların daha ciddi olmaları, daha ciddi 
davranmayı düşünmeleri amacıyla ikinci fıkranın kaldırılması konusunda birlikte bir karar verdik. 
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Önergemizin kabulünü rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Vural. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Biraz önce, bir hatip konuşurken, hatibi uyararak "önergeyle ilgili ko
nuşun" dediniz ama beş dakika boyunca bir başka milletvekiline sataşmada bulunan ve maddeyle, 
önergeyle hiç ilgili olmayan bir konuşma hakkında en ufak bir uyarınız olmadı. 

BAŞKAN - Buyurun... Siz uyardınız Sayın Başkan... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Dolayısıyla, tutumunuzda parti yandaşlığının mı, yoksa aynı yöre
nin milletvekili olmanızın mı etkili olduğu konusunda tereddüt oldu. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oktay. Böyle bir usul yok. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bundan sonraki durumlarda, lütfen, iktidar partisi de olsa aynı uya
rıda bulunun. 

BAŞKAN - Ben gereken uyarıyı yapıyorum. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Hatip biraz önce konuşurken, ismimden de bah

sederek gerçek olmayan hususları ifade etmiştir. Onu düzeltmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN - Neyi söyledi, Sayın Bal? "Gerçek olmayan husus. . ." 

FARUK BAL (Konya) - "Yazılı olarak..." 

OKTAY VURAL (İzmir) - İsmini zikretti. 

BAŞKAN - Sayın Vural, Sayın Bal'a müsaade eder misiniz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ediyorum. Buyurun. 

BAŞKAN - Sayın Bal'a soruyorum: Neyi ifade etti? Yani bunu da mı sormayalım! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sorun... 

BAŞKAN - Soruyoruz... Bir saniye... 

FARUK BAL (Konya) - Beni dinliyorsunuz Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Cevap versin Sayın Bal. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Dinlemediniz ki önergeyi! 

FARUK BAL (Konya) - Şu anda beni dinliyorsunuz Sayın Başkan. Beni dinliyorsunuz... 

BAŞKAN - Ama sizi dinletmiyor, Sayın Vural müdahale ediyor. Onun için... 

FARUK BAL (Konya) - Onun konuşması bitti, beni dinliyorsunuz şu anda. 

Sayın Hatip ismimden beş defa bahsederek gerçek olmayan hususları ifade etmiştir. Gerçekleri 
izah edeceğim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. 
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IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Konya Milletvekili Faruk Bal 'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
esasında bir güven kurumudur, milletvekillerinin birbirleriyle konuşurken, birbirlerine güvenmesi 
gereken bir kurumdur. Konuşmaların yanlış bir şekilde Meclis Genel Kuruluna aktarılması da gü
vensizliğin eseridir. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Çok doğru... Tutanaklara bakalım, konuştuklarımız belli. 

FARUK BAL (Devamla) - Şimdi, bizim, bu kanunun olgunlaştırılmasma ilişkin MHP Grubu 
olarak ciddi bir katkımız olmuştur, olmasını da arzu ettik. Dolayısıyla, yasanın dili ve maddelerinin 
bütünlüğünün bozulmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Sayın Elitaş da olabilir ama pek çok, AKP 
Grubuna mensup milletvekilleri bunların doğru olduğunu söylediler. Bu doğru olan hususlarda bir 
ortak akılla sonuç alalım konusu da ifade edilmiştir. Buraya kadar doğru ama ben hiç kimseye "On 
beş gün süre verin, biz bu. . ." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız, buyurun. 

FARUK BAL (Devamla) - "...işi hallederiz." demedim, bir. İki: "Bana yazılı olarak verin." 
şeklinde bir ifadede bulunmadım. Bizim yaptığımız işin tamamı bu kanunu olgun hâle getirebilmek 
için muhalefet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekti. Nitekim, Sayın İyimaya ve bu tasa
rıya katkıda bulunmuş olan sayın hukuk fakültesi öğretim üyeleriyle beraber Hâkimevi'nde bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda da düşüncemizi açık olarak ifade ettik, daha sonra da CHP Grubuyla 
bir toplantı yapılacaktı, nasıl bir toplantı yapıldığından da haberdar değiliz. 

Şimdi, bütün bunları alıp bu eksikliklerin, bu yanlışlıkların bu şekilde kabul edilmesinin gerek
çesini bizimle görüşmenize bağlıyorsanız Sayın Elitaş, bu, güven yaratan bir durum değildir. 

Bu durumu yüce heyetin bilgisine sunmak istedim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekili burada, güvenilmez biri ol
duğumu ifade ederek... 

FARUK BAL (Konya) - Öyle bir şey söylemedim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bakınız, sayın grup başkan vekiliyle birlikte yaptığımız ko
nuşmayı, güvenilmez biri olduğumu ifade etmeye çalıştı. Ben, hem kendileriyle hem Sayın Şandır'la 
yaptığım konuşmaları ifade ediyorum. Adalet Bakanımız da böyle bir şeyin yapılmasını "Orada, 
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hangi sözcükler, hangi deyimler geçtiyse ona paralel olarak -bir 
şeyi yapmamızı iddia ederek- yapalım, çalışma yapalım." dedi. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Nitekim, bununla ilgili yaptık. Onunla ilgili de hâlâ yapacağı
mızı da ifade ediyoruz ama geçmiş olan meseleleri, farklı olan şeyleri tekrar gündeme getirmenin gü
venle alakası yoktur diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Tutanaklara geçti sözleriniz Sayın Elitaş. 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (Devam) 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda 7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Başkan, karar yeter sayısı istemiştik. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istemiştik, biz kale alınmıyor 
muyuz? 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, duymadım inanın ki. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Öyle mi? 

BAŞKAN - Evet. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biraz daha yüksek sesle söyleyeyim o zaman. 

BAŞKAN - Hayır, elinizi kaldırdığınızı gördüm ama ne söylediğiniz duyulmadı. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Tamam, ben biraz daha yüksek sesle söylerim. 

BAŞKAN - İyi olur. 

8'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 

MADDE 8-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre okutaca
ğım, sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Öneren taraf, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelli
ğinden ya da önerinin mahiyetinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz." 

Kerim Özkul 

Konya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısf'nın 8. maddesinde geçen "öneren" kelimesi 

yerine "teklif eden", "önerisi" kelimesi yerine "teklifi" yazılmasını, "Fiyatını göstererek mal sergi
lenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşıl
madıkça öneri sayılır." ibaresi yerine "Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi 
ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça teklif sayılmaz." ibaresi
nin kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Osman Ertuğrul Mehmet Şandır 
Konya Aksaray Mersin 

İzzettin Yılmaz Rıdvan Yalçın 
Hatay Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen, Konya Milletvekili Faruk Bal. 

Buyurun Sayın Bal. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anlaşılan bu iş epeyce su götü
recektir çünkü bu kanun tasarısı, dili itibarıyla anlaşılmaz bir kanun tasarısıdır. Bunun dili itibarıyla 
anlaşılmaz olduğunu ifade eden sadece muhalefet partileri değil, iktidar partisinin sayın milletvekil
leri de tasarının daha iyi anlaşılır hâle getirilebilmesi gerekçesiyle değişiklik önergeleri vermekte
dirler. O hâlde, Sayın Komisyona, Sayın Bakanlığa ve Sayın AKP Grubuna düşen görev, bu 
anlaşılmaz tasarıyı anlaşılır hâle getirebilmek için ortak çalışmayı gündeme getirmektir. 

Bu ortak çalışmayla ilgili, Sayın Elitaş'ın biraz önce yanlış olarak algıladığı şekilde, kendisini 
güvensiz bir kişi olarak nitelendirmedim. Ancak milletvekillerinin ve gruplar arasındaki görüşmele
rin içeriği hakkında biz herhangi bir beyanda bulunmadık burada. Elbette ki beyanda bulunacak olur
sak bizim de sizler hakkında söyleyebileceğimiz çok şey olacaktır. Dolayısıyla oradaki görüşmeleri 
Genel Kurul gündemi hâline getirmek güvensizlik yaratan bir durumdur. Ben bu durumdan söz et
miştim. Ayrıca nazik de bir durum değil, onu da sözlerime ilave etmek istiyorum. 

Maddeye gelince: Değerli arkadaşlarım, tasarının 8'inci maddesi eski Borçlar Kanunu'nun 7'nci 
maddesini karşılamaktadır. Borçlar Kanunu'nun 7'nci maddesi tarife ve cari fiyat gönderilmesinin 
icap oluşturmadığını, üçüncü fıkrası ise bedel gösterilmek suretiyle mal teşhir edilmesinin kural ola
rak icap sayıldığını hükme bağlamaktaydı. Mehaz Kanun'da, yani İsviçre Borçlar Kanunu'nda her
hangi bir değişiklik yapılmamıştır bu maddenin özü hakkında. Tasarıda, bu şekilde, iki fıkranın tek 
fıkra hâline getirilerek tarife ve cari fiyat listesi gönderilmesinin icaba davet olmaktan çıkarılıp icap 
hâline getirilmesi yanlıştır. Dolayısıyla, tasarıda gerek tarife ve cari fiyat listesi gönderilmesini ge
rekse fiyatını göstererek mal sergilenmesini, ".. .aksi açıkça anlaşılmadıkça ve kolaylıkla anlaşılma
dıkça öneri sayılır." şeklinde düzenlenerek bu tür irade açıklamalarını kural olarak icap saymakta, 
bunun icap olmadığının ispat yükünü ise iradeyi açıklayan kişiye yüklemektedir. Bu, yanlıştır. Bu dü
zenleme isabetli de değildir. Tasarının mevcut düzenlemeyi değiştirip bu tür tanıtım iradelerini icap 
sayması, ancak bunun aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılabilmesi hâlinde "icap" değil, "icaba davet" 
olarak sayılması çözümünün getirilmesi gerekmektedir. 
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İşte bizim önergemiz de bu amacı elde etmeye yöneliktir diyor, önergemizi yüce Kurulun tak
dirine sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Öneren taraf, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelli
ğinden ya da önerinin mahiyetinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz." 

Kerim Özkul 

Konya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum, 

Gerekçe: 

Tasarının birinci fıkrasında kullanılan anlatımın daha anlaşılır olması amacıyla iş bu önerge 
verilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 

6. İlân yoluyla ödül sözü verme 

MADDE 9-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "gi
derlerinin ödenmesini isteyenlerin" ibaresi yerine, "sonucun gerçekleşmesi için gider yaptığını iddia 
edenlerin" ibaresinin kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Rıdvan Yalçın 

Konya Mersin Ordu 

Osman Ertuğrul İzzettin Yılmaz Yılmaz Tankut 

Aksaray Hatay Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, bir önerge daha gelmişti bu maddeyle ilgili, çekildi 
mi acaba? 

BAŞKAN - Geri çekilmiş Sayın Vural. 

Yılmaz Tankut, Adana Milletvekili, önerge üzerinde söz istemiştir. 

Buyurun. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Borçlar Kanunu Ta-
sarısı'nın 9'uncu maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Borçlar Kanunu Tasarısı'nı görüştüğümüz bu zaman dilimi içerisinde ne 
yazık ki insanlarımız büyük sıkıntılar, yokluklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar içerisinde kıvranmakta 
ve âdeta suni teneffüslerle kendi bitkisel hayatlarını uzatmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla borçların 
ödenmesiyle ilgili yenilikler ve kolaylıklar getirilerek vatandaşlarımıza hizmet etmesi gereken bu 
tasarı, maalesef bugün yedi yıldan beri milletimizin ve ülkemizin mevcudiyetine hükmetmeye çalı
şan, hükmeden Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının meydana getirdiği Türkiye tablosu içerisinde 
belki de hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü bugün başta çiftçimiz, esnafımız olmak üzere top
lumumuzun bütün katmanları büyük bir borç ve yokluk, yoksulluk içerisinde bulunmakta, insanları
mız, vatandaşlarımız ne yazık ki büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmakta ve hayat mücadelesi 
vermektedir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının ve Sayın Başbakanın çizdiği ve nafile gay
retlerle çizmeye çalıştığı sahte ve pembe Türkiye tablosu ile ne yazık ki bugün yaşayan ve yaşanan ger
çek Türkiye'nin gece ve gündüz kadar farklı olduğunu insaf ve vicdan sahibi hemen hemen herkes 
kabul etmekte ve bu manada da büyük sıkıntılarla, büyük problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Yine bugün, yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisinin tek başına iktidara gelmeden önceki Tür
kiye tablosu ile yedi yıl sonunda gelinen Türkiye tablosu arasında çok vahim ve sıkıntılı gelişmele
rin ve olayların yaşandığı da hemen herkesin ve toplumun hemen hemen bütün katmanlarının gözü 
önünde cereyan eden birtakım gelişmeler meydana gelmiştir. 

İşte yedi yıl önce, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelmeden önceki Türkiye tablosundan 
bazı örnekler verecek olursak; AKP iktidara gelmeden önce bölücü PKK enterne edilmiş ve bitik bir 
hâle getirilmiş, âdeta yok edilmiş bir terör örgütü idi. Bugün ise maalesef Adalet ve Kalkınma Par
tisiyle birlikte PKK âdeta uluslararasılaştırılarak siyasi talepleri karşılanmak istenen, özgürlük mü
cadelesinin sembolü hâline getirilmek istenmektedir. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok öyle bir şey, yalan! 

YILMAZ TANKUT (Devamla) - Yine, Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde toplumda zerre 
kadar Kürt-Türk ayrışması yok iken bugün Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarıyla ilk kez sözde açı
lımlar ve saçılımlar ile ayrışmaların, cepheleşmelerin ve kutuplaşmaların önü açılmış, millî birlik ve 
bütünlüğümüz ne yazık ki yara almıştır. 

AKP öncesinde ülkenin toplam borcu yaklaşık 214 milyar dolar iken bugün Adalet ve Kalkınma 
Partisinin İktidarıyla 520 milyar dolarları aşmış bulunmaktadır. 

Yine Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde işsiz sayısı 1 milyon 100 bin iken bugün Adalet ve 
Kalkınma Partisi sonrasında işsiz sayımız resmî olarak 3 milyon 700 bine yükselmiştir. 
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Dolayısıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde ihracatın da yüzde 52'si ithalata dayanmak
tayken bugün ne yazık ki AKP'yle birlikte ihracatın yüzde 81'i ithalata endekslenmiş vaziyettedir. 

AKP öncesinde Türk Telekom devletin yani milletin idi, bugün ise AKP'yle birlikte Türk Tele-
kom birkaç yıllık kârı karşılığı Arap ve Ermeni konsorsiyumuna satılmıştır. 

AKP öncesinde TÜPRAŞ, Tekel ve onlarca liman ve devasa devlet işletmeleri devletin yani 
milletin malı idi, bugün ise AKP'yle birlikte bütün bunlar tek tek elden çıkartılmış, yabancı ve yan
daşlara ne yazık ki peşkeş çekilmiştir. 

Dolayısıyla, AKP İktidarıyla birlikte bütün bu satışlara rağmen borçlarımız ne yazık ki azalma

mış ve fazlalaşmış, insanlarımız ise daha da fakirleşerek yokluğa mahkûm edilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YILMAZ TANKUT (Devamla) - Bütün bu olumsuzluklara mukabil Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak yine de bu ve benzer yasa tasarılarına katkı sağlamaya, milletimizin faydasına dokunmaya, 
onun menfaatine hizmet etmeye çalışarak tavsiyelerde bulunmaktayız ama ne yazık ki iktidar taas
subu ve kompleksi içerisinde, bunlar da hüsnükabul görmemektedir. 

Bu düşüncelerle, sözlerime son verirken, bu önergemizin de kabul edilebileceğini ümit ederek 
hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tankut. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

10'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 

7. Önerinin ve kabulün geri alınması 

MADDE 10-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup 
aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Azize Sibel Gönül 

Kocaeli 

"Geri alma açıklaması, karşı tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaş
makla birlikte, karşı tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa öneri yapılmamış sayılır." 

BAŞKAN - Aykırı olan ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 10. maddesinin başlığında geçen "Öne
rinin" kelimesinin yerine "Teklifin", madde metninde yer alan "öneriden" kelimesinin yerine "tek
liften", "öneri" kelimesinin yerine " tekl i f kelimesinin yazılmasını, 
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"Geri alma açıklaması" ibaresi yerine "teklifin ve kabulün geri alınmasına ilişkin irade açıkla
ması" ibaresinin yazılmasını, 

İkinci fıkranın metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Akif Akkuş konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Akif Akkuş, Mersin Milletvekili, önerge üzerinde söz isteyen. 

Buyurun Sayın Akkuş. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 321 sıra sayılı Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı'nın 10'uncu maddesinde verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, herhangi bir kanun gerekçe ve uygulamaları bakımından anlaşılabilir ve 
ikna edici olmalıdır. Ancak Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, özellikle kullanılan dil bakımından anla
şılabilir olmaktan uzaktır, bu da konuyla ilgili olarak farklı yorumların yapılmasına ve kanunun is
tediği sonucun çıkmasına engel olabilmektedir. Bu maddede de kısaca "öneri" ve ondan türeyen 
cümlelerle, " tekl if ve "tekliften" türeyen cümlelerin değiştirilmesini talep etmekteyiz. Ancak daha 
önceki tekliflerimizde olduğu gibi bu teklifimize de karşı oy kullanacağınız kanaatinde olmamıza 
rağmen, görevimizi yapmanın gereği olarak bu önergemizi sunmuş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, mahkemelerde görülen, işlenen konulara şöyle bir baktığımızda, borç 
ve borçla ilgili uyuşmazlıkların oldukça fazla olduğunu, bunların toplam mahkemeler açısından, ko
nular açısından ön sıralarda olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden, çıkarılacak kanun daha fazla itina 
beklemektedir diye düşünüyorum, yani bir acelecilikle çıkarılmış olan bu kanunun daha fazla itina 
gösterilerek hazırlanması gerekirdi kanaatindeyim. 

Biraz önce belirtildi, borçlar konusunda, çek ve karşılıksız çek ihtilafları günümüzde önemli 
boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Borçlar Kanunu kadar önemli olan ve bugün çek uyuş-
mazlığıyla alakalı olarak birçok vatandaşımız ceza almış, bir kısmı da cezaevlerinde bulunmaktadır. 
Bana bu konuda zaman zaman e-mail'ler geliyor, mektup geliyor, eminim, bunlar sizlere geliyordur, 
yani burada bunların bir an önce ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla, Borçlar Kanunu 
kadar önemli olan çek uyuşmazlığıyla alakalı olarak, bugün, birçok vatandaşımızın cezaevinde ol
duğu görülmektedir. Bu yüzden, Çek Kanunu'nun bir an önce gündeme gelmesi ve çek mağduriye
tinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Çek Kanunu'nun gündeme gelmemesi ticareti de olumsuz 

Faruk Bal 
Konya 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Mehmet Şandır 
Mersin 

İzzettin Yılmaz 
Hatay 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

Akif Akkuş 
Mersin 
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yönde etkilemektedir ve özellikle "orta direk" adı verilen esnafımız bu bakımdan özellikle yok ol
makla karşı karşıyadır. Çünkü birçok esnaf bir diğerine çek vermiş, bu çeklerin birçoğu karşılıksız 
çıkmış. O karşılıksız çeki verenler, bize gelen bu karşılıksız çek mağduru kişiler şunu söylüyorlar: 
"Biz ödeyeceğiz ama ceza aldık. Yani bizi yakalasalar cezaevine gönderecekler. Dolayısıyla biz bor
cumuzu ödeyeceğiz, ödemek istiyoruz ama ödeyemez duruma geldik. Çünkü çalışmıyoruz. Dükkâna 
gidemiyoruz, iş yerine gidemiyoruz." Dolayısıyla bunun bir önce önlenmesi gerekir kanaatindeyim. 

Şimdi, konuşmama başlarken "Kanunlar açık olmalı ve ihtilafları kolayca çözmeli." demiştim. 
Ancak Meclise geldiğimizden beri iki seneyi geçti. Bu iki senelik zaman zarfında çıkartılan kanun
lar maalesef toplumun büyük kesimini ilgilendiren kanunlar değil. Genellikle, mutlaka ihtilaf... On
ların da gündeme gelmesi, onların da kanunlarla düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim ama bugün 
vatandaşımız inim inim inlemekte. İşsizlik, yolsuzluk... Hadi bunları bir kenara bırakalım. Bıraka
mıyoruz ama, bari borcunu ödemek isteyen insanların borcunu ödemesine fırsat verecek birtakım 
kanun ve yönetmelikleri çıkartmakla uğraşalım diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akkuş, lütfen toparlayınız. 

AKİF AKKUŞ (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

Tabii böyle olunca da vatandaşta şöyle bir kanaat gelişti: Yine biz bunu, tabii vatandaştan din
liyor, vatandaştan duyuyoruz. "Acaba bu kanunlar daha çok dışarıdan manipüle mi ediliyor?" deni
liyor. "Dışarıdan müdahale mi var bu kanunların çıkartılmasında?" diye sorular soruyorlar ve bunda 
da pek haksız görünmüyorlar. Çünkü vatandaşın mağdur olduğu ve bir an önce çözülmesi gereken 
ihtilaflarını ortadan kaldıracak kanun ve yönetmelikler maalesef çıkartılmış değil. 

Bu bakımdan, önümüzdeki günlerde bunların çıkartılacağını ümit ediyor, bu önergemize kabul 

oyu kullanmanızı arzu ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akkuş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Azize Sibel Gönül 

Kocaeli 

"Geri alma açıklaması, karşı tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaş

makla birlikte, karşı tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa öneri yapılmamış sayılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Değerli 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının birinci fırkasında kullanılan kelimenin daha anlaşılır olması amacıyla iş bu önerge ve

rilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Arayacağım Sayın Genç. 

Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Altıncı 
Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 10'uncu maddesi üzerinde verilen Kocaeli Milletvekili Azize 
Sibel Gönül'ün önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi yeniden 
oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

10'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 

MADDE 11-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önce geliş sıralarına göre okutup aykırılık 
sıralarına göre işleme alacağım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - 11 'de bizde bir tane gözüküyor. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Şimdi verdik. 

BAŞKAN - Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 11. Maddesi ile ilgili olarak, "kurulan" 
kelimesinin yerine, "yapılan" kelimesinin, "Önerinin" kelimesinin yerine, "teklifin" kelimesinin ya
zılmasını "başlayarak" kelimesi yerine "itibaren" kelimesinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Rıdvan Yalçın Alim Işık Osman Ertuğrul 

Ordu Kütahya Aksaray 

OKTAY VURAL (İzmir) - Önerge dağıtılırsa... 

BAŞKAN - Sayın Vural, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci önerge hemen verilmiş, da
ğıtılacak. 

İkinci önergeyi okutup, dağıtıyorum: 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 18.23 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 
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T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan Borçlar Kanunu tasarısının 11. maddesinin 2. fıkrasındaki "kabulün gerekli 
olmadığı durumda" ibaresinin madde metninden çıkarılarak ". . . kabule gerek yoksa.. ." ibaresinin ya
zılmasını teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk İsa Gök Hulusi Güvel 

Mersin Mersin Adana 

R. Kerim Özkan Mevlüt Coşkuner 

Burdur İsparta 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Hocam, bir defa daha, 
tam dinleyemedim. "Açık" var mı, "açık" sözcüğü var mı? Yok. 

Katılmıyoruz efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Önerge Komisyonda yok, bizde yok görüşmesini yapıyoruz Sayın 
Başkan. Biz neye "Evet." diyeceğiz, neye "Hayır." diyeceğiz, önerge yok. 

BAŞKAN - Sayın gruplar, önergelerini daha erken verirlerse bundan sonra dağıtma imkânı olur. 

Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk. 

Sayın Öztürk, buyurun. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Borç
lar Kanunu'nun bu tasarısında hazır olmayan kişiler arasındaki sözleşmenin kurulma anıyla ilgili bir 
husus bu. 

Şimdi, bir hazır olanlar arasında sözleşmenin kurulması, bir de hazır olmayan kişiler arasında 
sözleşmenin kurulması olayı var. 11 'inci maddenin birinci fıkrası "Hazır olmayanlar arasında kuru
lan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur." Yani hüküm ve sonuç do
ğurma anını gönderildiği an olarak kabul etmiş, hemen akabinde "Açık bir kabulün gerekli olmadığı 
durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur." demiş. 

Şimdi, bizim önerdiğimiz değişiklik: Burada, ikinci fıkrada "açık bir kabule gerek yoksa" yani 
"açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlar" yerine "açık bir kabule gerek yoksa" ifadesini öneri
yoruz. Çünkü yürürlükteki Kanun'un aslında "eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa" ifadesi Türk-
çeye sözüm ona tercüme edilmiş ama "sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa" ifadesinin Türkçesi "açık 
bir kabulün gerekli olmadığı durumlar" değildir. 

Zaten bu tasarının en büyük anlaşılmaz noktalarından birisi de "Türkçeleştirme" adı altında, 
Türkçeleştirme yapıyoruz diye birtakım yanlış ifadelerin kanun metnine sokulmasıdır; bölük pörçük 
yapılmıştır. "Sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa"nın Türkçesi "açık kabule gerek yoksa" demektir. 
Bu, iki şeyi ifade ediyor aynı zamanda: Birisinde bir kesinlik var yani "açık bir kabule gerek yoksa"da 
bir kesinlik var, bir belirsizlik yok, bir takdirî durum söz konusu değil ama öbüründe, Komisyonun 
kabul ettiği tasarıda "bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda..." Hangi durumlar açık kabulün ge
rekli olmadığı durumlar, hangi durumlar açık kabulün gerekli olduğu durumlar? Bunların tayin ve tes
piti konusunda bir takdir hakkı getirilmiştir. Bu nedenle, bu yönden de bu yanlıştır. 
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Bu nedenle, biz, bu konunun düzeltilmesi için bu önergeyi verdik; hem yürürlükteki Kanun'la 
benzerlik göstermesi açısından hem de kelimenin doğru Türkçeleştirilmiş olması yönünden, öbür 
yandan da bir kesinlik, takdir durumundan çıkarma, açık, belirli bir durum yaratılması bakımından 
bu önergeyi verdik. Kabul edip etmemek yüce Meclisin takdirindedir. Komisyon ve Sayın Bakan 
katılmadığına göre, umuyorum AKP'li milletvekili arkadaşlarım da katılmazlar! 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 11. Maddesi ile ilgili olarak, "kurulan" 
kelimesinin yerine, "yapılan" kelimesinin, "Önerinin" kelimesinin yerine, "teklifin" kelimesinin ya
zılmasını "başlayarak" kelimesi yerine "itibaren" kelimesinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Söz isteyen? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Alim Işık konuşacak. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Alim Işık, Kütahya Milletvekili. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Türk 
Borçlar Kanunu Tasansı'nın 1 l'inci maddesinde bir değişiklik önergesi verdik, o konuyla ilgili söz 
almış bulunmaktayım. Öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yürürlükte olan Kanun'un 10'uncu maddesine denk gelen bu 1 l 'inci 
maddede, gerek birinci fıkrada gerekse ikinci fıkrada bazı kelimelerin yaşayan Türkçeyle uyuşması 
adına verdiğimiz bu önergenin kabul edileceği ümidiyle sözlerime başlamak istiyorum. 

Yürürlükte olan 10'uncu maddenin ilgili fıkrasını okuyorum, bir de mevcut tasarıdaki buna denk 
gelen fıkrayı okuyacağım, ikisinin birbirini ne derece karşıladığını sizlerin takdirine sunuyoruz. 

İkinci fıkra, 10'uncu maddede mevcut: "Eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa akdin hükmü, 
icabın vusulü anından itibaren cereyana başlar." Karşılığı: "Açık bir kabulün gerekli olmadığı du
rumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur." 

Eğer, benim dışımda, burada, Türk dili üzerinde çok ciddi emeği olan birçok milletvekilimiz 
var, onlar bunun tam anlamıyla birbirini karşıladığına inanıyorlarsa diyecek hiç sözüm yok. Biz di
yoruz ki bu fıkradaki "öneri" yerine, Sayın Bal'ın ısrarla, benden önce dile getirdiği "teklif, "baş
layarak" yerine de "itibaren" kelimelerinin yerleştirilmesi hâlinde yürürlükteki fıkraya daha uygun 
bir fıkra oluşturulmuş olur. Bunu kabul edeceğinizi umuyorum. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, birçok değerli hatibin de dile getirdiği gibi, evet Borçlar Kanunu ger
çekten bugün birçok vatandaşımızın değişiklik beklediği önemli bir Kanun ve bununla ilgili de ça
lışmalar yürüyor. Ancak, bunlarla ilişkili olmak üzere, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik krizin 
de etkisiyle, çok sayıda vatandaşımızın acil çözüm bekleyen dertlerinin de mutlaka öncelikle Hükü
met tarafından dile getirilmesi ve bunun çözümünün aranması gerekiyor. 

Hâlen 2009 yılı vergi hedefleri değerlendirildiğinde, gerek tahakkukta gerekse tahsilatta çok 
ciddi sapmaların olduğu ve öngörülen hedeflerin çok gerisinde kalındığı bir gerçek. Bir: Hükümet 
bunun tedbirini almalı. İki: "Niçin vatandaşımız vergisini ödeyemiyor, tahsilatlar niye yapılamıyor?" 
sorusunun cevabı çok net verilmelidir. Bugün gerek SSK gerekse BAG-KUR borçlarını bir iki tak
sit ödeyemediği için bu haklardan yararlanamayan neredeyse milyonlarca vatandaşımızın bulunduğu 
bir Türkiye'de mutlaka bunun tedbirinin alınması gerekiyor. 

Kredi borçları karşılığında çoğu yabancılaştırılmış bankalarımızın çiftçilerimizin elindeki tar
laları ipotek karşılığında alma durumuna gelmiş olduğu bir dönemde mutlaka bu çiftçi borçlarının ye
niden yapılandırılması kaçınılmaz görülmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi borçlarını ödeyemediği için 
ekmek teknesi olarak kullandığı kamyonunu, dolmuşunu, otobüsünü ve traktörünü gerek jandarma
dan gerekse trafik polislerinden saklayan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artarak çoğalmak
tadır. Bunun tedbirini mutlaka almak zorundayız. 

İnanıyorum ve iddia ediyorum: İçimizdeki tüm milletvekillerimize özellikle bu yıl "Çocuğuma 
burs sağlayın." diyen çok sayıda vatandaşımız başvurdu. Bugün Açık Öğretim Fakültesi dönemlik 
harcı olan 230 TL'yi yatıramadığı için kapılarımızı aşındıran çok sayıda velinin derdine derman 
olmak zorundayız. Bunlar bu ülkenin gerçekleri. Mutlaka bunlara bir an önce çözüm getirmek hepi
mizin görevi. 

Yine, birçok belediyemiz eylül ayı sonu itibarıyla, ekim ayı başlangıcında, İller Bankasından 

gelen ödeneklerini sadece ve sadece çalışan işçilerine ve memurlarına vermek durumunda. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Işık, lütfen toparlayınız. 

ALİM IŞIK (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 

Onun dışında, vatandaşa götüreceği hizmetleri maalesef götüremez durumda. 

Bugün kendi seçim bölgem Kütahya ilinin küçük bir belde belediye başkanının kendime ilettiği 
rakamları sizlere veriyorum: İller Bankasından aldığı 22 bin TL'nin 14 bin TL'si kesilmiş, geriye 
kalan paradan çalışan işçilerin borcu ödendikten sonra kendisine kalan paranın sadece 2.500 TL ol
duğunu ve bir ay boyunca, belediye maaşını dikkate almadan, bu parayla nasıl hizmet vereceğini 
kendisinin kara kara düşündüğünü bana iletti. Ben de size iletiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle önergemizin kabulünü bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

11 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

- 7 4 8 -



TBMM 15 .10 . 2009 O: 6 

B. Sözleşmelerin şekli 

I. Genel kural 

MADDE 12-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 12. Maddesinde yer alan, "Sözleşmele
rin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir." ibaresi yerine "Kanunda 
aksi öngörülmedikçe, sözleşmelerin geçerliliği hiçbir şekle bağlı değildir." ibaresinin yazılmasını, 

"Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz." ibaresinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 12'nci maddesi Borçlar 
Kanunu'nun en önemli maddesidir. Bu maddenin, önemine binaen dikkatle kaleme alınması gerekir. 
Bu maddenin konulmasının sebebi, hikmeti, kanuni şekle uymayan -sözleşmelerde belirlenen kanuni 
şekil var ise o şekle uyulur- kanuni şekle uymayan sözleşmeler geçerlidir. Anlatılmak istenen meram 
bu. Ancak size ben okuyayım bu maddenin nasıl kaleme alındığını: "Sözleşmelerin geçerliliği, ka
nunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, 
kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz." 

Biraz önce tasarıda olması gereken fikri ben size irticalen söylemiştim ancak kanun metnini 
eğer mukayese etmek isterseniz, çiftçi kökenden gelen milletvekili arkadaşlarımız bilir, nadas edil
miş bir tarlada traktör römorku arkasında seyahat etmek gibi anlamsız, birçok kelimeyi tekrar eden, 
gereksiz bir şekilde tekrar eden bir anlatım bozukluğu içerisindedir. 

İşte, sözleşmenin kanuni şekle uygun olması gibi yalın bir anlatımı içermeyen bu maddenin ya
zılışı da dikkate alınarak anlamının düzeltilmesi ve yaşayan Türkçeye uygun hâle getirilmesi, oku
yanın da anlayabileceği bir düzeltme yapılabilmesi için bu önerge verilmiştir. 

Diğer taraftan, maddenin son cümlesi: "Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm 
doğurmaz." Değerli arkadaşlarım, zaten birinci fıkrada ve ikinci fıkranın birinci cümlesinde kanuni 
şeklin ne olduğu ve kanuni şekle uyulmanın bir geçerlilik şartı olduğu ifade ediliyor. Bu ifadeden sonra 
"Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz." gibi bir ifadenin kanun met
ninde yer almasının bir anlamı bulunmamaktadır. İşte bu anlamsızlığı, bu abesle iştigali ortadan kal
dırmak amacıyla maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinin metinden çıkarılmasını teklif ettik. 
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Bu teklifin de diğer tekliflerimiz gibi reddedileceğine dair bir kanaatimiz vardır. Ancak, bu ka
naati ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı şeklinde yorumlamıyorum. Artık Meclisin kanun
lar yapılırken ortaya koyduğu iradeyi gazi Meclisin iradesi değil AKP Grubunun iradesi olarak 
anlıyorum ve bu tür garip, abesle iştigal eden ifadelerin, ibarelerin de, yenilendiği ifade edilen Borç
lar Kanunu'nda yer almasının kusurunun yüce Meclise ait olmadığını, AKP Grubuna ait olduğunu 
ifade ediyor, önergeyi takdirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

II. Yazılı şekil 

1. Yasal şekil 

a. Kapsamı 

MADDE 13-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Yeni bir önerge geldi. Önce önergeyi dağıtalım. 

Dolayısıyla beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.42 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

13 'üncü madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup ay
kırılıklarına göre işleme alıyorum. 

Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasansı"nın 13'üncü maddesinin 1. Fıkrasının 1. 
cümlesinin "Kanunda belirli bir şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de 
aynı şekle uyulması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi, 

İkinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Aykırı olan ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 13'üncü maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini 2. fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Mevlüt Coşkuner Ali İhsan Köktürk Ali Rıza Öztürk 

İsparta Zonguldak Mersin 

R. Kerim Özkan Ergün Aydoğan 

Burdur Balıkesir 

"Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı şekle 
uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yeni hükümler bu kuralın 
dışındadır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge hakkında söz talebi? 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Ramazan Kerim Özkan konuşacak. 

BAŞKAN - Ramazan Kerim Özkan, Burdur Milletvekili. 

Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Borçlar Kanu-
nu'yla ilgili olarak verdiğimiz önergede Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 13'üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, ikinci fıkranın madde metninden çıkarılmasını 
talep ediyoruz: "Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de 
aynı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler 
bu kuralın dışındadır." 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu kanunlar görüşülürken yaz boyunca, günlerdir vatan
daşlarımızdan çekle ilgili olsun, borçlarla ilgili olsun, bu yapılanmalarla ilgili olsun esnaflarımızdan 
mesajlar alıyoruz. 550 milletvekilimize değişik mesajlar geliyor ancak çekle ilgili olduğu için bakıp 
siliyorsunuz ama ben bunların yaklaşık on bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum; ne diyor, esna
fımız ne diyor, işçimiz ne diyor, çek mağdurumuz ne diyor, onları sizlerle paylaşmak istiyorum me
tinden, geldiği gibi: 

"Esnaftım. 50 kişiye istihdam sağlıyordum. Bankalar beni bitirdi. Eşim kanser hastası. Çekle
rim yazıldı. Bir de şimdi hapse gireceğim. Esnafa bir af verebilir misiniz?" Sayın Bakana söylüyor, 
bizlere söylüyor. 

"Parası olmayan birini cezaevine gönderen tek hukuk kuralı bizde. Bir çeke imza attık, dünyam 
karardı. Üç yıl hapis aldım, lütfen kurtarın beni. 

F. A." 

"Vekilim, ekonomik kriz beni de vurdu, param kalmadı, çekimi ödeyemedim, sonum hapis. Ha
pisteyken kim benden para alacak? Borca hapis olur mu? Lütfen, bu çığlığı duyun." 

"Çeklerden çektiğimiz yetmez mi Saygıdeğer Vekilim? Beş yıl ceza gaspa, dolandırıcılığa, te
cavüze verilmiyor. Bu işi çözeceğinize inanıyoruz. Onurumuzu kırmayın." 

"AK PARTİ'yi, Cumhuriyet Halk Partisini, Milliyetçi Hareket Partisini ve tüm vekillerimizi çok 
seviyoruz. Ne olursunuz çek mahkûmlarını affedin. Kaçak yaşamaktan usandık. Ceza indirimi yok, 
şartlı tahliye yok, açık cezaevi yok. Beş yıl hapis. Bir terörist bile pişmanlık yasasından yararlanıyor. 
Artık bu feryatları bitirin." 

"Ekonominin tek suçlusu esnaf mı? Çekini ödeyemeyen birine üç yıl ila beş yıl hapis reva mı? 
Yüce Allah bunun hesabını sormaz mı? Bir Cem Garipoğlu kadar ceza indirimi bile yapılmıyor. Çek 
Kanunu'nda -yazık, çok yazık- 700 bin kişi kaçak durumda. Likidite kaygısı olur diye bizi cezaevine 
atanları Allah'a havale ediyorum." 

"Çeklerimi ödeyemedim. Hapis cezası aldım. Ailem dağıldı. Çocuklarımı bir yıldır göremedim. 
Aranıyorum, bu yüzden borcumu da ödeyemiyorum. Sizin huzurunuz yerinde mi?" 

"Çek keserken teminat olarak özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi veriyoruz, farkında mısınız? Ço
cuklarımı özledim, yuvamı özledim. Üç bayramdır çile çekiyoruz. Bir çeke imza attım, ödeyemedim. 
Cezası bu kadar ağır olmamalı. Allah aşkına bizleri affedin." 

- 7 5 2 -



TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2009 O: 7 

"Devletimiz çeklerde tahsildar olmuş, ceza kesmiş, alamadığı para için de bizleri beş yıl hapse 
mahkûm etmiştir. Esnaf olarak bunu kaldırmamız mümkün değildir." 

"Sayın Başbakanımız demokratik açılımda 'Her şey müzakereyle çözülecek.' diyor. Çek Ka-
nunu'nda da müzakere istiyoruz. Eşler, çocuklar, analar, yakınları için ağlıyoruz." 

Bu feryatlar telefonlarımıza gelen mesajlardan, aynen, hiçbir katkı koymadan alınmıştır. Siz
lere de geliyor, sizler de biliyorsunuz. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli komisyon üyeleri; gerçekten, çeki alamayan, çek 
karşılığını alamayan borcunu ödemiyor. Çeki ödeyemeyen hapse giriyor, çalışamıyor. 

Bu sorunun bu Meclis tarafından çözülmesini talep ediyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 13. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. cümle
sinin "Kanunda belirli bir şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı 
şekle uyulması zorunludur" şeklinde değiştirilmesi, 

İkinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13'üncü madde yasal şekli, yani 
kanuni şekli düzenlemektedir. 13'üncü maddenin, bundan önceki maddelerde olduğu gibi, yazımında 
ve tasarının hedef gördüğü düşünceyi anlatmakta büyük bir zafiyeti bulunmaktadır. Madde kapsamına 
baktığımızda "kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen" diye bir tanımlama yapılmaktadır. Oysa 
madde alt başlığı yasal şekli tarif ediyor. Yasal şeklin içerisinde yazılı şekil vardır, noterlikte yapılan 
düzenlemeler vardır, resmî senetler vardır. Dolayısıyla madde metni bu üç kısmı da, bu üç unsuru da 
kapsayacak şekilde yazılması gerekirken sadece birinci fıkrası yazılı şekli hükme bağlamıştır. 

Birinci fıkranın anlatımından noterliklerde yapılan düzenleme şeklindeki sözleşmeler ile resmî se
netler bunun dışındadır. Bunun böyle olduğunu ben iddia etmiyorum, maddenin ikinci fıkrası bunun 
böyle anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor. Maddenin ikinci fıkrası diyor ki: "Birinci fıkrada sevk et
tiği hüküm, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır." Demek ki bu madde özen 
gösterilerek kaleme alınmamıştır. Demek ki bu maddenin içinde kalanlar ile dışında kalanlar arasında bir 
ayrım metin itibarıyla yapılamamıştır. Bunun düzeltilmesi gerekir. Düzeltilmesi gayet kolaydır. Madde
nin birinci fıkrasına "kanunda belirli şekilde yapılması" ibaresi konulduğu zaman mesele anlaşılacaktır. 
İşte, anlaşılır hâle getirebilmek için bu önergeyi vermiş bulunuyoruz ve "belirli şekilde" ibaresi eklen
dikten sonra, bunun, sözleşmenin bozulmasına ilişkin hükmünün de "aynı" kelimesini kullanmak sure
tiyle ifade edebiliriz. Bu ifadeyi de kullandığımız zaman ikinci fıkraya gerek kalmayacaktır. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza... 

III.- Y O K L A M A 

(CHP ve MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Yoklama yapılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın Bal, 
Sayın Ünlütepe, Sayın Öztürk, Sayın Okay, Sayın Keleş, Sayın Köktürk, Sayın Aydoğan, Sayın 
Özkan, Sayın Coşkuner, Sayın Ağaoğlu, Sayın Barış, Sayın Gök, Sayın İnan, Sayın Mengü, Sayın 
Baytok, Sayın Vural, Sayın Yıldız, Sayın Akkuş, Sayın Uzunırmak, Sayın Tankut, Sayın Özdemir. 

Yoklama işlemini başlatıyorum ve beş dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

13'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

b. Unsurları 

MADDE 14-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup 
aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan B.K tasarısının 14. maddesinin 2. fıkrasındaki " . . . veya buna benzer ileti
şim araçları..." ifadesinin metinden çıkarılmasını teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk Birgen Keleş 
Mersin Zonguldak İstanbul 

Mevlüt Coşkuner Ramazan Kerim Özkan Şahin Mengü 
İsparta Burdur Manisa 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 14. Maddesi ile ilgili olarak, ikinci fıkra 
hükmünün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 
Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 
Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi? 

Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Tabii, Sayın Komisyon Başkanımız geciktiği için espri olsun diye ifade ediyorum, İç Tüzük'te 
yerinin olduğunu biliyorum, aslında Komisyona ve Sayın Bakanlığa sormanıza gerek yok Sayın Baş
kan, bizim önergelerimizin külliyen reddedildiği şimdiye kadarki uygulamadan ortaya çıkıyor. Hiç 
olmazsa zaman kaybetmemek için "Komisyon kabul etmiyor.", "Bakanlık kabul etmiyor." diyerek 
bu usuli işlemi yerine getirmeniz mümkün. Buna rağmen biz düşüncemizi Genel Kurul ile paylaşa
rak bu kanunu olgunlaştırmaya çalışma gayretimize devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözleşmelerin yazılı şekilde olanlarının düzenlendiği önemli bir maddedir 
tasarının 14'üncü maddesi. Bu şekli itibarıyla da, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde 
borç altına giren kişinin imzasının bulunması şartı kanun metni hâline getirilmek istenmektedir. Bu 
doğrudur ancak ikinci fıkrasında çok ciddi sorun vardır. Bu ciddi sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum: 

İkinci fıkra iki önemli bölümde değerlendirilebilir. Bunlardan bir tanesi: "...imzalı bir mektup 
veya asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf..." 

Zaten imzalı mektup ile asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf birinci fıkra hükmü 
kapsamındadır dolayısıyla ikinci fıkrada bunun düzenlenmesinin hiçbir anlamı yoktur, ikinci fıkrada 
düzenlenmesi abesle iştigaldir. Biz, yüce Meclisin abesle iştigal etmeyeceğini düşünüyoruz, onun 
için bu önergeyi veriyoruz. 

İkinci fıkranın ikinci bölümü ise vahim bir durumu ortaya koymaktadır. Bu vahim durum ise 
şöyle izah edilmektedir: ".. .teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya 
da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer." 

Burada değerli arkadaşlarım, vahamet teyidin imza yerine geçmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Oysa 
tasarının bu maddesi imzayı aramaktadır. İmzanın ispatı veya imza edene ait olmadığının belirli bir pro
sedürü vardır. Ancak teyidin hangi prosedüre tabi olduğu bu kanunda olmadığı gibi hukukumuzda da 
yoktur. Dolayısıyla teyidi yazılı bir sözleşmenin altındaki borçlu imzası yerine geçirmek demek, bu 
kanun ile ileride doğabilecek hukuki ihtilafların cinayet boyutuna ulaşmasını kabullenmek demektir. 

Güvenli elektronik imza ile birinci fıkra hükmünün bağdaştırılmasını da doğru bulmamaktayız. 
Çünkü güvenli elektronik imzanın bulunduğu yerde yazılı şekil yerine geçen şekil değil, imza koşu
lunun gerçekleştiği yazılı şeklin bizzat kendisi mevcuttur. Yani eğer güvenli elektronik imza, güvenli 
elektronik imza ise o zaten yazılı şeklin ta kendisidir. Dolayısıyla bunun bir teyit prosedürüne bağ
lanmış olması abesle iştigal etmek demektir. Biz, yüce Meclisin abesle iştigal etmediği düşüncesiyle 
bu değişiklik önergesini verdik. Dolayısıyla maddenin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını talep 
ediyor ve bu talebimizi yüce heyetin takdirine sunuyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan B.K. tasarısının 14. maddesinin 2. fıkrasındaki".. .veya buna benzer iletişim 
araçları..." ifadesinin metinden çıkarılmasını teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Şahin Mengü, Manisa Milletvekili. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; çok 
temel bir yasayı konuşuyoruz, hukuk konuşuyoruz, yani burada siyaset yapılması diye bir şey söz ko
nusu olmaması lazım ama görüyorum ki gerek Komisyon gerekse Sayın Bakanlık muhalefetten gelen 
her önergeye, hiç incelemeden, baştan "Yok." diyor. Hele Sayın İyimaya iyi de bir hukukçudur, nasıl 
bunu yapıyor, içime de sindiremiyorum hakikaten. Otuz yıl aynı koridorda avukatlık yaptık, çok 
ciddi hukukçudur ama işi gücü bıraktı, bizden gelen her önergeye "Hayır." demeyi "Katılmıyoruz." 
demeyi kendine prensip edindi. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ağız alışkanlığı. 

ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Yani çok enteresan bu memlekette olan olaylar. 

Şimdi, Medeni Kanun'da aynı hatayı yaptık, Borçlar Kanunu'nda aynı hatayı yapıyoruz. Hadi, 
Medeni Kanun'da, o tarihteki Başbakanlık Kanunlar Dairesi Başkanı heyeti kandırdı. "Böyle kanunlar 
temelde değişerek görüşülürse temel kanun diye görüşülür, eski kanunun üstünde oynarsınız değiş
mez." dendi. Bunu bana rahmetli Turgut Hoca anlatmıştı, oradan biliyorum. Şimdi, bir kere, yapılan yan
lış, bir yasayı tümden değiştirmektir. Dünyada bunun örneği var, Fransa'da Code Napoleon var, üç yüz 
yıldır bu yasa kullanılır. Elbette gelişen toplumsal şartlara göre, ekonomik şartlara göre bu yasalara ila
veler yapılır ama nasıl yapılır, bunun çeşitleri, formülleri vardır: A dersin, B dersin... Bir sürü işaret var. 
Bunları kullanarak maddeleri peş peşe getirirsin. Biz öyle yapmıyoruz, sil baştan kanun yapalım. Bir 
kere, yargının bütün belleğini bir anda yok ediyoruz. Bu çok tehlikeli ve çok yanlış bir tutum. 

Arkasından, kanun maddelerinde yoruma açık hüküm getirmemek lazım. Şimdi, bakın, bu 14'üncü 
maddede diyor ki -bizim çıkartılmasını istediğimiz- saymış "...teyit edilmiş olmaları kaydıyla, faks 
veya buna benzer iletişim araçları..." Şimdi, anlıyorum ki, yasa koyucu, bu taslağı hazırlayan arka
daşlar, gelişen teknoloji karşısında herhangi bir değişiklik olursa, yeni aletler çıkarsa, bu da bunun 
içinde yorumlansın diye... Şimdi, beyler, hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, bugüne kadar hiç hâkimin ni
celiğini tartışmadık. Bunu bir tartışmaya başlarsak, böyle yoruma açık maddelerin nereye kadar gide
ceğini çok tartışırız. Onun için, bizim yapacağımız... Ben şunu kabul ediyorum: Gelişen teknolojiye 
göre değişikliğe elbette hâkim karar verecek. Yani bugün faks vardır, yarın faks yoktur. Yaşı müsait 
olanlar hatırlar, bu memlekette bir zamanlar teleks vardı. Var mı teleksi hatırlayan? Yani hatırlarsınız 
da şu anda sokakta görseniz o cihazın teleks olduğunu hatırlamazsınız çünkü kalmadı, kullanılmıyor. 
Yarın da faks bu hâle gelecektir. O bakımdan, buraya bir tane normal cümle koyarsınız, "elektronik ile
tişim araçları" dersiniz, bütün hepsini kapsar. Böyle yaptığınız zaman fazla yoruma müsait oluyor, bu 
çok tehlikelidir. Yani bunu yaptığınız zaman ileride gereksiz tartışmalara, gereksiz yorum farklılıkla
rına neden olursunuz. Ama burada "faks"ın sonuna, hatta "faks"ı dahi kaldırıp "elektronik iletişim araç
ları" dersiniz. Zaten elektronik imzayı getiriyorsunuz, bütün bunun önüne geçersiniz. 
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Onun için -reddedeceğinizi biliyorum ama, maalesef İç Tüzük bunu emrettiği için söylüyorum-
önergemizin kabulü yönünde oylarınızı rica ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

15'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

c. İmza 

MADDE 15-

BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup aykı
rılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 321 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 15. maddesinin 3. fıkrasının 
madde metninden çıkartılmasını arz ederiz. 

Mustafa Elitaş Ali İhsan Köktürk Ali Rıza Öztürk 

Kayseri Zonguldak Mersin 

Halil Ünlütepe Turgut Dibek 

Afyonkarahisar Kırklareli 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 15. Maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Usulüne göre onaylanmadıkça veya imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edil
medikçe, görme engellilerin imzaları onları bağlamaz" 

3. fıkranın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Rıdvan Yalçın 

Konya Mersin Ordu 

İzzettin Yılmaz Osman Ertuğrul 

Hatay Aksaray 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, yük
sek Başkanlığa ve yüksek heyete İç Tüzük'ümüzün 87'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının ikinci 
cümlesi gereği ifade etmeye mecburum ki Komisyonumuza, Divana gelen bütün önergeleri Komis
yon Başkanlığı bihakkın tetkik etmekte ve kodifıye edilen metnin ruhuna uygun önerileri beyan ola
rak ortaya koymaktadır. 

Şu anda, Komisyon Başkanı olarak teklife katılıyorum iradesini dermeyan etme iktidarından 
yoksun olmakla birlikte, prensip olarak bu teklifi yüksek heyetin takdirlerine arz ediyorum. 
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ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Estağfurullah! Mahcup ettiniz! 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Mevcut Borçlar Kanunu'muzun III. fıkrası 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile yürürlükten kaldırılmış, bunun ye
rine Noterler Kanunu'nun 73 ve 75 inci maddelerinde değişiklik yapmak suretiyle, görme engellilerin 
noterde yapacakları işlemlere ilişkin düzenlemeler getirilmişti. Tasarının eski halinde, 3. Fıkra ola
rak "usulüne göre onaylanmadıkça veya imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edil
medikçe, körlerin imzaları onları bağlamaz" demek suretiyle, eski 14. maddenin III. Fıkrasındaki 
düzenlemeye geri dönülmekteydi. Metin tasarıdan çıkarılmıştır. Ancak metnin kabulü ile 1512 sayılı 
Noterlik Kanunu'nun değişik 73. ve 75. maddeleriyle uyum sorunu söz konusu olacaktır. 

Maddenin 3. fıkrasında açığa atılan imzanın metnin doldurulması hâlinde imza edenin irade
sine uygun olduğu kuralı getirilmiş, durumun aksini göstermedikçe metnin anlaşmaya aykırı oldu
ğunu ispat yükünün imza sahibine ait olduğu kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile, adeta açığa atılan 
imzalı boş belgenin üzerinin doldurulması meşru hale getirilmektedir. Bu hükmün yasadan çıkarıl
ması gerekir. Çünkü sorun maddi hukukla değil, ispat hukukuyla ilgilidir. 

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

Sayın milletvekilleri, biraz önce kabul edilen önergeyle 15'inci maddenin üçüncü fıkrası me
tinden çıkartılmıştır. Bu nedenle, aynı amacı taşıyan ilk önerge işlemden kaldırılmıştır. 

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

16'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 

d. İmza yerine geçen işaretler 

MADDE 16-

BAŞKAN Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 16. Maddesi ile ilgili olarak, "İmza ye

rine usulüne göre onaylanmış" ibaresi yerine, "İmza beyanı yerine geçmek üzere noterlikçe beyan ve 
tespit edilmiş" ibaresinin kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

- 7 5 8 -

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Efendim, hukukta "İmza 
beyanı" adı altında bir kategori olmadığından katılmamız mümkün değil. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi? 

Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın İyimaya'nın bir önceki 
maddede göstermiş olduğu nazik ve beliğ cümlesine teşekkür ediyorum ancak ikinci, yani ondan 
sonraki maddede, 16'ncı maddedeki "İmza beyanı yerine geçmek üzere bir kategori yoktur." ifade
sine nezaketen katılmadığımı ifade ediyorum. "İmza" dediğimiz hadise elle atılan imza olduğu gibi 
imza yerine geçen, geçmişte Sayın İyimaya'nın belki dedesinin veya anneannesinin, babaannesinin 
uyguladığı mühür de imza yerine geçer. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - O, beyan değil işaret. 

FARUK BAL (Devamla) - "Kategori" dediğimiz olay bu şekilde umarım açıklığa kavuşabilir. 
Diğer taraftan, imza atamayanların işaretleri de o şekilde değerlendirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, öngörülen değişiklikle noterde yapılan imza beyanı yerine, yine noter
lerde tespit edilen beyan esası kabul edilmiş olacaktır. Böylece, imza yerine geçen işaretlerle ilgili ola
rak imza beyanı ile bir paralellik sağlanmış olacaktır. Bu paralelliği sağlamak üzere bu önerge 
verilmiştir. Takdirini yüce Kurula bırakıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

17'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

2. İradî şekil 

MADDE 17-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 17. Maddesinin 2. fıkrasında kullanılan 

"yasal yazılı şekle" ifadesi yerine "yasal şekle" ifadesinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 

Aksaray Ordu 

FARUK BAL (Konya) - Önergeyi çekiyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 

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

18'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

C. Borç tanıması 

MADDE 18-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 18. Maddesi ile ilgili olarak, "Borç ta

nıması" deyimi yerine "borç ikrarı" deyiminin kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, borç ik
rarı, ikrar sözcüğü şeklî hukuka aittir. Borç tanınması, hem doktrinde hem Yargıtayda ve hem maddi hukuk 
öğretisinde tamamen benimsenmiştir, doktora tezi de vardır. Komisyon önergeye iştirak etmemektedir. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın İyimaya'nın bu kısa açık
lamasına teşekkür ediyorum, ancak benim açıklamalarımı aynı dikkatle değerlendirir ise farklı bir so
nuca varacağına inanıyorum. 

Bir kanunda bir tabirin değiştirilmesi niçin değiştirildiği sorusunun cevabının aranılacağı bir 
hâli doğurur. Niçin değiştirildiği sorusunun cevabını kim arayacaktır? Bunu uygulayıcılar arayacak
tır. O zaman uygulayıcıları mevcut durumu itibarıyla şimdiye kadar uygulanarak gelmiş bir maddeyi 
değiştirir iken niye bir külfete sokalım, niye bir araştırmaya, niye yeni bir arayışın içerisine sokalım? 

Bu bir yana, "tanıma" kelimesi çok farklı anlamları ortaya koyabilir. Uluslararası hukuk açısın
dan değerlendirdiğimizde, "yabancı mahkeme kararlarının tanınması" diye bir kavram vardır. "Ya
bancı mahkeme kararlarının tanınmasındaki "tanıma" kelimesi ile buradaki "tanıma" kelimesi 
birbirleriyle örtüşmemektedir, ikisinin anlamı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, "Borcun tanınması" 
ibaresi yeni bir tabir olarak, hukuk tabiri olarak hukukumuza girecektir, ancak bunun "Borcun ikrarı" 
kelimesini karşılayıp karşılamadığı, "Borcun ikrarı" tabirini karşılayıp karşılamadığı uygulayıcılar 
arasında tartışılacaktır. Böyle bir tartışmanın anlamı yoktur. Bu tartışma "ikrar" kelimesinin şümu
lünün dışına çıkarak farklı anlamlar yüklenmesi gibi hukukumuzda tartışılır bir alan da yaratacaktır. 

İşte bu nedenden dolayı bu önergeyi vermiştik. Bu önergenin bu açıdan değerlendirilmesini arzu 
ediyor ve yüce Kurulun takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

19'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 

D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 

MADDE 19-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Faruk Bal 
Konya 

Mehmet Şandır 
Mersin 

İzzettin Yılmaz 
Hatay 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 19. Maddesi ile ilgili olarak, "Borç ta
nıması" ibaresi yerine "borç ikrarı" ibaresinin yazılmasını ve "kazanmış olan" ibaresi yerine de "edin
miş olan" ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 
Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın 
Aksaray Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Sayın Başkanım, "Borç 

tanıma" ibaresini bundan önceki maddedeki gerekçeyle, "edinmeye" ise mülkiyet hakkına taalluk 
eden bir terim olması sebebiyle katılamıyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi? 

Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın İyimaya ile böyle atışı-
yormuş gibi sürekli olarak huzurunuza geldiğim intihası uyanmasın. Doğrusu odur ki biz bu yasa ta
sarısının olgun bir şekilde çıkabilmesi ve yüce milletimizin borç ilişkilerinde bu haliyle temayüz 
edebilmesi için bir gayret içerisindeyiz. 

"Borç tanıması" tabiri, "borç ikrarı" deyimini tam olarak karşılamamaktadır. Bunu sadece hu
kukçular değil dil bilimciler de ifade etmektedir. Doğrudur Sayın İyimaya'nın dediği. Bazı, hukuki 
bilgileri ile temayüz etmemiş olan hukukçuların hukuk bilgileri yerine yeni kelimelerle kendilerini 
gösterebilmek için bir gayret içerisinde olduklarını biz de bilmekteyiz ancak bu gayretin kabul gö
rebilmesinin şartı onun öngördüğü kelimenin, hukukun arzu ettiği, hedef aldığı amacı tam olarak 
karşılayıp karşılamamasıyla ölçülmelidir. İşte "borç tanıması" tabiri de yabancı unsur çağrıştırması
nın yanında "ikrar" kelimesini de tam olarak karşılamamaktadır. 

"Borç tanıması borcun sebebini içermemiş olsa bile geçerlidir." şeklindeki ifade ise -tasarı met
nindeki- "Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç ikrarı geçerlidir." şeklinde yazılması hâlinde 
madde hedef aldığı anlama kavuşabilecektir. 

"Edinmek" fiiline gelince, elbette ki "kazanmak" ve "edinmek" fiili farklı farklı anlamlarda kul
lanılabileceği gibi "edinmek" fiilinin burada kullanılmış olması da çok yadırganacak bir durum de
ğildir diyor, önergemizi yüce Kurulun takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur, beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.29 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Seki
zinci Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 19'uncu maddesi üzerinde verilen Konya Milletvekili Faruk 
Bal ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.35 
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SEKİZİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 19.34 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşiminin Doku
zuncu Oturumunu açıyorum. 

321 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 19'uncu maddesi üzerinde verilen Konya Milletvekili Faruk 
Bal ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı ikinci kez bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

19'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

E. Genel işlem koşullan 

I. Genel olarak 

MADDE 20-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır; okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı"nın 20. Maddesi ile ilgili olarak, "tek ba
şına hazırlayarak" ibaresi yerine "tek taraflı olarak hazırlayıp" ibaresinin kullanılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır İzzettin Yılmaz 

Konya Mersin Hatay 

Osman Ertuğrul Rıdvan Yalçın Behiç Çelik 

Aksaray Ordu Mersin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, genel 
işlem koşullarında tek taraflılık bir koşul olmakla birlikte yeter koşul olmadığı için, tek başına ha
zırlanması da zorunlu olduğu için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Behiç Çelik, Mersin Milletvekili. 

Buyurun Sayın Çelik. 
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DOKUZUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 19.39 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 
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BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 321 sıra sayılı Türk Borçlar Ka
nunu Tasarısı'nın 20'nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergeye istinaden söz almış bulunu
yorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, bugün mevcut, yürürlükte olan 818 sayılı Ka-
nun'un yerine geçmek üzere yüce Meclis tarafından çıkarılmak için mesai sarf ediliyor. 

Burada bu kadar geçen süre zarfında, söz konusu tasarının 20'nci maddeye kadar yapmış oldu
ğumuz çalışma sonucunda gerek Adalet Komisyonunun gerekse Komisyona tasan hâlinde gelen met
nin birçok kesimlerce sorularak geliştirildiğini bu bağlamda görmüş bulunuyoruz. 

Ancak, Milliyetçi Hareket Partisinin ve diğer muhalefet partilerinin sözcülerinin konuşmala
rında da ifade ettiği gibi, özellikle dil konusuna önem verilmediği ve birçok maddede de birtakım 
ciddi ve bariz hatalar yapıldığı ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. 

Biz, burada Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, kanunun başından sonuna kadar, geçmişte 
uygulanan 818 sayılı Kanun'umuzun özellikle bizi ve özel ticari ve ekonomik hayatımızı canlandı
rıcı faktörlerini bu tasan içerisinde de ciddi ve daha yoğunlaştırıcı olarak hissedilmesini sağlamasını 
özellikle istiyoruz. Ancak ne var ki, bu titizliğe uyulmadığı da bir vakıadır. 

Bu itibarla, yine 20'nci madde üzerinde vermiş olduğumuz önerge "Genel işlem koşulları, bir 
sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla ön
ceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir." cümlesindeki "tek başına 
hazırlayarak" ibaresinin çıkarılarak, onun yerine "tek taraflı olarak hazırlayıp" ibaresinin konulması 
şeklinde düzenlenmesini yüce Meclise arz etmiş oluyoruz. 

Biliyorsunuz Türk Borçlar Kanunu özü itibarıyla özel hukukun en temel kanunudur. Bu itibarla 
"özel hukukun anayasası" olarak da ifade edebileceğimiz Borçlar Kanunu'nu ciddi bir şekilde ha
zırlamak ve eksiksiz olarak Genel Kurulumuzdan kabulünü sağlamak hepimizin boynunun borcudur. 
Bu itibarla ticari ve ekonomik hayatı düzenleyen hükümler içeren bu tasarının... Ticari hayatımızın 
AKP'nin son yedi yıllık döneminde ne hâle getirildiğini de özellikle vurgulamak istiyoruz. Yani 
kanun çıkarabilirsiniz, düzenleyici hükümler getirebilirsiniz ancak toplumsal cinnetin had safhaya 
çıktığı, toplumsal gerilimin gittikçe tırmanışa geçtiği, işsizlik liginde Türkiye'nin İspanya'dan sonra 
sondan 2'nci konuma getirildiği ve toplu katliamların, aile facialarının yaşandığı bir dönemi idrak edi
yoruz. Bu arada pazarlanan, satılan, Ermenistan ya da Kıbrıs projeleriyle ve bölücülük projeleriyle 
satılmakta olan bir Türkiye kara tablosu ile de karşı karşıyayız. 

Demek ki siyasal gelişmeler -yani "gelişmeme" aslında- ve ekonomik ve ticari hayattaki iktidarın 

yapmış olduğu gerilemeler Borçlar Kanunu'nu ne kadar mükemmel yaparsak yapalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayınız lütfen Sayın Çelik. 

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - .. .bir anlam ifade etmeyeceğini de göstermiş bulunuyor. 

Bu itibarla yine de yüce Kurula, 20'nci maddedeki önergemizin içerdiği şekliyle düzenleme ya

pılmasını Genel Kurula arz ve teklif ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

İSA GÖK (Mersin) - Karar yeter sayısı, Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım... 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Karar yeter sayısı, Başkan. 

BAŞKAN - Acele etmeyin Sayın Öztürk, duyduk. Çok heyecanlanmayın, arayacağız. 

Karar yeter sayısı arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kâtip üyeler arasında uyuşmazlık olduğu için elektronik sistemle işlem yapacağız. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

II. Kapsamı 

1 .Yazılmamış sayılma 

Madde 21-

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Borçlar Kanunu Tasansı"nın 21. maddesinin ilk fıkrasına birinci cümle 
olarak: 

"Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun du
rumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz." cümlesinin eklenmesini, Tasarının 1. fıkrasında yer 
alan "kabul etmesine bağlıdır." ibaresinden önce gelmek üzere "ayrıca ve açıkça" ibaresinin eklenme
sini, Tasarının 2. fıkrasında yer alan "yabancı" kelimesinin yerine "aykırı" kelimesinin yazılmasını, 

21. maddenin üçüncü fıkrası olarak: 

"Düzenleyene tek yanlı olarak ve karşı taraf aleyhine sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya 
da yeni düzenleme getirme yetkisi içeren genel işlem koşulları yazılmamış sayılır." ifadesinin ek
lenmesini, 

21 'inci maddenin sonuna son fıkralar olarak 

"Yazılmamış sayılma, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Bu durumda dü
zenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. 
Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu 
durumda düzenleyen yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapma
yacak olduğunu ileri süremez." İfadelerinin eklenmesini, madde fıkra numaralarının teselsül ettiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Rıdvan Yalçın 
Konya Mersin Ordu 

İzzettin Yılmaz Osman Ertuğrul 
Hatay Aksaray 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Önerge üzerinde söz talebi? 

Faruk Bal, Konya Milletvekili. 

İSA GÖK (Mersin) - Süre kalmadı ama Sayın Başkan, beş dakikadan az kaldı. 

FARUK BAL (Konya) - Süre yetmeyecek. 

BAŞKAN - Süre var, altı dakika var. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim, Türk Borçlar Kanunu Tasa-
nsı'na muhalefet etmemizin birkaç tane sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi dil, ikincisi ise maddelerin ye
rinden oynatılması suretiyle seksen üç yılda oluşmuş hukuk hafızasının ortadan kalkacağına, Türk Ceza 
Kanunu'nda olduğu gibi bir hafıza kaybım borçlar hukuku alanında da yaşayacağımıza ilişkin düşün
ceydi. Bu düşünceye karşı iktidar kanadı, 105 tane fazla maddenin olduğunu, bu maddelerin Borçlar Ka
nunu içerisinde yer almasının mümkün olmadığını, bundan dolayı da maddelerin tümünün yerinin 
değiştirildiğini ifade ettiler. Oysa bu önerge, dikkatle izlenir ise, Borçlar Kanunu'na yeni kazandınlan bu 
madde ve bundan önceki maddelere biz de katılıyoruz, bir kısmına biz de katılıyoruz, düzeltme taleple
rimizin dışmdakilerine. Ancak, üç tane yeni maddeyi bu madde içerisine taşımak suretiyle hem taşan
daki anlam bütünlüğünü sağlamış olacağız hem de belirli bir konunun bir madde çatısı altında tümüyle 
değerlendirilebilmesine imkân sağlayacağız. Demek ki iktidar kanadına, 105 tane fazla maddenin Borç
lar Yasası'nın içerisine sığdınlmasındaki zorluğun bulunmadığını bu önergeyle ortaya koyuyoruz. 

Gerçekten, maddeye eklenmesini arzu ettiğimiz birinci fıkra bu kanunun 25'inci maddesinde 
düzenlenmiştir ve 25'inci maddenin aynen bu maddenin birinci fıkrası hâlinde yazılması madde bü
tünlüğünü ve maddede anlatılacak hususun belirgin bir şekilde ve etrafını da kapsayacak bir biçimde 
yer almasını sağlayacaktır. 

İkinci olarak ise, 24'üncü maddedeki değiştirme yasağını da bu madde kapsamı içerisine almak 
suretiyle aynı madde içerisinde bir maddeyi daha eksiltmek mümkün olacaktır. 

Yine 21'inci maddedeki düzenlenen hususu da bu madde içerisine bir fıkra olarak aldığımız tak
dirde "Borçlar Kanunu'nun yazılmamış hâli" diye nitelendirdiğimiz, sözleşmelerdeki birtakım ek
siklikleri bir tek madde altında ve tüm hususları kapsayacak bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Bu, 
borçlar hukuku uygulayıcılarına önemli bir kolaylık sağlayacağı gibi aynı zamanda maddelerin de
ğiştirilmesi gerekçesini de ortadan kaldıran özel bir, güzel bir örnektir. 

Demek ki bu önerge bu kadar haklı ise, madde enflasyonu şeklindeki 105 tane maddenin de bu 
örnekte olduğu gibi diğer maddelere sığdırılması, diğer maddelerin arasına serpiştirilmesi mümkün 
olacaktır. İşte, bu mümkün olma hâli de özel hukukun temel yasası olan, borç ilişkilerini düzenleyen 
Borçlar Kanunu'muzdaki hafıza kaybını önleyecektir. Bu kadar basit, bu kadar açık olan önergemizi 
yüce Kurulun takdirine arz ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

21 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz tamamlandığı için, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla 
görüşmek için 20 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Deniz Feneri davasına ilişkin sorusu ve Adalet Ba

kanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7765) 

Aşağıdaki somlarıma Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN'in yazılı olarak cevap 
vermesine müsaadelerinizi arz ederim. 27/04/2009 . 

Yüce Milletimiz, 
Fakirliğini gizleyenler onur ve vakarından dolayı ihtiyaçlarını kimseye açamayanlar 

için ince ve farklı yardım, destek ve himaye yollan bulmuş ve uygulamıştır. Yoksullanna 
"alan el" olmanın utanç ve eksikliğini yaşatmamak için, gayet zarif yardım şekilleri 
geliştirmiştir. Böylece "alan el" hicaptan, "veren eF'de gurur ve riyadan korunmuştur. İşte, her 
türlü tebrik ve takdire layık yardımlaşma vasıtalanndan birisi, hatta bir bakıma birincisi 
"sadaka taşlan" dır. 

İçinde bulunduğumuz yüz yılda Deniz Feneri adı altındaki kuruluş Almanya ve 
Türkiye bağlantılı olarak daha sonra da Alman Mahkemelerince açılan soruşturma neticesinde 
mahkûmiyetle sonuçlanan kararlar çıktığı hepimizin malumudur. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Alman Mahkemesinin Zahit- AKMAN ve Zekeriya KARAMAN'm da içinde 
bulunduğu 15 kişi ile görüş ve bilgilerine başvurmak için Bakanlığınıza başvurusu 
oldu mu? Oldu ise sonucu ne oldu, müsaade edildi mi? Edilmedi ise sebebi nedir? 

2. Deniz Feneri adı altındaki kuruluş Almanya'da ve Türkiye'de kurulduğu günden 
bu güne kadar ne kadar para toplamış ve ne kadar yardım yapmıştır? 

3. Deniz Feneri Davası ile ilgili Emniyet tarafından telefon dinlemeleri yapılıyor mu? 

4. Vatandaşlanmızın dini duygularını bu kadar istismar eden bir davaya gerekli 
hassasiyetin gösterildiğine inanıyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

" Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 
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T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Şİyı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1906/4681 
Konu : Yazılı soru önergesi 

/L/10/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/05/2009 tarihli ve A 01 OGNS 0 
10.00.02-12995 sayılı yazı, 

b) 04/06/2009 tarihli ve 1275/2800 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7765 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 hazırlanan kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı ve eki 
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Sayın Mchmel ŞANDIR 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7765 Esas No.lu yazılı 
som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ülkemiz ile Almanya arasındaki cezaî konularda adlî yardımlaşmaya ilişkin talepler 
"Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca yerine 
getirilmektedir. Söz konusu talepleri iletme hususunda Bakanlığımız Merkezî Makam olarak 
belirlenmiştir. 

Söz konusu Sözleşme çerçevesinde düzenlenen adlî yardım talepleri, Ülkemiz ile Almanya 
arasındaki 1974 tarihli Protokol gereğince her iki ülkenin dış temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülke 
merkezî makamlarına iletilmektedir 

Bu bağlamda; soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Basın Bürosu ve Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının Bakanlığımızdan adlî 
yardım talebi olmuştur. 

A) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında, anılan Başsavcılıkça, Alman makamlarından bilgi ve belge teminine 
yönelik olarak düzenlenen adlî yardım evrakı Almanca tercümeleriyle birlikte 25/09/2008 tarihinde 
Bakanlığımıza ulaşmış olup, 26/09/2008 tarihli yazımızla Alman yetkili makamlarına iletilmek 
üzere Frankfurt Başkonsolosluğumuza gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı ve Frankfurt Başkonsolosluğumuza iletilen 20/10/2008 vc 30/10/2008 
tarihli iki ayrı yazımızla, Alman yetkili makamları nezdinde girişimde bulunularak, adli yardım 
talebine ilişkin cevabın çabuklaştırılması ve sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından alınan 18/12/2008 tarihli yazıyla, Federal Adalet Dairesinden 
alınan 05/12/2008 tarihli yazıya atfen, Frankfurt Savcılığınca, adlî yardım yoluyla talep edilen bilgi 
ve belgelerin, ceza davası neticesinde verilen karar hariç olmak üzere, bir aylık süre zarfında ibraz 
edilebileceğinin ifade edildiği belirtilmiştir. 

Alman yetkili makamlarından istenilen evrak, Dışişleri Bakanlığının 24/02/2009 tarihli 
yazısı ekinde Bakanlığımıza ulaşmış olup, aynı günlü yazımız ekinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına kuryeyle teslim edilmiştir. 

Daha önceden benzer şekilde talep edilen adlî yardım evrakıyla ilgili olarak cevaplar 5-6 
aydan önce Bakanlığımıza ulaşmamakta olup, bazı durumlarda bu süre bir yıla kadar 
çıkabilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Bakanlığımıza intikal eden evrakın işlemi ivedilikle yapılmış olup, bilgi 
ve belge temini talebine ilişkin evrakın Alman makamlarınca ikmal edilerek, Berlin 
Büyükelçiliğimize ulaştırılması dört ayı bulmuştur. 
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Diğer taraftan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adlî yardım talebine cevaben alınan 
evrakın tercüme ettirilmesi, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve 
yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 

T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sİyı : B.O3.O.KGM.0.0O.00.O5/1904/4679 /.k/10/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 
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B) Öte yandan, soru önergesine konu edilen Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığınca 16 
zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bakanlığımızdan 24/04/2009 tarihinde adlî 
yaldım talebinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, Alman makamlarının sorumluluğunda olan 
adlî yardım evrakının düzenleme tarihinin 20/01/2009; Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliğinin üst yazısı tarihinin 21/04/2009; evrakın Alman Büyükelçiliğince Bakanlığımıza 
elden iletilme tarihinin ise 24/04/2009 olduğu tespit edilmiştir. 

Bakanlığımıza ulaşan ve orijinali 130 sayfa olan adlî yardım evrakında, Bakanlığımıza 
ulaşan diğer yabancı adlî yardım taleplerinde de izlenen usul uyarınca, herhangi bir eksiklik ya da 
çeviri hatası olup olmadığı incelenmiştir. Haftasonu dışında dört iş günü gibi makul bir süre içinde 
işlemler tamamlanarak evrak 30/04/2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için 
iletilmiştir. 

Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının 20/01/2009 tarihli adli yardım evrakına ilişkin 
işlemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
05/05/2009 tarihli yazısıyla, istinabe evrakına konu bazı işlemler bakımından ck bilgi talep 
edilmiştir. 

Adlî yardım talebinin sağlıklı ve süratli bir şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak, 
talep edilen ek bilgilerin tamamlanması amacıyla keyfiyetin Frankfurt Bölge Mahkemesi 
Savcılığına ivedilikle iletilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi, 06/05/2009 tarihli yazımızla 
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden istenilmiş olup, adlî yardım talebinin 
iadesi söz konusu değildir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, adlî yardım taleplerinin yerine getirilmesinde 
Bakanlığımızdan kaynaklanan herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. 

Adlî yardım talebine ilişkin işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine 
getirildiğinden, daha sonraki süreçte yapılan işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımız Uluslararası 
Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde başkaca bir bilgi bulunmamaktadır. 

II- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09/07/2009 tarihli ve 2009/17738 B.M. sayılı 
yazısıyla; Almanya'da işlenmiş, bazı Türk vatandaşlarının iştirak elliği suçlara ilişkin haberler 
ihbar kabul edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmiş 
olduğundan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157. maddesindeki, "Kanunun başka 
hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma 
evresindeki usul işlemleri gizlidir." hükmü gereğince soru önergesinde bu konuyla ilgili olarak yer 
alan diğer hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

III- Soru önergesine konu hususlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 02/09/2009 tarihli 
ve BO50DDBOO00OO7- 2761 sayılı yazısı ilişikte sunulmuştur. 

IV- Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığıyla yazışmalar 
devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiği taktirde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. /[) j 

ladullah ERGİN 
Bakan 
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2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli 
yardım talebi iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7832) 

TÜRKİYE BÜYÜKMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖİ'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Uzun zamandır gündemi meşgul eden ve çok sayıda ismin içerisinde yer aldığı, 
medyada ise çok büyük bir vurgun hareketi olarak anılan Deniz Feneri .olayında, her geçen 
gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. En son olarak, Alman adli makamlarının, Türkiye'de 
yürütülen çalışmalara adli yardımda bulunabileceği; ancak, Hükümet'in bu konuyu 
gündemine almadığı basına yansımıştır. Bu bağlamda: 

1. Alman adli makamlarının bu başvurusu reddedilmiş midir? 

2. Alman adli makamlarının yardım başvurusunun reddi söz konusu ise resmi bir yazıyla 

ya da sözlü olarak ret belirtilmiş midir? 

3. İlgili yardım konusu, bugüne kadar neden kamuoyunun bilgilerine sunulmamıştır? 

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda neden belirtilmemiştir? 

4. İlgili yardım isteğinin kamuoyu ile paylaşılmaması, yürütülen dava hakkında 

kamuoyunun aydınlatılmasına engel olmakta mıdır? 

5. Alman adli yardım talebi gibi başka konularda da Hükümetin açıklamadığı ya da 

kamuoyu ile paylaşmadığı başka bilgi, belge ve talep bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

layı 
Konu 

:B.03.0.KGM.0.00.00.05/1894/4668 
•.Yazılı soru önergesi 

/y/tf/2009 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 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 1335/2942 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Dr. Şevket Köse tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7832 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 uyarca hazırlanan kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SadulL&h ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/1892/4666 
Kojıu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Dr. Şevket KOSF. 
Adıyaman Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7832 Esas Mo.lu yazılı 
som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

T- Ülkemiz ile Almanya arasındaki cezaî konularda adlî yardımlaşmaya ilişkin talepler 
"Ceza İslerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca yerine 
getirilmektedir. Söz konusu talepleri iletme hususunda Bakanlığımız Merkezî Makam olarak 
belirlenmiştir. 

Söz konusu Sözleşme çerçevesinde düzenlenen adlî yardım talepleri, Ülkemiz ile Almanya 
arasındaki 1974 tarihli Protokol gereğince her iki ülkenin dış temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülke 
merkezî makamlarına iletilmektedir 

Bu bağlamda; soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Basın Bürosu ve Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının Bakanlığımızdan adlî 
yardım talebi olmuştur. 

A) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında, anılan Başsavcılıkça, Alman makamlarından bilgi ve belge teminine 
yönelik olarak düzenlenen adlî yardım evrakı Almanca tercümclcriylc birlikte 25/09/2008 tarihinde 
Bakanlığımıza ulaşmış olup, 26/09/2008 tarihli yazımızla Alman yetkili makamlarına iletilmek 
üzere Frankfurt Başkonsolosluğumuza gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı ve Frankfurt Başkonsolosluğumuza iletilen 20/10/2008 ve 30/10/2008 
tarihli iki ayrı yazımımla, Alman yetkili makamları nezdinde girişimde bulunularak, adlî yardım 
talebine ilişkin cevabın çabuklaştırılması vc sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından alınan 18/12/2008 tarihli yazıyla, Federal Adalet Dairesinden 
alınan 05/12/2008 tarihli yazıya atfen, Frankfurt Savcılığınca, adlî yardım yoluyla talep edilen bilgi 
ve belgelerin, ecza davası neticesinde verilen karar hariç olmak ü/erc, bir aylık süre zarfında ibraz 
edilebileceğinin ifade edildiği belirtilmiştir. 

Alman yetkili makamlarından istenilen evrak, Dışişleri Bakanlığının 24/02/2009 tarihli 
yazısı ekinde Bakanlığımıza ulaşmış olup, aynı günlü yazımız ekinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına kuryeyle teslim edilmiştir. 

Daha önceden benzer şekilde talep edilen adlî yardım evrakıyla ilgili olarak cevaplar 5-6 
aydan önce Bakanlığımıza ulaşmamakta olup, bazı durumlarda bu süre bir yıla kadar 
çıkabilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Bakanlığımıza intikal eden evrakın işlemi ivedilikle yapılmış olup, bilgi 
ve belge temini talebine ilişkin evrakın Alman makamlarınca ikmal edilerek, Berlin 
Büyükelçiliğimize ulaştırılması dört ayı bulmuştur. 
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Diğer taraftan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adlî yardım talebine cevaben alman 
evrakın tercüme ettirilmesi, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve 
yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 
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B) Öte yandan, som önergesine konu edilen Frankfurt Bölge İVfahkemesi Savcılığınca 16 
Z\n\ı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bakanlığımızdan 24/04/2009 tarihinde adlî 
yardım talebinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, Alman makamlarının sorumluluğunda olan 
adlî yardım evrakının düzenleme tarihinin 20/01/2009; Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliğinin üst yazısı tarihinin 21/04/2009; evrakın Alman Büyükelçiliğince Bakanlığımıza 
elden iletilme tarihinin ise 24/04/2009 olduğu tespit edilmiştir. 

Bakanlığımıza ulaşan ve orijinali 130 sayfa olan adlî yardım evrakında, Bakanlığımıza 
ulaşan diğer yabancı adlî yardım taleplerinde de izlenen usul uyarınca, herhangi bir eksiklik ya da 
çeviri hatası olup olmadığı incelenmiştir. Haftasonu dışında dört iş günü gibi makul bir süre içinde 
işlemler tamamlanarak evrak 30/04/2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için 
iletilmiştir. 

Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının 20/01/2009 tarihli adlî yardım evrakına ilişkin 
işlemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekledir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
05/05/2009 tarihli yazısıyla, istinabe evrakına konu bazı işlemler bakımından ck bilgi talep 
edilmiştir. 

Adlî yardım talebinin sağlıklı ve süratli b'ir şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak, 
talep edilen ck bilgilerin tamamlanması amacıyla keyfiydin Frankfurt Bölge Mahkemesi 
Savcılığına ivedilikle iletilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi, 06/05/2009 tarihli yazımızla 
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden istenilmiş olup, adlî yardım talebinin 
iadesi söz konusu değildir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, adlî yardım taleplerinin yerine getirilmesinde 
Bakanlığımızdan kaynaklanan herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. 

Adlî yardım talebine ilişkin işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine 
getirildiğinden, daha sonraki süreçte yapılan işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımız Uluslararası 
Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde başkaca bir bilgi bulunmamaktadır. 

II- Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığıyla yazışmalar 
devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiği taktirde ayrıca cevap verii<^ektir. 

Bilgilerinize arz ederim. /( J 

'adullah ERGİN 
Bakan 
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3.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Deniz Feneri davasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8100) 

TÜRKİYE BÜYİJK.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGPNÂ 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı; Deniz Feneri E.V, uluslararası 
bağış kaçakçılığı ve dolandırıcılığı davasında, asıl sorumluların Türkiye'de 
oldukları adli yardım talebinde bulunmuştur. 

Bu sorumlulardan, başta RTÜK Başkanı Zahit A K M A N ve Kanal 7'nin 
sahibi Zekeriya K A R A M A N olmak Üzere, listesi bildirilen 16 kişinin derhal ev ve 
işyerlerine baskınlar yapılarak, tüm evrak ve kayıtlarının kontrol altına alınması 
ve ayrıca bu kişilerin parmak ve avuç içi izlerinin alınarak, sorgulanmalarını 
istemiştir. 

önceki Adalet Bakanı M. Ali ŞAHİN , hemen Ankara Cumhuriyet 
. Başsavcılığına göndermesi gereken bu dosyayı, çeşitli bahanelerle ve 

kamuoyunu yanıltarak bir hafta oyaladıktan sonra göndermiştir. 

Ancak bu kez de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, dolandırıcılığı 
meslek haline getirdikleri tespit edilen 16 kişinin delil karartmalarına engel 
olmak için hemen ev ve işyerlerine baskınlar yaparak belgelere el koyması, 
onları sorgulayarak ei ve avuç içi izlerini alması gerekirken, Alman 
Mahkemesinin adli yardım dosyasını usul eksikleri olduğu İddiasıyla iade 
edeceği ileri sürülmektedir. 

1* Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının, Deniz Feneri E.V. davasının 
Türkiye sorumluları, başta Zahit A K M A N ve Zekeriya K A R A M A N olmak üzere 16 
kişinin, ev ve işyerlerine hemen baskınlar yapılarak, belgelere el konulması ve 
bu kişilerin sorgulanarak, el ve avuç içi izlerinin alınmasını İçeren adli yardım 
dosyası neden iade ediliyor? 

2- Suçun Türkiye sorumluları aylardan beri bilindiği halde, savcılık bu 
kişilerin delilleri karartmamaları için şimdiye kadar neden hiçbir önlem almadı? 

3- Alman yargısının, uluslararası bağış kaçakçılığı ve dolandırıcılık 
suçunu işleyen Deniz Feneri E.V. davasını kısa zamanda sonuçlandırdığı halde, 
suçun Türkiye'deki sorumluları hakkındaki soruşturma, neden kaplumbağa hızı 
ile bile sürdürülmüyor? Bu suçun A K P ile ilişkisinin ortaya çıkmasını 
engellemek için, soruşturmanın sürüncemede bırakıldığı doğru mu? 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 
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T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

% ı : B.03.O.KGM.O.O0.00.O5/1899/4674 ' /L//Û/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2009 tarihli vc A.OI.O.GNS.O. 
10.00.02-13467 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1400/3112 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8100 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 kısrnj^cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SMullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Siyi : B.03.0.KGM.0.00.00.05/1898/4673 
Konu : Yazılı soru önergesi 

flj.//.O2009 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8100 Esas No.lıı yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ülkemiz ile Almanya arasındaki cezaî konularda adlî yardımlaşmaya ilişkin talepler 
"Ceza İşlerindE Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca yerine 
getirilmektedir. Söz konusu talepleri iletme hususunda Bakanlığımız Merkezî Makam olarak 
belirlenmiştir. 

Söz konusu Sözleşme çerçevesinde düzenlenen adlî yardım talepleri, Ülkemiz ile Almanya 
arasındaki 1974 tarihli Protokol gereğince her iki ülkenin dış temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülke 
merkezî makamlarına iletilmektedir 

Bu bağlamda; soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Basın Bürosu ve Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının Bakanlığımızdan adlî 
yardım talebi olmuştur. 

A) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında, anılan Başsavcılıkça, Alman makamlarından bilgi ve belge teminine 
yönelik olarak düzenlenen adlî yardım evrakı Almanca tercümeleriyle birlikte 25/09/2008 tarihinde 
Bakanlığımıza ulaşmış olup, 26/09/2008 tarihli yazımızla Alman yetkili makamlarına iletilmek 
üzere Frankfurt Başkonsolosluğumuza gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı ve Frankfurt Başkonsolosluğumuza iletilen 20/10/2008 ve 30/10/2008 
tarihli iki ayrı yazımızla, Alman yetkili makamları nezdinde girişimde bulunularak, adlî yardım 
talebine ilişkin cevabın çabuklaştırılması ve sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir, 

Dışişleri Bakanlığından alınan 18/12/2008 tarihli yazıyla, Federal Adalet Dairesinden 
alınan 05/12/2008 tarihli yazıya atfen, Frankfurt Savcılığınca, adlî yardım yoluyla talep edilen bilgi 
ve belgelerin, ceza davası neticesinde verilen karar hariç olmak üzere, bir aylık süre zarfında ibraz 
edilebileceğinin ifade edildiği belirtilmiştir. 

Alman yetkili makamlarından istenilen evrak, Dışişleri Bakanlığının 24/02/2009 tarihli 
yazısı ekinde Bakanlığımıza ulaşmış olup, aynı günlü yazımız ekinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına kuryeyle teslim edilmiştir. 

Daha önceden benzer şekilde talep edilen adlî yardım evrakıyla ilgili olarak cevaplar 5-6 
aydan önce Bakanlığımıza ulaşmamakta olup, bazı durumlarda bu süre bir yıla kadar 
çıkabilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Bakanlığımıza intikal eden evrakın işlemi ivedilikle yapılmış olup. bilgi 
ve belge temini talebine ilişkin evrakın Alman makamlarınca ikmal edilerek, Berlin 
Büyükelçiliğimize ulaştırılması dört ayı bulmuştur. 
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Diğer taraftan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adlî yardım talebine cevaben alınan 
evrakın tercüme ettirilmesi, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve 
yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 
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B) Öte yandan, soru önergesine konu edilen Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığınca 16 
z\nh hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bakanlığımızdan 24/04/2009 tarihinde adlî 
yardım talebinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, Alman makamlarının sorumluluğunda olan 
adlî yardım evrakının düzenleme tarihinin 20/01/2009; Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliğinin üst yazısı tarihinin 21/04/2009; evrakın Alman Büyükelçiliğince Bakanlığımıza 
elden iletilme tarihinin ise 24/04/2009 olduğu tespit edilmiştir. 

Bakanlığımıza ulasan ve orijinali 130 sayfa olan adlî yardım evrakında, Bakanlığımıza 
ulaşan diğer yabancı adlî yardım taleplerinde de izlenen usul uyarınca, herhangi bir eksiklik ya da 
çeviri hatası olup olmadığı incelenmiştir. Haftasonu dışında dört iş günü gibi makul bir süre içinde 
işlemler tamamlanarak evrak 30/04/2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için 
iletilmiştir. 

Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının 20/01/2009 tarihli adlî yardım evrakına ilişkin 
işlemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
05/05/2009 tarihli yazısıyla, istinabe evrakına konu bazı işlemler bakımından ck bilgi talep 
edilmiştir. 

Adlî yardım talebinin sağlıklı ve süratli bir şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak, 
talep edilen ek bilgilerin tamamlanması amacıyla keyfiyetin Frankfurt Bölge Mahkemesi 
Savcılığına ivedilikle iletilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi, 06/05/2009 tarihli yazımızla 
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden istenilmiş olup, adlî yardım talebinin 
iadesi söz konusu değildir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, adlî yardım taleplerinin yerine getirilmesinde 
Bakanlığımızdan kaynaklanan herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. 

Adlî yardım talebine ilişkin işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine 
getirildiğinden, daha sonraki süreçte yapılan işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımız Uluslararası 
Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde başkaca bir bilgi bulunmamaktadır. 

II- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22/06/2009 tarihli ve 2009-3/15668 sayılı yazısıyla 
Almanya'da bulunan ve soru önergesine konu edilen derneğin ismi kullanılmak suretiyle nitelikli 
dolandırıcılık suçu nedeniyle soruşturma yapıldığı bildirilmiş olduğundan, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 157. maddesindeki, "Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak 
ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir." 
hükmü gereğince soru önergesinde bu konuyla ilgili olarak yer alan diğer hususlara cevap 
verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

III- Soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak Dışişleri B a k a n ı y l a yazışmalar 
devam etmekte olup. Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap ver i lecekt i r^ / 

Bilgilerinize arz ederim. /(// /ss 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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Onur ÖYMEN^J 
Bursa Milletvekili 

1- Türk Ceza Kanununun 301 . maddesinde yapılan son değişiklikten sonra Adalet Bakanı 
bu yasa çerçevesinde kaç kişinin yargılanması için izin vermiştir? 

2- Şu anda çeşitli davalar dolayısıyla Türkiye'de tutuklu veya hükümlü olan gazeteci v e 
yazarların sayısı kaçtır? 

T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
• \ 

*H/.fcj./2009 
Savı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1851/4501 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE B U Y U K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/06/2009 tarihli ve A.01.0 .GNS 0 
10.00.02-14112 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Onur Öymen tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8469 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sa&#riah ERGTN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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4.-Bursa Milletvekili Onur öymen 'in, TCK'nın 301 'inci maddesine göre verilen yargılama izin 
lerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8469) 

1 11 Haziran 2 0 0 9 

T B M M Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

iyi :B.03.0.KGM.0.00.00.05/1914Y4767 M 0 2 Û O 9 
£nu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Onur ÖYMEN 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8469 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 

I) Türk Ceza Kanununun, 30/4/2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla değişik 301. 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Bu suçtan dplayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının 
iznine bağlıdır." hükmü gereğince, 05/08/2009 ilâ 30/09/2009 tarihlerine ilişkin olarak; 

a) Bakanlığımıza 2008 yılında 559, 2009 yılında 396 olmak üzere, toplam 955 dosyanın 
geldiği; 

b) Bu dosyalarla ilgili olarak; 

- 2008 yılında 73, 2009 yılında 4 olmak üzere, toplam 77 dosyada 100 kişinin 
yargılanmasına izin verildiği; 

- 2008 yılında 366,2009 yılında 448 olmak üzere, toplam 814 dosyada 1230 kişi hakkında 
izin verilmediği; 

- 2009 yılında 5 dosyanın işlemsiz kaydının kapandığı; 

- 2008 yılına ait 3, 2009 yılına ait 56 olmak üzere toplam 59 dosyanın işlemlerinin devam 
ettiği; 

II) 08/07/2009 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında; 

A) a) Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan bir; 

b) Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden 
ayırmaya çalışmak suçundan bir; 

c) Terör örgütü propagandası yapmak suçundan bir; 

ç) Terör örgütü propagandasını yapmak ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef 
göstermek suçundan bir; 

d) Terör örgütü propagandasını yapmak suçundan bir; 

e) Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak suçundan bir, 

olmak üzere toplam 6 hükümlü; 
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B) Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan bir hükümözlü; 

C) a) Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, nitelikli yağma suçundan bir; 

b) Terör örgütü propagandasını yapmak suçundan bir; 

c) Yasadışı silahlı Örgüt kurmak veya katılmak suçundan bir; 

ç) Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak 
suçundan bir; 

d) Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında kullanmak, hileyle 
çalmak suçundan iki; 

e) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını 
engellemeye teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Devletin güvenliğine ilişkin gizli 
belgeleri temin etmek, Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında 
kullanmak, hileyle çalmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek 
suçundan bir; 

1) Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak suçundan bir; 

g) Var olan suç Örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, silahlı 
terör örgütüne üye olmak, silahla yağma, yağma suçunda gerçek içtima, suç örgüne yarar sağlamak 
amacıyla yağma suçundan bir; 

ğ) Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek; resmî belgede sahtecilik; tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek; silahlı terör örgütü kurmak veya 
yönetmek; ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak veya taşımak veya bulundurmak 
suçundan bir; 

h) Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak veya taşımak veya bulundurmak; 
Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozmak; tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak 
veya el değiştirmek; resmi belgede sahtecilik suçundan bir; 

ı) Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan bir, 

olmak üzere toplam oniki tutuklu barındırıldığı; 

Sonuç olarak, hükümlü, hüküm özlü veya tutuklu olan basın mensubu sayısının toplamda 
19 olduğu, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia 
edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8667) 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasanın 98 ve 
İç tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından İnsan Hakları 
Derneği Adana Şubesi Cezaevi Komisyonuna 2009 yılı Ocak - Mayıs tarihleri arasında 
yapılan başvurularda yaşanan hak ihlalleri aktarılmıştır.Cezaevi yönetimi tarafından yapılan 
hak ihlalleri; 

Cezaevinden gönderilen ve alınan mektupların keyfî bir biçimde geciktirildiği ve verilmediği, 
özellikle însan Haklan Derneği'ne gönderilen mektuplara el konulduğu, suların sıkça 
kesilmesi nedeniyle yaşanan hijyen sorunlarından dolayı tutukluların sağlıklarının bozulduğu, 
ayda bir yapılan olağan aramaların kadın görevliler tarafından yapılması gerekirken dış 
güvenlikten sorumlu askerler tarafından yapıldığı ve aramalarda tutukluların elbiselerinin, 
yataklarının ve yiyeceklerinin askerlerce keyfi bir biçimde yerlere atıldığı, Kürtçe dergi ve 
gazetelerin yasaklanarak içeriye alınmadığı, günlük gazetelerin ise birkaç gün beklettikten 
sonra verildiği, Kürtçe telefon görüşmelerinin üzerindeki yasakların devam etmesi nedeniyle 
telefon görüşmelerinin yapılamadığı.cezaevi yönetimi tarafından verilen yemeklerin insan 
sağlığı açısından uygun olmadığı, mahkûmların birlikte spor yapmalarının engellendiği, 
tutukluların kollarına 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan' mühürlerinin vurulmak istendiği, 
'terör' yazılı yaka kartlarını takmayan tutukluların ziyaretçi görüş haklarının ellerinden 
alındığı,kantin fiyatlarının fahiş derecede pahalı olmasından kaynaklanan sıkıntılar yaşandığı, 
hiç bir disiplin suçu almadıkları halde güvenlik gerekçesi ile keyfi bir tutumla mahkumlara 
görüş yasağı uygulandığı, ortak sohbet saatlerinin uygulanmadığı, hastaneye, mahkemeye 
götürülme esnasında ve açık görüşlerde ayakkabıların aranması dayatmalarına karşı tutuklu 
ve hükümlülerin ayakkabısız olarak çıktıklan, cezaevine girişte onur kırıcı aramalar 
dayatıldığı, mahkûmların soyularak mahrem yerlerine bakıldığı, görüşe gelen ailelerin 
aranmasında da onur kırıcı davranışların yaşandığı,saz,okuma-yazma kurslarının düzenli 
verilmediği,cezaevlerinde sağlık sorunları bulunan ağır hastaların tedavi görmesi gereken 
yerlere şevklerinin yapılmadığı,cezaevlerinde oda değişimi talebinin idarenin keyfi tutumu 
nedeniyle yapılamadığı, tutuklu ve hükümlülerin mahkemeye ve hastaneye götürüldüklerinde 
araç içerisinde, hastanede, adliyede, mahkumlar için yapılan demir parmaklıklı, güvenlikli 
koğuşta ve tedavi sırasında tüm gün kelepçeli tutuldukları aktarılmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 
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\Yine siyasi tutuklu ve hükümlülerin üç ay önce,yapılan açık görüşün, ardından gardiyanların 
"koridorda tutukluları soyarak, arama yapma girişimini, kapı ve mazgal demirlerine vurarak 
protesto etmelerine cezaevi yönetimi tarafından bir yıl açık görüş, bir ay da kapalı görüş 
Cezası verilerek bir kısım sosyal haklardan mahrum edildikleri aktarılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından, insan 
haklan alanında çalışma yürüten kurumlara yapılan başvurular kapsamında belirtilen 
hak ihlalleri iddialarına ilişkin Bakanlık olarak başlatılan bir inceleme var mıdır? 

2. Tutuklu ve hükümlülerce İnsan Haklan alanında çalışma yapan kurumlara 
gönderilmek istenen mektuplann engellenmesi hangi gerekçe ile yapılmaktadır? Şuana 
kadar kaç mektuba el konulmuştur? 

3. Tutuklu ve hükümlülere yönelik keyfi uygulamalarda bulunan cezaevi idaresi ve 
personeli hakkında bugüne kadar açılmış herhangi bir soruşturma mevcut mudur? 

4. Tutuklu ve hükümlülerin kollanna 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan' mühürlerinin 
vurulmak istenmesi, 'terör1 yazılı yaka kartları takma uygulaması hangi gerekçe ve 
mevzuata dayandırılarak yapılmak istenmektedir? Böylesi bir uygulama başka hangi 
cezaevlerinde yapılmaktadır? 

5. Tutuklu ve hükümlülerin en temel hakkı olan iletişim hakkı, Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un hangi maddesi kapsamında belirtilen 
sebeplerden dolayı engellenmektedir? 

6. Cezaevi mektup okuma komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un hangi maddesi kapsamında tutuklu 
ve hükümlülerin mektup gönderme hakkı engellenmektedir? 

7. 10 dakikalık Kürtçe görüşme hakkının engellenmesi, Ceza İnfaz Kurumlarının 
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün hangi 
maddesine dayanılarak yapılmaktadır? Şuana kadar kaç tutuklu ve hükümlüye Kürtçe 
iletişim hakkını kullandığı için disiplin cezası verilmiştir, verilen disiplin cezalan 
nelerdir? 

8. Tutuklu ve hükümlülerin ortak sohbet hakkı hangi gerekçe ve mevzuata dayandırılarak 
engellenmektedir? 

9. Ceza İnfaz Kurumlannın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı 
Hakkında Tüzük kapsamında tutuklu ve hükümlülere verilmesi geciktirilen ve 
engellenen gazete ve dergilerin içeriğine ilişkin bilgiler nelerdir? 
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10. Açık görüş, hakkını kullanamayan tutuklu ve hükümlülere kapalı görüş hakkının dahi 
kullandınlmaması hangi mevzuata ve, gerekçeye dayandırılarak yapılmaktadır? 
Tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakkından mahrum bırakılması Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un hangi maddesi kapsamında 
engellenmektedir? 

11. Disiplin suçu almadıkları halde hangi güvenlik gerekçesi ile tutuklu ve hükümlülerin 
görüş hakkı engellenmektedir? 

12. Ceza infaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzüğün 46. Maddesi kapsamında yer alan "Arama ve sayımlar sırasında 
insan onuruna saygı esastır." fıkrasına aykırı işlem yapan cezaevi yönetimi ve 
personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

13. Cezaevinde acil tedavi edilmesi gereken kaç tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır? 

14. Tutuklu ve hükümlülerin mahkemeye ve hastaneye götürülürken araç içerisinde, 
hastanede, adliyede demir parmaklıklı, güvenlikli koğuşta ve tedavi sırasında tüm gün 
kelepçeji tutulmaları hangi gerekçelerle yapılmaktadır? 

15. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzüğün 112. Maddesi kapsamında "Hükümlülerin kişisel bakım ve 
temizliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirler kurum idaresince alınır." denilmektedir. 
Cezaevinde sıkça yaşanan su kesintisi nedeniyle tutuklu ve hükümlüler ne tür sağlık 
sorunları yaşamaktadır? Yaşanan sıkıntının giderilebilmesi için ne tür çalışmalar 
yapılmaktadır? .' 

16. Ceza ve,Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun'un 72. Maddesinde belirtilen 
hükümlülerin sağlık koşullarına uygun beslenmesi için Adalet Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme programı var mıdır? Cezaevi tarafından 
tutuklu ve hülcürnlülere verilen yemeklerin insan sağlığı açısından uygun olmadığına 
ilişkin şikayetler için herhangi bir denetlenme yapılmış mıdır? 

17. Tutuklu ve hükümlülerin birlikte spor yapması hangi gerekçe ile engellenmektedir? 
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T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

&yı : B.03.0.KGM.0.0Û.00.03/1887/4661 ' /V/D/2009 
Kşnu : Yazılı soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/07/2009tarihli ve A.OI.O.GNS.O. 
10.00.02-14443 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen. 7/8667 Esas No.lu som önergesine ilişkin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cey^jjf^rneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İlah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C.' 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Siyi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1886/4660 • f.U.//û/2009 
Komi : Yazılı soru önergesi 

Sayın Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8667 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- A) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1- "Disiplin cezalan ve tedbirleri" kenar başlıklı 38. maddesinde, 
"(1) Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalan ağırlık 

derecesine göre şunlardır: 
a) Kınama. 
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma. 
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma. 
d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama. 
e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma. 
f) Hücreye koyma. 
(2) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü eczalar disiplin cezası olarak 

uygulanamaz."; 
2- "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" kenar başlıklı 43. maddesinde, 
"(1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar 

ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır. 
(2) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak. 
b) Aramaya karşı çıkmak. 
c) Şevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak. 
d) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta 

bulunmak. 
e) Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim 

programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal 
ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat 
tayin etmelerini, mahkemelere veya cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile 
görüşmelerini, salıverilenlcrin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, 
hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve 
tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek. 

f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak. 
(3) Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde 

hükmü uygulanmaz."; 
3- "Hastalık nedeniyle nakil" kenar başlıklı 57. maddesinde, 
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"(1) Hastaneye scvki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere cn yakın tam teşekküllü 
Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. 

(2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere scvki, sağlık 
kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak 
üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, 
tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir 
tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü 
koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. 

(3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık 
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. 

(4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin 
varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir. 

(5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum 
hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği 
takdirde, başka kurumlara naklcdilebilir."; 

4- "Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı" kenar başlıklı 62. maddesinde, 
"(1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz 

yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. 
(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 

mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap vc basılı yayınlar, 
hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim vc öğretimine devam eden hükümlülerin 
ders kitapları denetime tâbi tutulamaz. 

(3) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve 
yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez."; 

5- "Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma vc gönderme hakkı" kenar başlıklı 68. 
maddesinde, 

"(1) Hükümlü, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, 
faks vc telgrafları alma vc ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahiptir. 

(2) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks vc telgraflar; mektup 
okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun cn üst amirince 
denetlenir. 

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör vc 
çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, kişi 
veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mektup, faks 
ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez. 

(4) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen 
mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir."; 

6- "Hükümlünün beslenmesi" kenar başlıklı 72. maddesinde, 
"(I) Hükümlüye Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca birlikte belirlenecek kalori esasına göre, 

sağlıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak besleyici, sağlık koşullarına uygun, makul 
çeşitlilikte, yaş, sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel gerekleri göz önünde tutularak besin 
verilir Ve içme suyu sağlanır. 

(2) Hükümlü, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını 
kurum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin vc 
kontrolü altında dışardan sağlanabilir. 
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(3) Hasta hükümlüye, kurum hekiminin belirleyeceği besinler verilir. 
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(4) Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere durumlarına 
uygun gıda verilir."; 

B) 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin; 

1- "Temel ilkeler" kenar başlıklı 5. maddesinde, 
"Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir: 
a) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş 

olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve tutuklular 
ziyaretçiler ile görüşebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası infaz edilmekte 
olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları vc kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezası 
infaz edilmekte olanların, resmî vc yetkili merciler vc avukatlarıyla görüşmeleri engellenemez. 

b) Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası, kardeşleri, 
avukatı, resmî vc yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüşmesi engellenemez. 

c) Görüşler kapalı vc açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır. 
d) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak 

şekilde, üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez görüşme yapabilir. 
e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbeş günde bir kez olmak 

üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilir. 
f) Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle 

çakıştığı takdirde, açık görüş yaptırılır. 
g) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan ve eşi, üçüncü 

dereceye kadar kan vc kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin açık 
kimlik vc adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü vc 
tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği 
gibi zorunlu haller dışında değiştirilemez. 

h) Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü vc tutukluların 
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin 
belgesi olsa dahi silahlar kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli 
evrak ve eşya verilmez. 

i) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasında aranır. 
j) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenler dışında, ceza infaz 

kurumlarına gelen avukatların, savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan ettiği belge ve 
dosyalar ile konuşma kayıtları incelemeye tâbi tutulmaz. 

k) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan 
eşya, araç, gereç veya malzemeler, çıkışta sahibine verilmek üzere muhafaza altına alınır. 

1) Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı 
memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulur. 

m) Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla 
bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz. 

n) Ziyaret ve görüşlerde, kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri 
sürdürmelerine derhal son verilir. Suç oluşturan davranışlar, kurum idaresince tutanakla tespit 
edilerek, ilgili adlî vc idarî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum 
güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı istek vc davranışları nedeniyle görüşme 
haklan, ceza infaz kurumunun cn üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın 
savunma hakkı çerçevesinde avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır. Ancak; her halde 
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c^za infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir."; 
i 2- "Açık görüşe ilişkin diğer konular" kenar başlıklı 18. maddesinde, 

"Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle, 
görüp gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek 
üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin 
görebileceği uygun yerlere asılır. 

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve 
tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez. 

Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 
görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek 
burada sayılır. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun lam olduğunun 
anlaşılması üzerine, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir. 

Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak 
bulundurulur. 

Açık ecza infaz kurumları ile çocuk eğit'imcvlcrindc kalan hükümlüler görüşlerini her 
zaman açık görüş şeklinde yapar."; 

C) 06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî Gazcte'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün; 

1- "Kuruma alınma ve kayıt işlemleri" kenar başlıklı 67. maddesinde, 

"(1) Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adli para 
cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emriyle 
kuruma gönderilir. 

(2) Kuruma alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü vc süresi, 
mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü kayıt dcfteri"nc kayıt 
olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. 

(3) Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, 
kan grupları, vücutİarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Bu amaçla, gerektiğinde teknik vc 
tıbbî konularda, Cumhuriyet başsavcılığının talebi ile dış güvenlik görevlileri ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından yardım alınabilir. 

a) Kayıt altına alınan bu bilgiler, hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda 
saklanır. Bu bilgiler, kanunların zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. 
Talep hâlinde, bilgi veya kayıtların verilip verilmeyeceği Cumhuriyet başsavcılığınca 
değerlendirilir vc yerine getirilir, 

b) Firar veya asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla hükümlülerin; kimlik bilgileri, 
fotoğrafı, kişisel veya fiziksel özelliklerine ait bilgiler aynı kurumda görevli dış güvenlik 
görevlileri ile bu görevlilerin bağlı bulunduğu kuruma verilebilir. Ancak bu durumda verilen 
bilgiler amaç dışında kullanılamaz. 

(4) Hükümlüler hakkında üst ve eşyası arandıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır: 
a) Kuruma gelen her hükümlü kabul odasına alınır. Bu süre içerisinde hükümlünün 

kuruma uyumuna yönelik yardım yapılarak, gerekli olan bilgiler sözlü ve yazılı olarak kendisine 
bildirilir. Kabul odasına alınan hükümlü burada en çok üç gün kalır, 

b) Kabul odasında geçen süre içerisinde cezaevi tabibi tarafından muayeneleri yapılır vc 
muayene sonucu sağlık fişine kaydolunur, 

c) Muayene sonucunda, kurumda tedavisi mümkün olmayan veya bulaşıcı bir hastalığı 
veya cezasının infazına engel herhangi bir maluliyeti olduğu tespit edilenler, kurum en üst amiri 
tarafından derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir, 

- 7 8 9 -



TBMM 15 . 10 . 2009 

d) Kabul odasında bulunan hükümlülerin okuma, yazma vc öğrenim durumları öğretmen 
tarafından belirlenir, 

e) Hükümlülerin bir meslek vc sanatı olup olmadığı, var ise seviyesi, atölye şefi tarafından 
belirlenir, 

0 Psiko-sosyal yardım servisi görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin ilk bilgiler alınır, 

g) Her hükümlünün odaya gönderilmeden önce yıkanması sağlanır, 

h) Her hükümlüye kurumunda çekilmiş fotoğrafı bulunan bir 'hükümlü kimlik belgesi' 
verilir. 

(5) Kabul odasındaki işlemler bitirildikten sonra hükümlü suç, grubuna uygun odaya 
yerleştirilir."; 

2- "Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı" kenar başlıklı 87. maddesinde, 

"(I) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz 
yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. 

(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu1 kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, 
hükümlülere ücretsiz olarak vc serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin 
ders kitapları denetime tâbi tutulamaz. 

(3) Eğitim kurulunca, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, 
fotoğraf ve yorumları kapsadığı tespit edilen yayın hükümlüye verilmez."; 

3- "Telefonla görüşme hakkı" kenar başlıklı 88. maddesinde, 
"(1) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü 

dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir. 

(2) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır: 
a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama 

cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde 
bulunan vc kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır, 

b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır 
hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde 
engellenemez, 

c) Açık vc kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üslsoy, eş vc kardeşlerinin ölüm, ağır 
hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu 
hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak 
ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır, 

d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz, 
c) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir, 
0 Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan (elelbn adedi, 

başvuru sırası, kurumun asayiş vc güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. 
Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez vc bir 
telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme 
gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi 
görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve 
gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı 
geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir, 

g) Hükümlünün, kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça 

- 7 9 0 -



TBMM 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 

aanettirme ya da yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu dinleme sırasında 
belirlendiğinde, görüşme derhâl kesilir. Bu hâlde hükümlü hakkında adlî veya idarî soruşturmaya 
csâV olacak işlemler kurum cn üst amiri tarafından yapılır, 

h) Suç işlemek amacıyla kurulan silâhlı örgütün yöneticiliğini yapmaya devam eden, bu 
konuda herhangi bir yöntemle, kurum içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren 
hükümlülere idare vc gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde yaptırılmaz, 

ı) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare vc gözlem kurulunun uygun 
gördüğü hâllerde vc onbeş günde bir olmak üzere eşi, altsoy vc üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on 
dakikayı geçmemek üzere görüşebilir, 

j ) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için 
kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon 
kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir, 

k) Hükümlü bu maddede belirtilen telefonla görüşme hakkını kullanabilmek için Telefon 
Görüşme Formu' doldurur. Bu formda; telefon görüşmesi yapmak istediği kişiler ve bunlarla olan 
yakınlık derecesini, görüşme yapmak istediği şahit, cep telefon numaralan ile yurtdışı telefon 
numarasını, telefon görüşmesi yapacağı yakınlarının açık adreslerini belirtir ve gerekli belgeler 
eklendikten sonra idareye verir. İdare gerekli gördüğü takdirde gideri hükümlüden alınmak 
koşuluyla formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırabilir. Telefon görüşme formunda yer alan 
bilgilerde değişiklik olması hâlinde hükümlü yeni bir form düzenleyerek idareye bildirir. Hükümlü 
tarafından formda gösterilmemiş olan kişilerle telefon görüşmesi yaptırılmaz, 

1) Hükümlünün formda belirttiği bilgiler varsa değişiklikler deftere kaydedilir. Bu deftere, 
ayrıca telefon görüşmesi yapmak isteyen hükümlünün haberleşme veya iletişim araçlarından 
yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası olup olmadığı ve varsa hücreye koyma cezasının infazına 
başlanıp başlanmadığı yazılır. Defter, bu işle görevlendirilmiş ikinci müdürün kontrolünde 
güvenlik vc gözetim servisi tarafından tutulur. Defterin sayfaları numaralanır vc mühürlenir; kaç 
sayfadan ibaret olduğu kurum müdürü tarafından tasdik olunur. Defterler, her an denetime hazır 
hâlde bulundurulur, 

m) Telefonla konuşmak isteyen hükümlüler, "Telefon Görüşme İstek Formu" doldurarak 
idareye verir. Bu formlar, hükümlü telefon görüşme defteri ile karşılaştırılır. Telefonla görüşmeye 
engel hâlleri bulunmayan hükümlülerin isim listesi bu işle görevli ikinci müdür tarafından kontrol 
ve tasdik edilerek infaz ve koruma başmemurluğuna verilir. Müdürü bulunmayan kurumlarda bu 
işlem infaz ve koruma başmemuru tarafından yapılır. Telefon görüşmesi yapmak isteyen 
hükümlünün bu görüşmeyi yapmasına engel bir hâli bulunması hâlinde bunun sebepleri 
gerckçelendirilmek suretiyle tutanağa yazılır vc bu tutanağın içeriği hükümlüye bildirilerek 
dosyasına konulur, 

n) Konuşma sırası gelen hükümlünün kurum içindeki tehlikelilik durumu da dikkate 
alınarak gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle telefon görüşmesi yapılacak yere getirilir. 
Hükümlü, öncelikle konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşıdaki 
kişiye, adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu 
işlemin yapılması zorunlu olup, konuşma bittikten sonra, telefon görüşme istek formunun 
konuşmanın yapıldığına ilişkin bölümü doldurulur, konuşmayı yapan hükümlü ve görevli memur 
tarafından imzalanır. Bu formdaki bilgiler, deftere kaydedilmek üzere güvenlik ve gözetim 
servisine verilir. 

o) Hükümlülere dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz, 
p) Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak hükümlünün, kendisinin veya görüşeceğini 

bildirdiği kişinin Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâlinde, konuşmanın yapılmasına izin verilir vc 
konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan 
faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, hükümlünün bir daha aynı kişiyle 
Türkçeden başka bir dille konuşmasına izin verilmez, 
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r) Yabancı uyruklu hükümlülerin görüşmeleri için bildirdiği telefon numaralarının, 
bildirilen kişilere ait olup olmadığı, ayrıca; görüşmek istenen kişinin, belirtilen kişi olmadığı 
yönünde bir şüphe bulunması hâlinde, ilgili konsolosluk makamlarından bilgi istenir. Görüşme 
yapılması talep edilen telefon numaralarının kime ait olduğunu gösteren, yetkili makamlarca 
düzenlenmiş resmî evrakın Türkçe tercümesi, hükümlünün yasal temsilcisi veya yakınları 
tarafından da ibraz edilebilir. 

(3) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, ücretli telefonlarla 
serbestçe görüşme yapabilirler. Çocuk hükümlülerin telefonla konuşması hiçbir şekilde 
kısıtlanamaz vc engellenemez. 

(4) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin, bu maddede belirtilen yakınları ile yaptığı 
telefon görüşmeleri, idare tarafından dinlenir vc elektronik aletler ile kayda alınır. 

(5) Hükümlüler, açık ve kapalı kurumlarda, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, telsiz 
telefon veya cep telefonu vc benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve kullanamaz."; 

4- "Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı" kenar başlıklı 91. 
maddesinde, 

"(1) Hükümlü, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri 
kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahiptir. 

(2) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mekuıp, faks ve telgraflar; mektup 
okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun cn üst amirince 
denetlenir. 

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör vc 
çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak 
haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan vc yanlış bilgileri, 
tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü tarafından 
yazılmış ise gönderilmez. 

(4) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen 
mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. Ancak, hükümlünün savunması için avukatına 
gönderilen mektup, faks veya telgraflar 84 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) 
numaralı alt bendinde belirtilen hâllerin gerçekleşmesi hâlinde, bu gönderiler hakkında da 84 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen esas vc usuller 
uygulanır."; 

5- "Mektupların gönderilmesi vc gelen mektupların verilmesi" kenar başlıklı 122. 
maddesinde, 

"(1) 91 inci maddeye göre mektup alma ve gönderme hakkı kapsamında hükümlüler 
tarafından yazılan mektup, faks ve telgraflar, zarfı kapatılmaksızın bu işle görevlendirilen ikinci 
müdür başkanlığında, idare memuru ve yüksek okul mezunu iki infaz ve koruma memuru 
tarafından oluşturulan mektup okuma komisyonuna iletilmek üzere güvenlik ve gözetim servisi 
personeline verilir. Yapılan incelemeden sonra gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektuplar 
üzerine 'görüldü' kaşesi vurulur, zarf içerisine konularak kapatılır ve postaneye teslim edilir. 

(2) Resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilenler hakkında 91 inci 
maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

(3) Hükümlülere gönderilen ve açılıp incelendikten sonra verilmesinde sakınca olmadığı 
anlaşılan mektup, faks ve telgraflar zarfları ile birlikle verilir."; 

6- "Sakıncalı görülen mektuplar" kenar başlıklı 123. maddesinde, 

"(1) Mektup okuma komisyonunca, mahalline gönderilmesi veya hükümlüye verilmesi 
sakıncalı görülen mektuplar, en geç yirmidört saat içinde disiplin kumluna verilir. Mektubun 
disiplin kurulu tarafından kısmen veya tamamen sakıncalı görülmesi hâlinde, mcklııp aslı 
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çizilmeden veya yok edilmeden şikâyet ve itiraz süresinin sonuna kadar muhafaza edilir. Mektubun 
kısmen sakıncalı görülmesi hâlinde, aslı idarede tutularak fotokopisinde sakıncalı görülen kısımlar 
okunmayacak şekilde çizilerek disiplin kurulu kararı ile birlikte ilgilisine tebliğ edilir; Mektubun 
tamamının sakıncalı görülmesi hâlinde, sadece disiplin kurulu kararı tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden 
itibaren infaz hâkimliğine başvuru için gereken süre beklenir. Bu süre içinde infaz hâkimliğine 
başvurulmamış ise, disiplin kurulu kararı yerine getirilir. İnfaz hâkimliğine başvurulmuş ise, infaz 
hâkimliği kararının tebliğinden itibaren itiraz süresi beklenir. İnfaz hâkimliği kararına itiraz 
edilmemiş ise bu karara göre, itiraz edilmiş ise mahkemenin kararına göre işlem yapılır. 

(2) Hükümlüye yapılacak tebligatta, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde infaz 
hâkimliğine şikâyet hakkının kullanılmaması veya infaz hâkimliği kararına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz edilmemesi hâlinde, disiplin kurulu kararının 
kesinleşerek mektubun sakıncalı görülen kısımlarının okunmayacak şekilde çizilerek verileceği 
veya tamamı sakıncalı görülen mektubun verilmeyeceği bildirilir. 

(3) Kısmen veya tamamen sakıncalı görülen mektuplar, iç hukuk veya uluslararası hukuk 
yollarına başvuru yapılması durumunda kullanılmak üzere idarece saklanır.", 

Hükümlerine yer verildiği malûmlarıdır. 

II- 22/01/2007 tarihli ve 45/1 No'lu Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri vc 
Diğer Hükümler konulu Genelgenin "Ortak Etkinlikler" kenar başlıklı Üçüncü Bölümünün 13. 
maddesinde de, "(13) Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare ve gözlem kurulu 
tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde ve idarenin 
gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde 
haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta 
içerisinde açık görüş, avukat vc ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak şekilde yaptırılır." 
düzenlemesine yer verilmiştir. 

III- Adana Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler 
tarafından soru önergesinde belirtilen iddialara ilişkin olarak, 2009 yılı itibarıyla Bakanlığımız 
Ceza ve Tcvkifcvleri Genel Müdürlüğüne intikal eden 5 başvuru bulunduğu; 

Bu başvurulardan 4'ünün İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi tarafından, 1 'inin ise 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu Başkanlığı tarafından 
yapıldığı; 

İnsan Hakları Demeği Adana Şubesi tarafından gönderilen başvurularla ilgili olarak, 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, iddiaların araştırılması yönünde talimat verildiği; Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bilgi ve belgelerden, yapılan başvuruların incelemeye alındığı, 
inceleme sonucunda iddiaların asılsız ve dayanaktan yoksun olması nedeniyle adlî veya idarî 
soruşturma yapılmadığı; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanlığı tarafından 
gönderilen 09/06/2009 tarihli yazıyla ilgili olarak da, 26/06/2009 tarihli yazıyla Adana Cumhuriyet 
Başsavcılığına iddiaların araştırılması yönünde talimat yazısı yazıldığı vc yazı cevabının 
beklendiği; 

IV- Hükümlü ve tutuklular tarafından gönderilen veya kendilerine gelen mektup, faks vc 
telgrafların hangi çerçevede denetleneceğine ilişkin yukarıda yazılı; 5275 sayılı Ceza vc Güvenlik 
Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunun 68. maddesi ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin 
Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 91, 122 ve 123. maddeleri hükümleri 
çerçevesinde, hükümlü ve tutuklularca insan hakları alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlara 
gönderilmek istenen 26 mektubun, Disiplin Kurulu tarafından sakıncalı bulunarak emanete 
alındığı; bu durumun ilgililere tebliğ edildiği; Disiplin Kurulunun kararlarına karşı hükümlü ve 
tutukluların süresi içinde infaz hâkimliği nezdinde itiraz hakkının bulunduğu; 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu vc ülkemizde bulunan diğer ceza infaz 
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kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ilgili Tüzük, yönetmelik ve genelge 
hükümlerine göre işlem yapıldığı; 

Ceza infaz kurumlarının düzenli aralıklarla ve her iki ayda bir defadan az olmamak üzere 
sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurulları tarafından denetlendiği; kurum idaresinin 
kendileriyle ilgili her türlü eylem ve işlemine karşı hükümlü ve tutukluların infaz hâkimliği 
nezdinde şikâyet haklarının bulunduğu; 

Ayrıca, hükümlü vc tutuklular tarafından gerek doğrudan gerekse sivil toplum örgütleri, 
resmî ya da özel insan hakları kuruluşları tarafından yapılan başvuruların, Bakanlığımız Ceza vc 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Bürosu tarafından 
titizlikle incelenerek gereğine tevessül edildiği; bu nedenle, ceza infaz kurumu çalışanlarının 
hükümlü ve tutuklulara keyfi muamelede bulunmalarının söz konusu olmadığı ve haklarında 
yürütülen bir soruşturmanın da bulunmadığı; 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda veya Ülkemizdeki diğer herhangi bir ceza 
infaz kurumunda hükümlü ve tutukluluların kollarına ya da vücutlarının görünen kısımlarına 
mühür vurulması gibi bir uygulamanın bulunmadığı; 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifcvlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 
67. maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendi gereğince, kuruma teslim alınmış her hükümlü vc 
tutukluya, kurumda çekilmiş fotoğrafının bulunduğu kimlik belgesinin düzenlenmesinin gerektiği, 
düzenlenen bu kimlik belgesinde sadece hükümlünün adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri ve 
tarihi ile hükümlü tutuklu defter kayıt sıra numarasının bulunduğu; hükümlü ya da tutuklunun 
hangi suçtan kurumda bulunduğunun kimlik belgesi üzerine yazılmadığı; 

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkını ne şekilde kullanacakları hususunun 
06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz 
Kurumlarının Yönelimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88. 
maddesinde düzenlendiği; Tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının (0 bendi uyarınca hükümlü ve 
tutukluların haftada 10 dakika telefonla görüşme haklarının bulunduğu; Karataş Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda telefon görüşmelerinin 20/06/2009 tarihine kadar, anılan fıkranın (p) bendinde 
yapılan değişiklikten önceki "Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak, hükümlünün Türkçe 
bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının mahallinde yapılacak araştırma ile Türkçe 
bilmediğinin tespit edilmesi hâlinde, konuşmanın Türkçe'den başka bir dilde yapılmasına izin 
verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme 
ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, bir daha hükümlünün aynı 
yakını ile Türkçe'den başka bir dille konuşmasına izin verilmez." hükmü gereğince yaptırıldığı; 
ancak, söz konusu hükmün, 20/06/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren değişiklikle, hükümlünün, kendisinin veya görüşeceğini bildirdiği kişinin Türkçe 
bilmediğini beyan etmesi hâlinde, konuşmanın yapılmasına izin verilmesi yönünde değiştirilmesi 
sonucu, Türkçe bilinip bilinmediğinin kolluk kuvveti marifetiyle mahallinde araştırılması 
uygulamasına son verilerek, hükümlü ve tutuklunun beyanıyla yctinildiği; Karataş Kadın Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkını ne şekilde 
kullanacakları konusundaki açıklamalar kapsamında, disiplin cezası verilen hükümlü ve tutuklunun 
bulunmadığı; 

22/01/2007 tarihli ve 45/1 No'lu Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve 
Diğer Hükümler konulu Genelgenin "Ortak Etkinlikler" başlığını taşıyan Üçüncü Bölümünün 
toplam 14 maddeden oluştuğu vc bütün ecza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü vc 
tutukluların ortak alan etkinliklerinden yararlanma esaslarının düzenlediği; Genelgenin Üçüncü 
Bölümünün 13. maddesinde düzenlenen, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare vc 
gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutukluların, İ0 kişiyi aşmayacak gruplar 
hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal 
faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir araya 
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getirilebileceği, bu faaliyetin hafta içinde açık görüş, avukat ve ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak 
şekilde yaptırılabileceği hükmü gereğince, sohbet ve diğer ortak etkinliklerden yararlanacak 
hükümlü vc tutukluların, işledikleri suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi vc yeteneklerine göre 
gamlandırıldıktan, kendileri için hazırlanmış iyileştirme programları çerçevesinde eğitim, spor, 
meslek kazandırma vc çalışma ile sohbet dahil diğer sosyal kültürel faaliyetlere katılabildikleri, 
programın süresi ve katılacak hükümlü ve tutuklu sayısının her programın Özelliği, güvenlik 
şartları ve kurumun imkânlarının dikkate alınarak belirlendiği; 

Kültür Bakanlığından usulüne göre bandrol almış, hakkında herhangi bir toplatma kararı 
bulunmayan ve suç içermeyen yayınlar için bir engellemenin söz konusu olmadığı;" hükümlü ve 
tutukluların mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini 
ödeyerek yararlanma hakkının bulunduğu; ancak, mahkeme tarafından suç unsuru içermeleri 
nedeniyle defalarca toplatma kararı alınmış, haklarında çeşitli davalar açılmış, bandrol taşımayan, 
açıkça örgüt yayını olduğu anlaşılan vc kurum güvenliğini tehlikeye düşüren yayınlara 5275 sayılı 
Kanunun 62. maddesi ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Tüzüğün 87. maddesi uyarınca izin verilmediği; 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin 
Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük ve Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ziyaret yaptırıldığı; Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin (d) bendinde yer alan hüküm uyarınca, ziyaret 
saat vc günlerinin kurum imkânları dikkate alınarak kurum idaresince belirlendiği; 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 38. maddesinin 
birinci fıkrasının (h) bendinde ziyaretçi kabulünden yoksun bırakmanın bir disiplin cezası olarak 
tanımlandığı, söz konusu Kanunun 43. maddesinde ise ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 
cezasının uygulanmasını gerektiren eylemlerin sıralandığı; bu kapsamda, ziyaretçi kabulünden 
yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olan hükümlü ve tutuklulara disiplin 
cezasının niteliğine göre kapalı ya da açık görüş yaptırılmadığı; bunun dışında, disiplin cezası 
almamış hükümlü ve tutukluların hiçbir şekilde kapalı yada açık görüş haklarının engellenmediği; 
ancak, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmü gereğince, açık görüşe katılan hükümlü ve tutukluların kimlik kontrollerinin 
yapılmasının hüküm altına alındığı, bazı hükümlü ve tutukluların, fotoğraflı hükümlü kimlik 
kartını taşımak istememesi nedeniyle açık ziyaret sonrası kimlik tespitlerinin yapılamadığı için bu 
kişilerin açık görüş yapmasına kurum idaresince izin verilmemekle birlikte, fotoğraflı hükümlü 
kimlik kartlarını taşımaları hâlinde açık ziyaret haklarını kullanmalarında bir engel bulunmadığı; 

Hükümlü ve tutuklular tarafından gerek doğrudan gerek sivil toplum örgütleri, resmî ya da 
özel insan hakları kuruluşları tarafından yapılan başvuruların titizlikle incelenerek gereğine 
tevessül edildiği; arama ve sayımlar sırasında mevzuata aykırı işlem yapan kurum idaresi vc 
personeli hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı; Karataş Cumhuriyet Başsavcılığınca 
başlatılan soruşturmanın da hâlen devam ettiği; 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda acil tedavi edilmesi gereken hasta hükümlü 
ve tutuklu bulunmadığı; Kurum doktoru tarafından hasta hükümlü ve tutukluların günlük olarak 
kontrol ve muayene edildiği; acil, veya hastanede tedavi edilmesi gereken hastaların 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 57. maddesi uyarınca Devlet ya da 
üniversite hastanelerine sevk edildiği; yatarak tedavi görmesi uzman hekim tarafından gerekli 
görülenlerin tedavi ve takiplerine, hastanelerin mahkûm koğuşunda devam edildiği; 

Hükümlü ve tutukluların mahkemeye vc hastaneye şevklerinin, İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığının Ceza İnfaz Kurumu vc Tutukevlerinin Dış Koruması ile Sevk vc 
Nakil Hizmetleri Yönergesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiği; 
sevk sırasında ve doktor kabulünde jandarma görevlilerinin kelepçeyi çıkarmaması, muayene ve 
tedavinin yapıldığı odadan çıkmaması uygulamasının ise anılan Yönergenin sağlık kuruluşlarında 
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fuayene ve tedavi esnasında hareket tarzını düzenleyen 3. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 
"Yapılacak tedaviyi engellemediği ve doktor tarafından talep edilmediği müddetçe muayene 
esnasında kelepçe açılmaz." hükmü uyarınca yapıldığı; 

Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda zaman zaman yaşanan su kesintileri 
nedeniyle herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşamadığı; Kurumun su ihtiyacının şehir 
şebekesinden karşılandığı; ayrıca 10 tonluk bir adet su tankının bulunduğu, bunlara ck olarak, su 
kuyusu için sondaj işleminin tamamlandığı, kuyu suyunun değerlendirilmesi için 10 tonluk bir 
tankın daha devreye alındığı; 

Ceza infaz kurumlarında hükümlü vc tutukluların beslenmesinde, 5275 sayılı Ceza vc 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 72. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 
işlem yapıldığı; söz konusu Kurumda hazırlanan yemekten hem hükümlü ve tutukluların hem de 
personelin yararlandığı; yemeklerin yetişkin bir insanın günlük ihtiyacını karşılayacak vitamin ve 
kalori değerlerine sahip olduğu vc kişi başı iaşe bedelinin günlük 3 TL'dcn 4 TL'yc çıkartıldığı; 
kurum mutfağına gelen her türlü gıda maddesinin kurum doktoru başkanlığında oluşturulan 
muayene ve kabul heyeti tarafından kontrol edildiği ve bu şekilde teslim alındığı; 

Ceza infaz kurumlarının, idarî denetim kapsamında Bakanlığımız müfettişleri, Ceza vc 
Tcvkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri, Ceza ve Tevkifcleri Genel Müdürlüğünün diğer 
görevlileri ve Cumhuriyet başsavcıları ile ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcıları 
tarafından denetlendiği; bu denetimlerde tespit edilen aksaklıkların giderilmesi hususunun 
Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sürekli olarak takip edildiği; her ceza 
infaz kurumunun iki yılda bir defa olağan denetim gördüğü, ihtiyaç duyulması hâlinde ise her 
zaman özel denetime konu olabildiği; 

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü vc tutukluların maddî vc manevî 
varlıklarını geliştirmeleri, üretken, yapıcı ve topluma faydalı bireyler hâline gelmeleri amacına 
yönelik olarak uygulanan iyileştirme programları çerçevesinde, kurumlara eğitim-öğretim, iş vc 
meslek eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile psiko-sosyal servis faaliyetleri yerine 
getirildiği; bu faaliyetlerin başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun olmak üzere ilgili Tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine göre yürütüldüğü; hükümlü 
ve tutukluların dilekçeyle talep etmeleri hâlinde kültürel vc sportif faaliyetlere kalabildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. M J 

Bilgilerinize arz ederim. /*I/J / 

ladullah ERGİN 
Bakan 

- 7 9 6 -



TBMM B: 7 15 . 10 . 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Mecl is iç Tüzüğü gereğince Adalet Bakanı Sayın 
Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

16.06.2009 tarihinde Giresun Barosuna kayıtlı bir avukatımızın Giresun Adliyesinde 
uğramış olduğu saldırı, avukatların ve tüm yargı mensuplarının Türkiye'nin bütününde 
görevlerini yaparken yaşadıkları şiddet görüntülerine yalnızca bir örnektir. Bu görüntülerin 
son bulması için acil tedbirler alınması yönündeki talepler dikkate alınmalıdır. 

1. Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan, sıkça tanık olduğumuz benzer hadiselerin 
yaşanmaması için, yargı çalışanlarının görevlerini huzurlu ve güvende yapabilmeleri için 
temennide bulunmak yerine, Bakanlığınız nezdinde ek tedbirler geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2. Giresun ilinde yaşanan bu olay ya da her hangi bir şehrimizde benzer görüntüler 
ile karşılaşıldığında İçişleri Bakanlığı nezdinde talepleriniz olmuş mudur, bunlar nelerdir? 

T.C. ' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
« 

Saya : B.03.0.KGM.0.00.00.05/1871/4602 J,L . /10/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE B U Y U K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/07/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-14443 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8672 Esas No.Iu soru 
önergesine ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

âh ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 7 9 7 -

6.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, yargı çalışanlarının güvenliğine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8672) 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Spyı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/1918/4771 
Konu : Yazılı soru önergesi 

X ^ 10/2009 

Sayın Eşref KARAIBRAHIM 
Giresun Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8672 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Mevcut genelgelerin yürürlükten kaldırılması ve güncellenmesi çalışmaları sonunda, 
01/01/2006 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.05/010.06.02/26 sayılı "Adliyelerde ve duruşmalarda 
güvenlik ve düzenin sağlanması" konulu Genelge yayımlanarak, adliye binalarında meydana 
gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla bina içinde ve dışında gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınması, düzeni bozan ve suç işleyenler hakkında gereken kanunî işlemlerin yapılması; adliye 
binası içerisine ve yargılama sırasında duruşma salonuna, Ceza Muhakemesi Kanununun 180. 
maddesinin beşinci fıkrası ve 196. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen haller dışında, her 
türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletlerin girişine izin verilmemesi; 
mahkeme başkanı veya hâkiminin, duruşmanın düzen ve disiplininin sağlanmasına yönelik 
kararlarının yerine getirilmesi konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi istenmiştir. 

Söz konusu Genelge doğrultusunda, adliyelerde kameralı güvenlik ve duyarlı kapı 
sistemleri kurulmakta, kolluk görevlileriyle işbirliği yapılarak gereken tedbirler alınmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye genelinde bulunan tüm adliyelerde güvenliği sağlamak, ek tedbirler 
almak, diğer kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak, adliyelerde meydana gelen olaylarla ilgili 
adlî veya idarî soruşturma başlatmak ve yürütmek, ilgili Cumhuriyet başsavcılığının görev ve 
yetkisi kapsamındadır. 

II- Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2009 tarihli ve 2009/3574 sayılı yazısıyla, 
soru önergesine konu edilen, Giresun Adliyesinde 16/06/2009 tarihinde meydana gelen olayla ilgili 
olarak soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen derdest olduğu bildirilmiş olup; 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 157. maddesindeki "Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı 
kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri 
gizlidir." hükmü gereğince soru önergesinde bu konuyla ilgili olarak yer alan diğer hususlara cevap 
verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

III- İçişleri Bakanlığının 03/09/2009 tarihli 144464 sayılı yazısıyla, soru önergesine konu 
olayla ilgili olarak gerekli araştırmanın yapılması için polis başmüfettişlerinin görevlendirildiği; 
müfettişler tarafından hazırlanan tahkikat dosyasının karar için kurul aşamasında olduğu 
bildirilmiştir. V'f") 

Bilgilerinize arz ederim. /[J j 

ladullah ERGİN 
Bakan 
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7.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen 
bazı olaylara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8935) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasa'nın 98. ve 
İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde kalan M.A, M.B ve H.D haklarında kamu malına zarar vermek 
iddiası ile 08/06/2009 tarihinde cumhuriyet savcılığına getirilmişlerdir. Urfa İnsan Hakları 
Derneğine başvuran yakınlarının beyanına göre ring aracı ile cezaevine bırakıldıkları vc 
bekletildikleri yerde jandarma tarafından dayağa maruz kaldıklarını iddia etmişlerdir. Aileler bu 
durumu olaydan birkaç gün sonra normal görüşe giderken öğrenmişlerdir. Ailelerin iddialarına 
göre çocukların muhtelif yerlerinde morluklar ve şişliklerin olduğunu söylenmişlerdir. Bunun 
üzerine öncelikle mağdur çocuklarla görüşmeye çalışılmış görüşülen M.A ve H.D savcılıkla 
verdikleri ifadeler ile örtüşür şekilde beyanlarda bulunmuş olup 08/06/2009 tarihinde ifade 
vermek üzere adliyeye götürüldüklerini adliyede bekletildikleri sırada kendi aralarında Kürtçe 
konuştukları ve bunun üzerine bir askerin küfrederek kendilerine saldırmaya çalıştığını, 
komutanına bunlar " Türkçe dışında bölücü bir dille konuşuyorlar" dediğini bundan sonra 
kendilerine saldırıldığını ve darp edildiklerini bu durumu kamu malına zarar verme suçuna ilişkin 
dosyada ifadelerini alan savcıya söylediklerini ancak savcının herhangi bir işlem yapmadığını, 
cezaevine götürüldükten sonra revire çıkmak istediklerini ancak çıkarılmadıklarını hastane 
taleplerinin olduğunu iki gün sonra hastaneye götürüldüklerini ancak doktor ameliyatta olduğu 
gerekçesi ile geri getirildiklerini bu süre zarfında ekimozların geçtiğini iddia etmişlerdir. 
Çocukların dosyalarında avukatlarının beyanlarına göre aynı ifadeler kullanılmış olup tanık 
olarak dinlenen Osman YAZAR ve Murat ÖLMEZ'de yan tarafla oldukları için olayı 
görmediklerini ancak sesleri duyduğunu önce askerlerden birinin arkadaşları olan üç mağduru 
Kürtçe konuştukları için uyardığını uyarı üzerine mağdurların "tamam konuşmayacağız" 
dediklerini ancak komutana "komutanım bunlar bölücü dille konuşuyorlar" dediğini ve bağrışma 
sesleri duyduklarını arkadaşlarının dövüldüklerini sandıklarını beyan etmişlerdir. (19/06/2009 
tarihli ifadelerinde) 

Çocuklar 08/06/2009 ve 09/06/2009 tarihlerinde ayrı ayrı dilekçeler vermiş olup farklı esaslardan 
birkaç dosya açıldığı ve tüm dosyaların 2009/10193 esasta birleştirildiği iddia edilmiştir. Yine 
dosyada mevcut ve reçete olarak düzenlenmiş 08/06/2009 tarihli sağlık raporunda "şahısların her 
üçünün muhtelif yerlerinde ekimozlar görülmüştür." Denilmektedir. Çocuklar için, adli vakalara 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Sevahir BAYINDIR 
Şırnak Milletvekili 

- 7 9 9 -
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Sortılar: 

1-Darp edilen çocukların ailelerinin iddialarına göre, çocuklar cezaevine döndüğünde 
savcılığa dilekçe ile başvurmuşlardır. Savcılık tarafından çocukların ifadeleri alınmış mıdır? 
Çocukların ifadeleri kayıt altına alınmış mıdır? İfadeler kaydedilmcmişsc neden 
kaydedilmemiştir? 

2-Çocukların darp şikayetleri konusunda kaç dosya açılmıştır? Bu dosyalar birleştirilmiş 
inidir? İşkence ve kötü muameleye dair bir tespit yapılmış mıdır? İşkence vc kötü muamele 
yapılmışsa, yapanlara herhangi bir adli ve idari soruşturma açılmış mıdır? 

3-Çocuk mağdurların revire çıkarılmadıkları, hastaneye üç gün sonra götürüldükleri iddiaları 
doğru mudur? Çocuklara mevcut 08.06.2009 tarihli sağlık raporunun "reçete" olarak 
düzenlendiği iddia edilmektedir. Doğru ise amaç nedir? Bu suistimali yapanlar için 
soruşturma açılmış mıdır? Adli vakalara ilişkin doldurulan "adli muayene formu" 
düzenlenmiş midir? 

4-Şikayet edilen Jandarma ve başkaca görevlilerin ifadeleri alınmış mıdır? Alınmamışsa 
neden alınmamıştır? 

5-Urfa Cezaevinde bulunan tutuklulardan kaç kişi adli, kaç kişi siyasi olarak bulunmakladır? 

6-Cczaevinde bulunan toplam tutuklu ve hükümlü sayısı kadın, erkek ve çocuk olarak kaçtır? 

7-Cezaevinin toplam hükümlü vc tutuklu sayı kapasitesi nedir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sİyı : B.03.O.KGM.0.0O.O0.05/1923/4776 i(^.//D./2009 
Kopu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-14725 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8935 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevaj^ örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

- 8 0 0 -

ilişkin form doldurulup rapor verilmesi gerekirken, reçete kağıdına yazıldığı ve çocukların 
dbsyalannda adli vaka formuna rastlanılmadığı da öne sürülmüştür. 1 
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T.C 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

//C/2009 
4 y ı : B.O3.O.KGM.O.O0.0O.O5/192T/4774 . 
Kbnu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Sevahir BAYINDIR 
Şırnak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8935 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2009 tarihli ve Soruşturma No:2009/9987 
sayılı yazısı gereğince, tutuklu çocukların 08/06/2009 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır 
edilmesi için Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumunca Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığına 
müzekkere yazıldığı; aynı gün teslim ve tesellüm belgesi karşılığında jandarma görevlilerine teslim 
edildikleri; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığında ifadelerinin alınmasından sonra tutuklu 
çocukların aynı gün Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumuna geri teslim edildiği; daha sonra çocukların, 
kendilerini adliyeye götüren jandarma görevlileri tarafından darp edildiklerini söylemeleri üzerine, 
kurum tabibine çıkarıldıkları ve 08/06/2009 tarihli ve 4963-4964-4965 protokol numaralarıyla 
muayene ve tedavilerinin Kurumda yapıldığı; 09/06/2009 tarihli dilekçeleriyle jandarma 
görevlilerinden şikâyetçi olmaları üzerine, şikâyet dilekçelerinin aynı gün Şanlıurfa Ceza İnfaz 
Kurumunun 09/06/2009 tarihli yazısı ve Kurum tabipliğince verilen geçici raporlarla birlikte 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; 

Müştekilerin şikâyetleri üzerine, görevli jandarmalar hakkında adlî soruşturma 
başlatıldığı ve 2009/10193,2009/10339, 2009/10340 ve 2009/10341 sayılı soruşturma dosyalarının 
açıldığı; daha sonra bu dosyalar arasında fiilî ve hukukî irtibat bulunması nedeni ile en küçük 
rakam olan 2009/10193 sayılı dosya üzerinden dosyaların birleştirildiği; 

Soru önergesindeki olayla ilgili olarak, soruşturma dosyasında, müştekiler tarafından 
Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan dilekçelerin mevcut olduğu ve bu dilekçelerle ilgili 
olarak bütün müştekilerin ifadelerinin kayıt altına alındığı; 

Şikâyet edilen jandamıa görevlilerinin soruşturma konusuyla ilgili olarak, şüpheli sıfatıyla 
ifadelerinin alındığı; 

Dosya kapsamında ve alman doktor raporlarında şahıslara kötü muamele ve işkence 
uygulandığı yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı; yapılan soruşturma neticesinde 
07/07/2009 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği; 

II- Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunun kapasitesinin 600 kişi olduğu; 
Kurumda, 09/09/2009 tarihi itibarıyla, 19l'î hükümlü, 661'i tutuklu olmak üzere toplam 852 
hükümlü ve tutuklunun barındırıldığı; bunlardan 30'unun bayan, 775'inin erkek hükümlü ve tutuklu 
olduğu, 47'sinin ise tutuklu çocuk olduğu; 

III- Mevzuatımızda siyasî suç veya suçlu şeklinde bir kavram bulunmadığından, bu yönde 
bir istatistik bilginin mevcut olmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 8 0 1 -
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8.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, bir köye lise yapımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim E 
kanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/9103) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 8.07.2009 

Ardahan Milletvekili 

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı 45 km.uzaklıktaki ARIKLI köyü îlk öğretim Okulundan her 
yıl 100 öğrenci mezun oluyor. Lise olmadığından özellikle kız çocuklarımız okula 
gidememektedirler. Kız çocuklarımızın eğitim almaları için Köye lise yapılması 
istenmektedir. 

1-Mardin Kızıltepe ilçesi ARIKLI köyüne Lise yapılacak mı? 

T.C. 
M İ L L Î EĞİTİM B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ ^ T d , % / 2 _ / / < ? / 2 0 0 9 

Konu : Soru önergesi 

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 

İlgi : 13.08.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Bir köye lise yapımına ilişkin" İlgi yazı 
eki 7/9103 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlgili mevzuatı gereği bir yerleşim biriminde genel lise açılabilmesi için; "İl merkezleri 
dışında okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 20.000 olması veya 
nüfusu 20.000'den az olmasına rağmen, okul' açılma koşulunu taşıyan yerleşim biriminin 
uzantısı konumunda bulunması..." şartı aranmaktadır. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, 2008 yılı Anklı Köyünün nüfusu 
3.498'dir. Genel lise yapılması ve açılması şartlarını taşımamaktadır. 

Bu ve benzeri nüfusu çok az olan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin, bulundukları 
yerleşim birimlerine en yakın olan pansiyonlu okullara merkezi veya mahalli sınavlarla 
yerleştirilerek öğrenimlerini sürdürebilmeleri için imkânlar dâhilinde gereken yapılmaktadır. 
Bu kapsamda, daha çok kız çocuğumuzun okullaşması için başta doğu ve güneydoğu bölgeleri 
olmak üzere kız pansiyonlarının yapımına ağırlık verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mill i Eğitim Bakanı 

- 8 0 2 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın RecepTayyipERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

Sosyal Güvenlik Kurumu 11.06.2009 gün ve 2009/238 sayılı kararıyla dinlenme ve 
bakımevlerinin ücretlerinde büyük bir artışa imza atmıştır. SGK bu kararıyla dinlenme ve 
bakımevlerinin birer sosyal hizmet kuruluşu olduğunu görmezden gelmiş, bu konuda 
Anayasanın ilgili hükümlerini dikkate almamıştır. Ayrıca 2828 sayılı kanun gereği 
dinlenme ve bakımevlerinde uygulanacak fiyatlar konusunda yetkili olan SHÇEK'in 
19.12.2008 tarihli oluru ile belirlenen ve 22.12.2008 gün ve 2767 sayılı yazısı ile 
duyurulan 2009 yılı huzurevi bakım ücretlerini de göz ardı etmiştir. Bu bağlamda; 

1-Hükümetin memur ve emekli maaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 4.5 zam 
yapmasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının, dinlenme ve huzurevi 
ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapmasını sosyal politika açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu zammı onaylıyor musunuz? 

2- SGK'nın bakımevinde barınan kimsesiz emeklilerin maaşına ortalama 30 lira zam 
gelmesine karşın barındıkları tesislerin aylık ücretine 250 lira zam yapılması, emeklilerin 
sokağa atılması demek değil midir? Bu ücret artışını karşılayamayan emekli hakkında ne 
yapılacaktır? 

3- Hükümetinizin dinlenme ve huzurevlerine bakışı nasıldır? Bu yerler sosyal devlet 
ilkesinin bir uygulaması olarak mı değerlendirilmektedir, yoksa kâr amacı güden birer 
işletme olarak mı görülmektedir? 

4- Dinlenme ve huzurevinde kalan bir kişinin barınma maliyeti ortalama ne kadardır? Bu 
kurumlara bütçeden ne kadar destek sağlanmaktadır? 

5- Yaklaşık 2500 kişiyi mağdur eden ve emeklilerimizi bu yaştan sonra huzursuzluğa iten 
bu uygulamadan geri dönülmesi konusunda bir çalışma yürütülecek midir? 

- 8 0 3 -

9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, SGK dinlenme ve bakımevleri ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı 
(7/9197) 



TBMM B: 7 1 5 . 10 .2009 

Ç A L I Ş M A V E SOSYAL G Ü V E N L İ K BAKANLIĞI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı , 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-61.6 /iU 6 3 ^ U ^ -0^ 

Konu : İzmir Milletvekili Bülent BARAJALI'ya ait 11 3 Ekî 2flfJ9 
(7/9197) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2009 tarihti ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/9197-15236/33050 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI * ya ait 7/9197 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇCR 
Bakan 

EK 1-Yazı 

İ Z M İ R M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN B Ü L E N T B A R A T A L I ' Y A A İ T 
7/9197 E S A S N O ' L U YAZILI SORU Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P 

1- Halen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan 
İstanbul, İzmir/Narlıdere, Ankara/75.Yıl ve Manisa/Salihli Huzurevleri olmak üzere 4 adet 
huzurevi bulunmaktadır. 

Huzurevi erinde verilen hizmet kalitesinin çok yüksek olması, Sosyal Güvenlik 
Kurumunun üstlendiği mali yükün her geçen gün ağırlaşması gibi sebeplerle huzurevlerinde 
kalan yaşlılarımızın oda/bakım ücretleri; memur maaş katsayısında 2009 yılı ikinci dönemi 
için öngörülen % 4,513597 tutarındaki artışın dışında % 30 oranında artırılmıştır. 

2 - Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Dinlenme ve Bakımevlerinde kimsesi olmayan 
sakin bulunmamaktadır. Bu nedenle hiç bir sakin mağdur edilmeyecek, sokağa atılması söz 
konusu olmayacaktır. Ayrıca Huzurevi İşletme Yönetmeliği gereği oda/bakım ücretini 
karşılayamayan sakinler belirlenerek, oda/bakım ücreti farkları Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanacaktır 

3 - Sosyal Güvenlik Kurumuna ait huzurevleri, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 
var olmakla birlikte en kaliteli ve insan onuruna yakışan hizmetin verildiği, gerek ülkemizde 
ve gerekse uluslararası yaşlı hizmeti alanında öncü ve örnek kuruluşlardır. 

4 - Dinlenme ve Bakımevlerinde kalan bir sakinin Sosyal Güvenlik Kurumuna maliyeti 
aylık ortalama 1.600,00 TL. dir. 

Dinlenme ve Bakımevlerine; 2008 yılında 13.449.000,00 TL. olmak üzere son 10 
yılda toplam 62.500.000,00 TL. tutarında bütçeden ödenek aktarılmıştır. 

5- Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 4 adet Dinlenme ve Bakımevi Tesislerinde, 
28 /09/2009 tarihi itibariyle 1511 sakin kalmakta olup, hiçbir sakinin mağdur olmaması için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
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/ 0.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emekli olmak isteyenlere yönelik düzenleme çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9211) 

05.08.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 

Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik krizin de etkisiyle her geçen gün birçok vatandaşımız işsiz 

kalmakta, işyerini kapatmakta ya da ödeyemediği borçlan nedeniyle mağdur olmaktadır. 

Bununla birlikte ülkemizde ev hanımı olarak yaşayan çok sayıda vatandaşımız sosyal 

güvenlik sisteminden ancak eşleri vasıtasıyla yararlanabilmektedir. Benzer durumda birçok 

bayan ise ev işlerinin yanında temizlik vb. gibi gündelik işler de yaparak aile bütçesine 

katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan, önceki yıllarda çıkarılan yasalar kapsamında sosyal 

güvenlik primi borçları için tanınan yapılandırma haklarından ekonomik durumlarının 

kötülüğü nedeniyle yararlanamayan SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın emekli 

olabilmeleri için yeniden bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumdaki 

vatandaşlarımızla ilgili olarak; 

1. Ekonomik durumu müsait olan ev hanımlarının belirli bir süre prim ödemesi 

yapmaları kaydıyla sosyal güvenlik sistemine alınarak etnekîi olabilmelerini 

sağlayacak bir düzenleme yapılabilir mi? Bu konuda hükümetinizce yürütülen bir 

çalışma var mıdır? 

2. Daha önce sağlanan sosyal güvenlik borcu yapılandırma haklarından yararlanamayan 

vatandaşlarımızın emekli olabilmelerine imkân tanıyan yeni bir düzenleme yapılabilir 

mi? Bu konuda hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

3. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? 
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Ç A L I Ş M A V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-54.13 /X- 2 . 3 ^ 6 OjS"G 

Konu : Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 
(7/9211) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

»13 Ekim ZÖ09 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2009 tarihli ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/9211-15346/33299 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 7/9211 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇERr' 
Bakan 

EK 1-Yazı 

K Ü T A H Y A M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN P R O F . DR. A L İ M IŞIK'A A İ T 
7/9211 E S A S N O ' L U YAZILI SORU, Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P 

1- Bilindiği üzere, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16 
net maddesinin başlığı "Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile 
esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri" şeklinde 
değiştirilmiş v e "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde 
belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici 
nitelikte yapmakta olanların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri 
yaptıkları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre 
tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci 
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden 
başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere 
malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortalan ile genel sağlık sigortası primi öderler." hükmünü amir 
fıkra eklenmiş ve bu suretle emekli olabilmeleri imkanı getirilmiştir. 

Diğer taraftan yukarıda belirtilen imkanlardan yararlanamayan ev hanımlarının, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50 inci maddesinde belirtilen 
şartları taşıması halinde isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek genel sağlık sigortasından da 
faydalanmak suretiyle emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır. 

2 - Daha önce sağlanan sosyal güvenlik borcu yapılandırma haklarından yararlanamayan 
sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen yeni bir çalışma bulunmamaktadır. 

3 - Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen bir çalışma bulunmadığından içeriği ve 
uygulama planı belirtilememiştir. 
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TBMM 15 . 10 .2009 

İL-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin sorusu ve 
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9309) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA ' 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Ömer DİNÇER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim 
30.07.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Emekli olmuş, emeğinin hakkım alamayan, ülkemizde 8 milyon 746 bin emekli yaşamaktadır. 
Kendini yasalar karşısında koruyamayan toplumla paylaşamayan, aldığı maaşla geçinemeyen, 
yasal boşluk nedeni ile örgütlenemeyen ve açlık sının altında yaşamlarını sürdüren, ak saçlı 
sessiz çoğunluk olan Emeklilerimizin 20.07.2007 tarihinde Danıştay lO.Dairesi Esas.2004 
11046 ve 2007 4117 sayılı karan ile "Sendikalar önceden izin almaksızın kurulur hükmünü" 
getirmiştir. Kaldı ki Anayasamızın 90.maddesinde yer verilen hükme bağlı olarak iç hukuk 
kapsamı haline geldiği kabul edilen Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Buna rağmen çalışanlarda olduğu gibi "emeklilerin de hükümetlerle 
pazarlık etmelerine imkan tanınmaktadır". 
Emeklilerin de çalışanlar gibi korunması geliştirilmesi, Ücretlerinin yeterli düzeye çıkarılması, 
sağlık ve sosyal haklarım savunmaya ihtiyaçları vardır. Bu amaçla kurulmuş Emekli 
Sendikalarının tabii olduklan yasa olmadığından güçlük ve sıkıntılara muhatap olunmaktadır. 

1 - Anayasamızın 51 .Maddesine"EMEKLİLER" kelimesinin yerleştirilmesi düşünülüyor 
mu? 

2- 4688 Sayılı Yasa 'da gerekli değişikliğin yapılarak söz konusu yasanın 5.Maddesinde 
12. iş kolu olarak, "Sosyal Güvenlik Kurumlanndan emekli olanlar ile dul ve yetimleri 
ibaresi eklenmesi düşünülüyor mu ? 

3- Çalışanlarda olduğu gibi emeklilerinde maaş aldığı bankalardan promosyon almaları 
promosyon genelgesine eklenecek mi? 

4- Çalışanlara yapılan son artışlarla bu gün işe başlayan bir memurun maaşı 1250 TLye 
yükseltilen ancak bugün emekli olan en düşük devlet memurun emekli maaşı 730 
TL.SSK emeklisi ise 630 TL.BAĞ-KUR emeklisinin aldığı 530 TL.dir Emekli 
maaşlarının şu anda çalışan en düşük devlet memuru maaşına çıkartılması 
düşünülüyor mu? 
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T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strkteji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.O.65.03.O1/ 01-7.10 .0.65.03.01/01-7.10/JL2.3^ S 8 ^ ^ 
113 Ekin) 219 

Konu : Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 
(7/9309) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/9309 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4 

Ömer DİNÇEB.^ 
Bakan 

EKİ-Yazı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'E AİT 
7/9309 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

\ 

1- Bilindiği üzere 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Kanun ile kabul edilen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının "Sendika kurma hakkı" başlıklı 51 inci maddesi ile Çalışanlar ve 
işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara 
serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip olduğu hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu itibarla, emekliler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince sendika kurma 
hakkına sahip olmamakla birlikte, sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar ile dul ve 
yetimleri 23/11/2004 tarihli, 25649 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4/11/2004 tarihli ve 
5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde dernek kurma hakkına sahiptirler. 
Emeklilerimizin bu Kanun gereğince çeşitli isimler altında kurdukları birçok dernek 
bulunmaktadır. 

2- 12/7/2001 tarihli, 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/6/2001 tarihli ve 
4688 sayıh Kumu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun "Kuruluş" başlıklı 4 üncü maddesi; 
"Sendikalar hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir 
hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulur. 
Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre sendika 
kurulamaz."hükmünü amir bulunmaktadır. 

Aynı Kanunun "Hizmet kollan" başlıklı 5 inci maddesinde de sendikaların 
kurulabilecekleri hizmet kollan sıralanmıştır. 

Bu itibarla, sosyal güvenlik kurumlanndan emekli olanlar ile dul ve yetimleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası gereğince sendika kurma hakkına sahip olmadıklanndan hizmet kolu 
olarak sayılmamıştır. 

3- Sosyal Güvenlik Kurumunca, 2009 yılı içinde (Ocak, Şubat ve Mart aylarında) 
muhtelif tarihlerde 22 banka ile "Gelir/Aylık Ödemesi Protokolü" imzalanmış olup, bu 
protokollere istinaden bankalardan herhangi bir komisyon ya da promosyon alınmamaktadır 

4- 506 ve 1479 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarında yapılan artışlar: 
Bilindiği üzere, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe 

giren 16 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek 38 ve 1479 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesinde yapılan değişiklikle, 506 ve 1479 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylıklann bir 
önceki ayda gerçekleşen TÜFE oranı kadar her ay artınlması öngörülmüştür. 1/1/2000 
tarihinden 2002 yılı sonuna kadar gelir ve aylıklar aylık TÜFE oranlarında artınlmış, 2003 
yılından itibaren ise aylık TÜFE oranlanndaki artış yerine 2003 yılında sosyal destek 
ödemesi, 2004 ve daha sonraki yıllarda da oransal artışlarla gelir ve aylıklar artınlmıştır. 

Bu çerçevede; 
-2003 yılında; Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar; 

15/1/2003 tarih, 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4784 
sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tanmda 
Kendi Adına ve Hesabma Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık 
Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkındaki Kanun" gereği Bakanlar 
Kurulunun 15/1/2003 tarih, 2003/5146 sayılı Karan ile Kurumumuz emekli, dul ve 
yetimlerine genel bütçeden karşılanmak üzere 2003 yılında ödenecek olan aylık ve gelirlere 
ilave olarak sosyal destek ödemesi (SDÖ) yapılması öngörülmüş, 506 ve 2925 sayılı 
kanunlara göre gelir ve aylık alanlara 75.-TL, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ö&ffŞF* 
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aylıklara ise 1 ila 12 nci basamaktan aylık alanlara ÎOO.-TL'yi, 13 ila 24 üncü basamaktan" 
aylık alanlara 75.-TL'yi tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi verilmiştir, 
i -2004 yılında; 5073 sayılı Kanun ile 2003 yılı/Aralık döneminde bakiye sosyal destek 
pdemeleri gelir ve aylıklara ilave edilerek 2004/Ocak ödeme döneminde % 10,2004/Temmuz 
erdeme döneminde % 10, 

-2005 yılında; 5282 sayılı Kanunla 2004 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla dosya 
bazında ödenmesi gereken miktar esas alınarak, 

200.-TL ve altında gelir ve aylık alanlara 2005/Ocak ödeme döneminden itibaren % 8, 
2005/Temmuz ödeme döneminden itibaren % 8, 

200.-TL ile 318.-TL arasında gelir ve aylık alanlara 2005/Ocak ödeme döneminden 
itibaren % 7,2005/Temmuz ödeme döneminden itibaren % 7, 

318.-TL ve üzerinde aylık ve gelir alanlara 2005/Ocak ödeme döneminden itibaren % 6, 
2005/Temmuz ödeme döneminden itibaren % 6, 

oranlarında, 
- 2006 yılında; 5454 sayılı Kanunla 2006/Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde % 3, 
- 2007 yılında; 5565 sayılı Kanunla 2007/Ocak ödeme döneminden itibaren % 5, 

2007/Temmuz ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE artış oranı olan % 

-2008 yılında, 5724 sayılı Kanunla 2008/Ocak ödeme döneminden itibaren % 2, 
2008/Temmuz ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE oranı olan % 6'ya 
% 1,2 ilave edilmek suretiyle % 7,2, 

oranlarında gelir ve aylıklar artırılmıştır. 
5434 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarında yapılan artışlar: 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun "Emekli Aylığı" başlıklı 41 inci maddesi; 
"a) Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel 
Kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır. 

b) Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen 
rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak 
tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara %75 i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl 
için %1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı 
için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1'inin onikide biri emekli aylığına 
ayrıca eklenir. 

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malûllük aylıklarında emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıklarının %100'ünü geçemez. Vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu 
tahdit uygulanmaz." hükmünü, 

Yine aynı Kanunun Ek 70 inci maddesi; 
"Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan, 
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, 
b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240'ına, 
- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda %200'üne, 
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda %180'ine, 
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %150'sine, 
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda %130'una, 
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %70'ine, 
- Diğerlerinde %40'ına, 

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. 

3.87, 
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Birinci fıkradaki oranlan, Maliye Bakanlığının 'teklifi üzerine ayn ayrı yeya birlikte üç 
^katına kadar artırmaya, yukandaki ek göstprge gruplannı değiştirmeye ve personel 
vkanunlannda yer alan ek göstergelerin artınlması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden 
düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Aylıklanm personel kanunlanna göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfi, 
görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır. 

Bu tutarlar, bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklannın; Ek 20 nci maddesine göre de emeklilik 
ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir." hükmüne amirdir. 

Buna göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı Kanunun 41 inci ve Ek 
70 inci maddelerinde belirtilen 5 unsur: 

a) Aylık Göstergeleri, 
b) Ek Göstergeler 
c) Taban Aylığı 
d) Kıdem Aylığı 
e) Emeklilik Tazminatı 
ve yürürlükte bulunan katsayılar esas alınmak suretiyle hesap edilen "Emekli Aylığı 

Bağlanmasına Esas Aylık" tutannın 25 yıl için %75'i, fazla her tam yıl için %1 fazlası, eksik 
her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmaktadır. 

Aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi; 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda 

yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlannda husule gelecek yükselmeler; aynı rütbe, 
kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü 
aylıklan ile dul ve yetim aylıklan hakkında da uygulanır." hükmüne göre, memur maaş 
katsayı artıştan dikkate alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış olan emekli 
aylıklan artışa tabi tutulmaktadır. 

Öte yandan, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi; 
- 1/1/2008 tarihinden itibaren (1/1/2008-30/6/2008 döneminde) uygulanacak aylık 

katsayısı 0,049318, taban aylığı katsayısı 0,65061 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçüncü bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 3/1/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı karan ile 
1/1/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,049486, taban aylığı katsayısı 0,65283 
olarak, 

- 1/7/2008 tarihinden itibaren (1/7/2008-31/12/20Ö8 döneminde) uygulanacak aylık 
katsayısı 0,05031, taban aylığı katsayısı 0,6636 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçüncü bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 3/7/2008 tarihli ve 2008/13860 sayılı karan ile 
1/7/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,051448, taban aylığı katsayısı 0,6812 
olarak, 

uygulanmıştır. 
Bu defa, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi ile, 

1/1/2009-30/6/2009 döneminde aylık katsayısı (0,053505), taban aylığı katsayısı (0,7084) 
olarak; 1/7/2009-31/12/2009 döneminde ise aylık katsayısı (0,05592), taban aylığı katsayısı 
(0,74348) olarak uygulanması hükme bağlanmış ve söz konusu düzenleme dikkate alınarak 
1/1/2009 tarihinden itibaren emekli aylıklan artınlmıştır. 

Esasen, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından 2008 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 4'ünü aşması 
halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2009 yılının birinci altı aylık dönemine ait katsayılan 
yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu aynca belirlenmiştir. 
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 
- 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında; bu,Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her 

yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme 
göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel 
îndeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği, 

- Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da, bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine 
bağlanmış olan aylık ve gelirlerin, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılacağı, 

öngörülmüştür. 
Bu hükme göre gelir ve aylıklar; 
- 2008 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı TÜİK verilerine göre 

%3,84 olarak gerçekleştiğinden, 2009/Ocak Ödeme döneminde %3,84 oranında, 
- 2009 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı TÜİK verilerine göre 

%1,83 olarak gerçekleştiğinden, 2009/Temmuz ödeme döneminde ise %1,83 oranında, 
artırılmıştır. 

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu emekli, dul ve yetimlerinin gelir/aylıkları 
kanunlarla belirlenen oranlara göre arttırılmaktadır. 
12.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yirmi beş yaşını dolduran erkek üniversite öğrencilerinin 

sosyal güvenliğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof.Dr. Ömer 

DÎN ÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Bilindiği gibi halen yürürlükte olan mevzuat gereğince üniversite öğrencisi olup 25 yaşını 
dolduran erkek çocukların anne veya babası üzerinden sahip olduğu sosyal güvencesi sona 
erdiği için resmi sağlık kurumlarında tedavisi yapılamamaktadır. Bu durum bir yandan sosyal 
devlet ilkesine ters düşerken diğer yandan da ekonomik gücü bulunmayan çok sayıda 
vatandaşımızın sağlık hizmeti almasını engellemektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. 25 yaşını doldurduğu için anne veya babasının sosyal güvenlik kurumu üzerinden 
sağlık hizmetleri alamayacak duruma gelmiş üniversite öğrencisi erkek çocukların 
mağduriyetinin giderilmesi konusunda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? 

2. Varsa bu durumda olan öğrencilerin mağduriyeti ne zaman ve nasıl giderilebilecektir? 

(7/9311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
05.08.2009 

MHP Kütahya Milletvekili 
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1 .c . • 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

H3 Ekim2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 7/9311 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇE^ 
Bakan 

EKİ-Yazı 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'A AİT 
7/9311 ESAS NO'LU YAZILI SORU, ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Sağlık hizmetleri 
;ye diğer haklar ile bunlardan yararlanma" başlıklı 62 nci maddesi; "Bu Kanun gereğince genel 
sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet 
ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere, sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile 
kişilerden alman primlerin tutan arasında ilişki kurulamaz." hükmünü amir bulunmaktadır. 

Aynca, aynı Kanunun; "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (10) uncu fıkrası; 
"Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı 
sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık 
bağlanmamış olan; 

Wyı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-54.14 

Konu : Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 
(7/9311) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 
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a) Eşini, 
b) 18 yaşını, lise ve dengi Öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim 

Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan 
çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan 
çocuklarını, 

c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit 
edilen ana ve babasını," hükmünü amir bulunmaktadır. 

Buna göre, öğrenim durumuna bakılmaksızın 25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerin 
ana veya babasından sağlık yardımı alması mümkün olmamakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının; 

"(c) bendinin (1) numaralı alt bendi; "Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile 
bunlardan doğan haklan da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler 
kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutan asgarî ücretin üçte 
birinden az olan vatandaşlar, 

(g) bendi; "Yukandaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır."hükmü yer almaktadır. 
Yine aynı Kanun'un "Prime esas kazançlar" başlıklı 80 inci maddesinde, 'Yalnızca 

genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespitinde; 60 ıncı 
maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82 nci maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınınnın iki katının otuz günlük tutan, 60 ıncı 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgarî ücret, 60 ıncı maddenin 
birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişiler için ise prime esas asgarî kazanç tutan esas 
alınır. Ancak, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, Kurumca 
belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi 
başına düşen aylık tutan; asgarî ücretin üçte birinden asgarî ücrete kadar olduğu tespit edilen 
kişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınınnın otuz günlük 
tutannın üçte biri, asgarî ücretten asgarî ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler 
için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınınnın otuz günlük tutar, 
asgarî ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeye görg* 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınınnın otuz günlük tutannın iki katı pnmeJ0Şs 
asgarî kazanç tutan olarak esas alınır." hükmü yer aldığından, 25 yaşını doldurmuş 
çocuklar da dahil, aile içindeki gelirin"kişi basma düşen aylık tutan; 

- Asgarî ücretin üçte birinden az ise, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci 
•j fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar, 
'̂ genel sağlık sigortası primleri Devlet tarafından, 

- Asgarî ücretin üçte birinden asgarî ücrete kadar ise, 5510 sayılı Kanun'un 60 mcı 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar, genel sağlık sigortası 
primleri, prime esas asgarî kazanç tutan asgarî ücretin üçte biri esas alınarak, sigortalılar 
tarafından, (1/7/2009 itibariyle ödenmesi gereken asgarî prim miktan: 27,72 TL) 

- Asgarî ücretten asgarî ücretin iki katına kadar ise, 5510 sayılı Kanun'un 60 ıncı 
maddesinin birinci fikrasmın (g) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar, genel sağlık sigortası 
primleri, prime esas asgarî kazanç tutan asgarî ücret esas alınarak, sigortalılar tarafından, 
(1/7/2009 itibariyle ödenmesi gereken asgarî prim miktan: 83,16 TL) 

- Asgarî ücretin iki katından fazla ise, 5510 sayılı Kanun'un 60 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar, genel sağlık sigortası primleri, prime esas 
asgarî kazanç tutan asgarî ücretin iki katı esas alınarak, sigortalılar tarafından (1/7/2009 
itibariyle ödenmesi gereken asgarî prim miktan: 166,32 TL) 

ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmalan öngörülmüştür. 
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13.-Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, huzurevi ücretlerine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9312) 

04.08.2009 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sn.Ömer D in çer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve 

İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. y 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Emeğiyle geçinen insanlarımızı yoksulluğa ve işsizliğe mahkum hale getiren 
Hükümet uygulamalarından, emekliler de nasiplerini almış durumdadır. 

Emeklilerin maaşlarına % 1.83 oranında zam yapan Hükümet, Sosyal Güvenlik 
Kurumu bünyesindeki Huzurevlerinin ücretlerinde ise 22 Haziran 2009 tarihinden geçerli 
olacak şekilde % 30 civarında artış gerçekleştirmiştir. Acımasızca ve insafsızca yapılan bir 
zam söz konusudur. Hayatlarının son döneminde huzurlu bir yaşam sürmeyi amaçlayan 
emekliler, yapılan bu son zamla tam bir çaresizlik içine girmişlerdir. Hiçbir,haklı sebebe 
dayanmayan bu zammın; hak ve adalet ve insaf duygularıyla bağdaşması mümkün değildir. 
Kötü yönetimin bedelinin ya da bütçe açıklarının emekli insanlarımızdan karşılanmak 
istenilmesi tam anlamıyla yönetim aczini ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki anlatım ve gelişmeler karşısında; 

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Huzurevlerine % 30 

civarında yapılan bu zammın gerekçesi nedir? 

Emekli maaşlarına % 1.83 oranında zammın yapıldığı bir dönemde, 

Huzurevi ücretlerinin % 30 seviyesinde artırılması hangi hak, adalet vc insaf 

duygusuyla bağdaşır? 

Huzurevi sakinlerinin yargı yoluna başvurmasına gerek kalmadan, 

yapılan bu zamların ivedi olarak geri alınması yoluna gidecek misiniz? 

815 
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T.C. • 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

*Sayı 
»13 Ekim 2009 

Konu Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 
(7/9312) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2Ö09 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/9312 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan İstanbul, 
İzmir/Narlıdere, Ankara/75.Yıl vc Manisa/Salihli olmak üzere 4 Dinlenme ve Bakımevi 
(Huzurevi) vardır. Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli aylığından başka 
hiçbir geliri olmayan sakinlerimizin emekli aylıklarının %75'i bakım/oda ücreti olarak tahsil 
edilmekte ve dolayısıyla %25'i diğer ihtiyaçları için kendilerine kalmaktadır. 

Dinlenme ve bakımevinde kalmakta olan sakinlerimizin mağduriyet yaşaması söz 
konusu olmadığı gibi, sakinlerimizin rahatlığı için Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bulunan 4 Dinlenme ve Bakımevinden hiçbir 
sakinimiz, ödeme güçlüğü nedeniyle dinlenme ve bakımevinden çıkartılmamıştır. 

Bu güne kadar oda/bakım ücreti artışları memur maaş katsayısmdaki artışlara paralel 
olarak yapılmış, zaman zaman memur emeklilerine verilen seyyanen zamlar, katsayıya 
yansıtılmadığı için bu artışlar oda ücretlerine yansıtılmamış, bu durum zaman içerisinde oda 
ücreti artışlarının memur emekli maaş artışlarından az gerçekleşmesine sebep olmuştur. 
Dinlenme ve bakımevi oda/bakım ücretlerine yapılan %30*luk artışın geri alınması gündemde 
bulunmayıp, ödeme güçlüğü çeken sakinlerimize yönelik, mevcut Yönetmeliğimizde de yer 
alan maddeler işletilerek en düşük oda ücretini karşılayamayan sakinlerimizin, 
karşılayamadıkları oda ücreti tutarları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. 

Dinlenme ve Bakımevlerimizdeki hizmet kalitesinin çok yüksek olması ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun mali yükünün ağır olması gibi sebeplerle dinlenme ve 
bakımevlerimizde kalan yaşlılarımızın aidatlarına; Ülkemizde bu alanda verilen en kaliteli 
hizmetin yaşlılarımıza layık oldukları en üst düzeyde sunulması amacıyla ve ekonomik 
zorunluluklardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 11/06/2009 tarihli ve 
2009/238 sayılı Karan gereğince zam yapılmıştır. 

Ömer DİNÇER—' 
Bakan 

EK 1- Yazı 

K O N Y A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N ' A T İ L L A K A R T ' A AİT, 
7/9312 E S A S N O ' L U YAZILI SORU, Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P 

- 8 1 6 -



TBMM B: 7 1 5 . 10 .2009 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir ailenin durumuna, 
Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapdan bir atamaya, 
- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, sığınmaevinden ayrılan bir kadının öldürülmesine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/9348), (7/9349), (7/9350) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Selma Aliye K A V A F tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 31.07.2009 

ÖĞÜT 
'Ardahan Milletvekili 

Yaşanan ekonomik kriz sonunda doğmamış çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumana vermeye 
mecbur etti. İşsizliğin , yoksulluğun ve geçim sıkıntısının ne hallere geldiğinin belgesidir. B u 
durumda binlerce vatandaşımızın olduğu biliniyor. Yeni iş sahaları açılmasa gençlere iş 
imkanı tanınım asa daha vahim durumlarla karşılaşacağız.HUkümet bir an önce önlem almalı. 
Adresi bizde mevcut olan Ankara da yaşayan aile Nurten ÇAKIRLAR v e Mehmet 
ÇAKIRLAR çiftinin 15 Ağustos 2009 (onbeşgttn sonra ) doğacak çocuklarını ekonomik kriz 
yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek istiyorlar yukarıda 
bahsi geçen ailenin çocuğunun sağlıklı doğum yapabilmesi için sosyal devletin güvencesi 
gereği tam teşekküllü bir hastanede doğumunu yaptınp, çocuk esirgeme kurumuna çocuğunu 
vermeden bu yoksul ailenin çocuğunun kendi evinde bakımını sağlayacak imkanlar 
verecekmi s iniz. ? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye K A V A F tarafından yazılı olarak 
cevaplandın iması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 3 .08.2009 

Ensar Ö Ğ Ü T 

Ardahan Milletvekili 

Bursa'da yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla 
yargılanan Müdür Yardımcısı Kars Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne gönderildi. Bu tür 
olaylar sonucu sürgün olarak karsa gönderilenlerin yüzünden karşta eğitimde basan sağlamak' 
mümkün olmuyor. Karsı sürgün yeri olarak görerek eğitimde sağlıkta şehirleşmede hep geri 
kalmamıza neden oldu yöneticiler . Kars tak;. çocuklarımızı nasıl emanet edeceğiz bu müdür 
yardımcısına bu tür olaylara karışanların Genel Müdürlük bünyesinde bulundurulmaları daha 
sağlıklı olur. 

1 - B u müdür yardımcısının biran evvel kars'tan alınması daha doğru karar olacaktır.MüdUr 
Yardımcısı Kars'tan alınacak mı ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan soruların, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 

Selma Aliye KAVAF tarafından, Anayasanın 98. İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri 

uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Gültan KfŞANAK 

Diyarbakır Milletvekili 

Kadına yönelik şiddet, kadınlara yönelik ölümle sonuçlanan saldırılar, 

azalmadan devam ediyor. Diyarbakır, Bursa, Adana, Ağrı, İstanbul ve Türkiye'nin her 

yerinde kadın katliamları gittikçe çoğalmaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 

Temmuz ayında 17 kadın ve sadece Ağustos ayının ilk haftasında 10 k&'din 

katledilmiştir. 

Kadına yönelik şiddetin vahşice devamlılığı ve bu ölümler, 4320 sayılı Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun ve diğer mevzuatın, kadına yönelik her türlü şiddetin 

önlenmesi için yetersiz ve işlevsiz kaldığı kaygısını güçlendirmektedir. 

Son olarak Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Seher HAŞİMOĞULLARI, silahla 

vurularak öldürüldü. HAŞİMOĞULARI'nın 10 gün Önce maruz kaldığı şiddet 

sonucunda evden ayrıldığı, bir süre sonra, savcılık kanalıyla, Diyarbakır Sosyal 

Hizmetler il Müdürlüğü'ne bağlı Sığınma Evine yerleştirildi bildirilmektedir. Seher 

HAŞİMOĞULLARI, Sosyal Hizmetler Sığınma Evinden ayrıldığı gün, 4 Ağustos 

2009'da akşam saatlerinde, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşi bir gün 

sonra emniyet müdürlüğüne teslim oldu. 
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1. Savcılık kanajıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne "korunmak 

üzere" gönderilen Seher HAŞlMOĞULLARI'nın başvurusu, 

sosyolog, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanlardan 

hangisi tarafından alınmıştır? 

2. Uzman raporu var mıdır; varsa uzman kanaati nedir? 

3. HAŞlMOĞULLARI 'nın şiddet görüp görmediğini belgeleyen adli tıp 

raporu alınmış mıdır? Alınmamışsa neden gerek duyulmamıştır? 

4 . HAŞİMOĞULLARI yasal hakları konusunda bilgilendirilmiş midir? Bu 

hususu aydınlatan bir belge var mıdır? 

5. HAŞİMOĞULLARI sığınma evinde kaç gün kalmıştır? 

6. HAŞlMOĞULLARI 'nın sığınma evinden ayrılmasına nasıl karar 

verilmiştir? 

7. HAŞlMOĞULLARI 'nın can güvenliğinin olduğuna nasıl kanaat 

edilmiştir? 

8. HAŞİMOĞULLARI sığınma evinden yalnız mı ayrılmıştır, ya ln ı z 

değilse kimlerin refakatiyle ayrılmıştır? 

9. Devlete sığınmış bir kadın olarak Seher HAŞlMOĞULLARI 'nın, 

sığınma evinden ayrıldığı gün öldürülmesine ilişkin söz konusu 

sığınma evi yetkililerinin sorumluluğu nedir, bu konuda bakanlığınız 

ne gibi işlemler yapmış ve yapmayı planlanmaktadır? 

T . C . 
D E V L E T BAKANLIĞI 

'^SAYI : B.02.0.007.00/ /Z.J&2009 
K O N U : Yazılı Soru önergeleri 

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 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'tun 01.10.2009 tarih v e A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT 

(2 adet) ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan KISANAK'a ait yazılı soru önergeleri 

hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selma Aliye KAV> 
Devlet Bakanı 
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A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T Ü N 
7/9348 E S A S NOLU YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ CEVABID IR 

S O R U : 

Yaşanan ekonomik kriz sonunda doğmamış çocuğunu Çocuk Esirgeme 
Kurumuna vermeye mecbur etti. İşsizliğin, yoksulluğun ve geçim sıkıntısının ne 
hallere geldiğinin belgesidir. Bu durumda binlerce vatandaşımızın olduğu 
biliniyor. Yeni İş sahalan açılmasa gençlere iş imkanı tanınmasa daha vahim 
durumlarla karşılaşacağız. Hükümet bir an önce önlem almalı. Adresi bizde 
mevcut olan Ankara da yaşayan aile Nurten Ç A K I R L A R ve Mehmet Ç A K I R L A R 
çiftinin 15 Ağustos 2009 (onbeşgün sonra) doğacak çocuklarını ekonomik kriz 
yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek 
istiyorlar yukanda bahsi geçen ailenin çocuğunun sağlıklı doğum yapabilmesi 
İçin sosyal devletin güvencesi gereği tam teşekküllü bir hastanede doğumunu 
yaptırıp, çocuk esirgeme kurumuna çocuğunu vermeden bu yoksul ailenin 
çocuğunun kendi evinde bakımını sağlayacak imkânlar verecekmisiniz? 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, ilgili 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yoksulluk içinde olup' da temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ve hayatlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken 
korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk, genç, yaşlı ve diğer risk grubu kişilere 
kaynakların yeterliliği ölçüsünde yardımlar yapılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde, "korunmaya muhtaç 
çocukların, ailelerin yanında yaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; öncelikle 
korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu 
hizmetlerden diğer kişiler de yararlanabilir" hükmü yer almaktadır. 

Bireyin korunmasına yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam 
ortamlarında verilmesi temel hedefimiz olup; sözü edilen Nurten - Mehmet 
ÇAKIRLAR ailesi dilekçe ile başvurdukları takdirde ilgili mevzuat doğrultusunda 
yukarıda sayılan hizmetlerle birlikte eğitim, danışmanlık ve diğer sosyal hizmetlerden 
yararlanmaları mümkün olabilecektir. 

Saygılarımla. 

C E V A P : 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN 
7/9349 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Bursa* da yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye 
girdiği iddiasıyla yargılanan Müdür Yardımcısı Kars Sosyal Hizmetler il 
müdürlüğüne gönderildi. Bu tür olaylar sonucu sürgün olarak karsa 
gönderilenlerin yüzünden Kars'ta eğitimde basan sağlamak mümkün olmuyor. 
Karsı sürgün yeri olarak görerek eğitimde sağlıkta şehirleşmede hep geri 
kalmamıza neden oldu yöneticiler. Kars'taki çocuklarımızı nasıl emanet 
edeceğiz bu müdür yardımcısına bu tür olaylara kanşanlann Genel Müdürlük 
bünyesinde bulundurulmalan daha sağlıklı olur. 

Bu müdür yardımcısının biran evvel Kars'tan alınması daha doğru karar 
olacaktır. Müdür Yardımcısı Kars'tan alınacak mı 7 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bursa 
Yetiştirme Yurdunda Öğretmen olarak görev yapmakta iken, (Eşrefiler Kız Yetiştirme 
Yurdu Müdür Vekili) hakkında yapılan bir soruşturma sonucu gerek kendisinin 
gerekse koruma altında bulunan çocukların selameti açısında davanın 
sonuçlandırılmasına kadar Kars ilinin de personel ihtiyacı dikkate alınarak Kars Erkek 
Yetiştirme Yurduna öğretmen olarak ataması yapılan adı geçen personel Genel 
Müdürlüğümüz Yüksek Disiplin Kurulunun 05.08.2009 tarihli ve 2009/09 sayılı kararı 
doğrultusunda "DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA" cezası ile tecziye 
edilmiştir. 

Saygılarımla. 

SORU: 

CEVAP: 

Selma Aliye KAW 
Devlet Bakanı 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN GÖLTAN KIŞANAKMN 
7/9350 E S A S NOLU YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ CEVABID IR 

, Kadına yönelik şiddet, kadınlara yönelik ölümle sonuçlanan saldırılar, 
azalmadan devam ediyor. Diyarbakır, Bursa, Adana, Ağrı , istanbul ve 
Türkiye'nin her yerinde kadın katliamlan gittikçe çoğalmaktadır. Kamuoyuna 
yansıyan bilgilere göre Temmuz ayında 17 kadın ve sadece Ağustos ayının ilk 
haftasında 10 kadın katledilmiştir. 

Kadına yönelik şiddetin vahşice devamlılığı ve bu ölümler, 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer mevzuatın, kadına yönelik her türlü 
şiddetin önlenmesi için yetersiz ve İşlevsiz kaldığı kaygısını güçlendirmektedir. 

Son olarak Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Seher HAŞİMOĞULLARI , silahla 
vurularak öldürüldü. HAŞİMOĞULARI'nın 10 gün Önce maruz kaldığı şiddet 
sonucunda evden ayrıldığı, bir süre sonra, savcılık kanalıyla, Diyarbakır Sosyal 
Hizmetler il Müdürlüğü'ne bağlı Sığınma Evine yerleştirildi bildirilmektedir. 
Seher H A Ş İ M O Ğ U L L A R I , Sosyal Hizmetler Sığınma Evinden ayrıldığı gün, 4 
Ağustos 2009'da akşam saatlerinde, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 
Eşi bir gün sonra emniyet müdürlüğüne teslim oldu. 

S O R U 1: 

Savcılık kanalıyla Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne "korunmak üzere" 
gönderilen Seher HAŞİMOĞULLARI 'nın başvurusu, sosyolog, psikolog veya 
sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanlardan hangisi tarafından alınmıştır? 

C E V A P 1: 

Seher H A Ş İ M O Ğ U L L A R I 28 .07 .2009 tarihinde Emniyet Müdür lüğü görevlileri 
tarafından Kurumumuza getirilmiş, adı geçenin başvurusu sosyolog tarafından 
alınmıştır. 

S O R U 2: 

Uzman raporu var mıdır; varsa uzman kanaati nedir? 

C E V A P 2: 

Gizlilik ilkesi nedeniyle Seher H A Ş İ M O Ğ U L L A R I ' n ı n beyanı esas alınarak 
sosyal çalışmacı tarafından sosyal inceleme raporu düzenlenmiş ve söz konusu 
raporda; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri 
Yönetmeliği'nin S.maddesi (b) bendindeki kuruluşa kabul şartlarını taşıdığı ve kadın 
konukevi hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağı kanaati oluşmuştur. 

S O R U 3: 

HAŞİMOĞULLARI 'nın şiddet görüp görmediğini belgeleyen adli tıp 
raporu alınmış mıdır? Alınmamışsa neden gerek duyulmamıştır? 

- 8 2 2 -



TBMM 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 

$ E V A P 3: 

S e h e r H A Ş l M O Ğ U L L A R I ' n ı n , K u r u m u m u z a tes l im e d i l m e d e n ö n c e darp-cebi r 
raporu a l ınmışt ı r . 

S O R U 4: 

HAŞİMOĞULLARI yasal haklan konusunda bilgilendirilmiş midir? Bu 
hususu aydınlatan bir belge var mıdır? 

C E V A P 4: 

A d ı g e ç e n e y a s a l hak lar ı v e 4320 S a y ı l ı A i l en in K o r u n m a s ı n a Da i r K a n u n 
k o n u s u n d a mes lek e leman la r ı taraf ından bilgi veri lmiştir. 

S O R U S: 

HAŞİMOĞULLARI sığınma evinde kaç gün kalmıştır? 

C E V A P 5: 

A d ı g e ç e n 2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - 0 4 . 0 8 . 2 0 0 9 tarihleri a r a s ı n d a K a d ı n Konukev in 'de 
kalmışt ı r . 

S O R U 6: 

HAŞlMOĞULLARI 'nın sığınma evinden aynlmasına nasıl karar 
verilmiştir? 

C E V A P 6: 

S e h e r H A Ş İ M O Ğ U L L A R I kuruluşta ka ld ığ ı sü re içer is inde hak lar ın ı ku l lanmayı 
reddederek eş i v e çocuk la r ı i le beraber o lmak istediğini b e y a n etmiş v e kendi isteği 
üzer ine eş i V e y s i H A Ş İ M O Ğ U L L A R I , kardeş i Murat K O P A R A N v e y e n g e s i Fer ide 
K O P A R A N i le te lefon görüşmeler i yapmış , s o n u c u n d a il S o s y a l H izmet ler 
Müdür lüğü 'nde eş i i le mes lek e lemanlar ı gö rüşme yapmış t ı r . B u gö rüşmede , V e y s i 
H A Ş İ M O Ğ U L L A R I ; eş in in evini terk etmesin in kendis in i v e çocuk la r ın ı o l umsuz 
etk i led iğ inden bahis le , yak ın la r ın ın bu durumu bi lmedikler in i v e bi lmelerini d e 
is temediğin i , b u sürec i o l a y s ı z kapatmak istediğini i fade etmiş, kend is inden e ş i n e 
za ra r ge lmeyeceğ i , geldiği takdirde kendis in in so rumlu o lacağ ın ı el y a z ı s ı ile beyan 
ed ip imzalamışt ı r . S e h e r H A Ş İ M O Ğ U L L A R I i le tekrar görüşülerek, kend is ine 
bö lgedek i feoda l y a p ı d a n v e bu yap ı içer is indeki risklerden s ö z edi lerek, b a ş k a bir İle 
nakl in in yapı lab i leceğ i belirt i lmiş, a n c a k S e h e r H A Ş İ M O Ğ U L L A R I bu alternatif lerin 
h iç birini değer lend i rmek is temediğ inden, eş i ne d ö n m e isteğini y ine lemiş ve kendi e l 
y a z ı s ı ile y a z d ı ğ ı d i lekçesin i vererek kuruluştan ayrı lmıştır . ; 

S O R U 7: 

HAŞlMOĞULLARI 'nın can güvenliğinin olduğuna nasıl kanaat edilmiştir? 
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Ö(cVAP7: 

A d ı g e ç e n i n kad ın konukev inden ayr ı lma isteği üzer ine yap ı lan mes lek i 
çalışma sü rec inde kuruluştan ayr ı lması h a l i n d e ; ka rş ı laşab i leceğ i r isk ler k o n u s u 
görüşü lmüş ancak , ad ı geçen in eş inden bir za ra r ge lmeyeceğ i kanaat in i " e ş i m b a n a 
bir ş e y y a p s a y d ı o gün yapard ı a m a b iz tar t ış t ığ ımız günün geces in i ayn ı e v d e 
geçirdik, e ş i m ile ertesi g ü n ayn ı so f rada kahval t ı yaptık" söz ler i i le aç ık laya rak e v d e n 
bir anl ık k ızg ın l ık la ayr ı ld ığ ın ı , eş le r a ras ında bu tür prob lemler yaşanab i leceğ in i i fade 
etmiştir. A y r ı c a , ad ı g e ç e n i n kuruluştan ayr ı lma k o n u s u n d a ısrarc ı dav ranmas ı ve 
d i lekçe vererek kendi istek v e a r z u s u ile ayr ı lmak istediğini bel i r tmesi üzer ine ç ı k ı ş 
iş lemleri yapı lmışt ı r . Reş i t o lan bir bireyin yatı l ı kuru luş la r ımızdan ay r ı lma durumu 
kend i i rades inde olup, zo r la tutu lamaz. 

HAŞİMOĞULLARI sığınma evinden yalnız mı ayrılmıştır, yalnız değilse 
kimlerin refakatiyle ayrılmıştır? 

A d ı g e ç e n ayr ı lmak istediğine dai r d i lekçe verdikten s o n r a kuru luştan 
ayrı lmıştır . 

Devlete sığınmış bir kadın olarak Seher HAŞlMOĞULLARI 'nın, sığınma 
evinden ayrıldığı gün öldürülmesine ilişkin söz konusu sığınma evi 
yetkililerinin sorumluluğu nedir, bu konuda bakanlığınız ne gibi işlemler yapmış 
ve yapmayı planlanmaktadır? 

A d ı g e ç e n l e mes lek i i lke v e teknikler kul lanı larak ça l ı şma la r yürütülmüş o lup, 
Y ö r e n i n feoda l y a p ı s ı d a g ö z önünde bulundurularak ad ı g e ç e n e 4 3 2 0 S a y ı l ı A i len in 
K o r u n m a s ı n a Da i r K a n u n uygu lamalar ı ve b a ş k a bir İle naki l imkanı k o n u s u n d a bilgi 
verilmiştir. A n c a k S e h e r H A Ş İ M O Ğ U L L A R I h içb i r alternatifi kabul e tmemiş ve kad ın 
konukev inde ka lma neden in in bir anl ık k ızgın l ık o lduğunu i fade etmiştir. K iş in in kendi 
kader in i tay in hakk ı d a d ikkate a l ınarak S e h e r H A Ş l M O Ğ U L L A R I ' n ı n bu süreç ten 
sonra ç ı k ı ş ı yap ı lm ış o lup, s o n u ç olarak yap ı lan iş lemlerde ihmal bu lunmamaktadı r . 

A y r ı c a , konunun muhakk ik tayin ed i lerek yer inde ince lenmes i h u s u s u 
Diyarbakı r Val i l iğ i 'ne bildirilmiştir. 

Sayg ı l a r ım la . 

S O R U 8: 

C E V A P 8: 

S O R U 9: 

C E V A P 9: 

S e l m a A l i y e K A V A F 
Devlet B a k a n ı 
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15.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Patara Deniz Feneri 'nin restorasyonuna ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9471) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz 
ederim.28.07.2009 

Ç e t M s Ö Y S ^ / V 
IstdnbülNvVflIctvekili 

Türkiye tarihi ve kültürel eserler açısından, esi bulunmayacak birikime 
sahip bir ülkedir. Pek çok uygarlığın beşiği olan Anadolu, binlerce yıllık tarihi 
kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği ile kültür turizmi açısından 
önemli katkılar sunabilecek durumdadır. Ancak bırakın kültür turizmine katkı 
sunacak hale gelmesini mevcut eserlerin korunması için dahfyapılması gerekenler 
yapılamamaktadır. 

Dünyanın ayakta kalmayı başarmış en eski deniz feneri, parasızlık yüzünden 
koruma altına alınamamaktadır. Prof. Dr. Havva İskan Işık, Patara Deniz 
Feneri'nin tamamını 2005 yılında, 3 bin kamyon kumu fenerin üzerinden kaldırarak 
ortaya çıkarmıştır. Bu kadar büyük bir uğraş ve emekle ortaya çıkarılan Patara 
Deniz Feneri, üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen gerekli paranın 
bulunamaması nedeniyle restore edilememektedir. Tuzlanma ve doğal şartlar 
nedeniyle Patara Deniz Feneri her geçen gün yok olmaktadır. 

Roma İmparatoru Neron tarafından M.S. 60 yıllarında yapıldığı sanılan 
Patara Deniz Feneri'nin böyle bir kadere terk edilmesi anlaşılabilir bir durum 
değildir. 

Dünyanın en eski deniz feneri Mısır'daki İskenderiye olarak biliniyor. 
Ancak fenerden geriye tek bir yapı taşı bulunmadığı İspanya'nın Lacarunya 
kentinde bulunan en eski deniz fenerinin de orijinal olmadığı düşünülecek olursa 
Patara'da ki deniz fenerinin önemi daha da net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Patara Deniz Feneri için gerekli olan kaynağın bir türlü temin edilememesi, 
ülkemizde tarihi ve kültürel mirasa ne kadar sahip çıkıldığının göstergesidir. 

Turizmin sadece deniz, hava ve güneşten oluşmadığını hatırlayarak kültür 
turizminin bir an önce desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bulunan tarihi 
eserlerin aynı zamanda bir dünya mirası olduğunu unutmadan, sorumluluk içinde 
hareket edilmelidir. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli 
v e A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayılı yazıs ı . 

İstanbul Mi l l e tveki l i S a y ı n Çetin S O Y S A L ' m 7/9471 Esas N o ' l u soru ö n e r g e s i n i n 
cevabı ekte sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

B a k a n 

EK: C e v a p 
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Bu çerçevede; 

l)Patara Deniz Feneri'nin restorasyonu için gerekli olan miktar ne 
kadardır? 

2)Patara Deniz Feneri'nin restorasyonunda ihtiyaç duyulan miktar için 
Bakanlığınıza şimdiye kadar kaç kere başvuruda bulunulmuştur? 

3)Bu başvurular karşısında Bakanlığınız tarafından ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

4)Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Patara Deniz Feneri için gerekli 
kaynağın bir türlü sağlanamamasının nedeni nedir? 

5)Ülkemizde başka hangi noktalarda arkeolojik kazılar yapılmaktadır? 
6)Bu kazılara şimdiye kadar Kültür Bankalığı ne kadar kaynak aktarmıştır? 
7)Kültür Bakanlığı'nın yapılan kazılarla ilgili bilgi ve ilişkisi ne düzeydedir? 
8)Bugüne kadar Kültür Bakanlığı'nın arkeolojik kazılara ayırdığı toplam 

ödenek ne kadardır? 
9)Patara Deniz Feneri 2 0 0 5 yılında Prof. Dr, Havya Işık tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. İkinci bir fenerin de yerinin bilindiği ancak ortaya çıkarılan fenerle 
ilgili olarak yeterli ilgi ve kaynağın sağlanmaması nedeniyle ikinci fenerin ortaya 
çıkarılmak istenmediği belirtilmektedir. Kültür zenginliğimize sağlayacağı 
katkıların yanında, turizmde de önemli kaynakların sağlanabileceği ortamın 
yaratılması için Bakanlık olarak üzerinize düşen sorumluluğu yerine getiriyor 
musunuz? 

T.C • 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 1 

Şayi : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610| J<̂ Y X2_3 (S . / . /O/2009 
K o n u : Soru Önerges i 



TBMM B: 7 15 . 1 0 . 2009 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÇETİN SOYSAL'IN 7/9471 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Patara Deniz Feneri'nin restorasyonu için gerekli olan miktar ne 
kadardır? 

SORU 2 : Patara Deniz Feneri'nin restorasyonunda ihtiyaç duyulan miktar 
için Bakanlığınıza şimdiye kadar kaç kere başvuruda bulunulmuştur? 

SORU 3 : Bu başvurular karşısında Bakanlığınız tarafından ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

SORU 4 : Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Patara Deniz Feneri için gerekli 
kaynağın bir türlü sağlanamamasının nedeni nedir? 

SORU 5 : Ülkemizde başka hangi noktalarda arkeolojik kazılar yapılmaktadır? 

SORU 6 : Bu kazılara şimdiye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ne kadar 
kaynak aktarmıştır? 

SORU 7 : Kültür ve Turizm Bakanlığının yapılan kazılarla ilgili bilgi ve 
ilişkisi ne düzeydedir? 

SORU 8 : Bu güne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının arkeolojik kazılara 
ayırdığı toplam ödenek ne kadardır? 

SORU 9 : Patara Deniz Feneri 2005 yılında Prof. Dr. Havva IŞIK tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. İkinci bir fenerin de yerinin bilindiği ancak ortaya çıkarılan 
fenerle ilgili olarak yeterli ilgi ve kaynağın sağlanmaması nedeniyle ikinci fenerin 
ortaya çıkarılmak istenmediği bertilmektedir. Kültür zenginliğimize sağlayacağı 
katkıların yanında, tur izmde de önemli kaynakların sağlanabileceği ortamın 
yaratılması için Bakanlık olarak üzerinize düşen sorumluluğu yerine getiriyor 
musunuz? 

CEVAP : Bakanlığımız Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdür lüğüne 
konu ile ilgili 6 kez başvuruda bulunulmuş olup Patara Deniz Feneri restorasyonu 
için gerekli olan miktar 800.000 TL'dir. 
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Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2Q09cYıty 
Yatırım Programından "Kaş Patara Dente Feneri Restorasyonu" işi için 50.000 TL, 
Antalya Valiliğinin 21/08/2009 tarihli onayı ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Dair Katkı Payından 708.900 TL Antalya İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği hesabında bloke edilmiş olup yönetmelik alt mevzuatına dair yürütülen 
çalışmaların sonuçlanması beklenmektedir. 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 35'inci 
maddesinde "Bu kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarını meydana çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı sadece 
Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. 

Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca takdir ve kabul 
olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Kültür ve Turizm Bakanlığının 
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile veriÜr, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
elemanları veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından 
yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine 
bağlıdır." denilmektedir. 

Ayrıca, aynı Kanunun 48'inci maddesinde "yabancı heyet ve kurumlar 
tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından bir veya birkaç temsilci 
bulunur. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, kazı ve sondajlara Kültür ve 
Turizm Bakanlığı adına yetkili bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve 
görevleri ise yönetmelikle belirlenir." denilmekte olup buna ilaveten, kazı çalışmaları 
görevlendirilen Bakanlık temsilcileri, Bakanlığımızca görevlendirilen uzmanlar ve 
diğer yetkililer ile gerekli denetimler yapılmakta ve sorunlara anında müdahale 
edilmektedir. 

Bu kapsamda 2008 yılında; Bakanlar Kurulu Kararı ile 92 Türk, 43 yabancı 
kazı müze müdürlüklerinin başkanlığında bilim adamlarının katılımı ile 37 müze 
kazısı eski eser kaçakçılığının ve tahribinin önlenmesi amacıyla acil müdahale 
gerektiren 110 kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 

Bunların yanı sıra karayolu ve baraj etkileşim alanlarında yer alan 17 alanda, 
kurtarma kazısı yapılmıştır. Ayrıca, 77 Türk, 34 yabancı bilim adamı tarafından 
yüzey araştırması ve 1 adet sualtı araştırması gerçekleştirilmiştir. Böylece 2008 
yılında 299 adet kazı ve 118 adet yüzey araştırması olmak üzere toplam 417 adet 
bilimsel çalışma yapılmıştır. Yıllar itibarı ile Bakanlığımızın kazılara ayırdığı kaynak 
aşağıdadır: 
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YILI ÖDENEK 
TL 

2002 1.877.915 
2003 1.668.154 
2004 3.020.655 
2005 8.548.410 
2006 10.178.871 
2007 14.563.773 
2008 21.103.473 
2009 (planlanan) 25.658.597 
TOPLAM 86.619.848 

Barındırdığı kültür ve tabiat varlıkları açısından büyük bir zenginlik ve 
çeşitlilik içeren ülkemiz sınırları içinde ve dışında bulunan kültür varlıklarımızın 
korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olarak maddi kaynaklarımız ölçüsünde bölge ayırt etmeksizin 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'taki evliya ve şehit mezarlıklarının bakımına 
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
29.07.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Kars çok uzun yıllar medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yıllardan beri Kars ta çok çeşitli 
milletler yaşamıştır. Kars halkı bilinen Evliya ve Şehit mezarlıkları ziyaret etmek dualar 
okumak için Evliya ve Şehit mezarkklanna gitmekte zorluk çekmektedirler Kars'taki şehit ve 
evliya mezarlıkları otlar içinde mezarlıklar yıkılmış birçok evliyanın yerleri bile belli değil. 

1- Evliya ve şehit mezarlarına gidilen yollar başta olmak üzere mezarlar aslına uygun yapılıp 
devamlı halamları yapılacakmı? Bu evliya ve şehit mezarlarını tanıtan bilgiler olan tabeleler 
yapılacakmı? 
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T.C • 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BAKANLIĞr 

Strateji G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

Çayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 - 13^*^3 |£ . / .K>/2009 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli 
v e A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayılı yazıs ı . 

A r d a h a n Mil le tveki l i Say ın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9474 Esas N o ' l u soru ö n e r g e s i n i n 
cevabı ekte s u n u l m a k t a d ı r . 

Bilgilerini arz eder im. 

B a k a n 

EK: C e v a p ı 

A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 7/9474 E S A S N O ' L U 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

Kars çok u z u n yıl lar m e d e n i y e t l e r e e v sahip l iğ i yapmış t ı r . Yı l lardan beri 
Kars'ta çok çeşitli mi l le t ler yaşamışt ır . Kars halkı b i l inen Evl iya v e Şehi t mezarl ıkları 
ziyaret e t m e k dualar o k u m a k için Evl iya v e Şehit mezarl ık lar ına g i t m e k t e zor luk 
çekmektedir ler . Kars'taki şehi t v e ev l iya mezarl ıkları otlar i ç i n d e mezar l ık lar 
y ık ı lmış birçok e v l i y a n ı n yerleri b i le belli değ i l . 

S O R U : Evl iya v e şehi t mezarlarına g i d i l e n yol lar baş ta o l m a k ü z e r e mezar lar 
aslına u y g u n y a p ı l ı p d e v a m l ı bakımları yapı lacak mı? Bu ev l iya v e şehit mezarlar ını 
tanıtan bilgi ler o l a n tabelalar yapı lacak mı? 

C E V A P : Bahs i g e ç e n e v l i y a v e şehi t mezar lar ına g i d e n yo l lar ın b a k ı m l a r ı n ı n 
yap ı lmas ı B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n yetki v e s o r u m l u l u k alanı d a h i l i n d e b u l u n m a m a k t a d ı r . 
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17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Kars 'taki tarihî binaların korunmasına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9475) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

'Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
29.07.2009 / y 

Çok uzun yıllar çeşitli medeniyetlere ve çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Kars tarihi ve 
kültürel miraslara hep sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam etmektedir. N e varki ekonomik 
sıkıntı bu konuda vatandaşlarımızı zor duruma düşürmüştür. Yinede ekonomik krize rağmen 
vatandaşlarımız tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmaya çalışıyor. Tarihi binaların içler 
acısı halini gören vatandaş kentte yaşamanın bedeli v e kendilik bilinciyle bu binaların 
çürümesine göz yummuyor.kendi imkanlarıyla onarım ve bakımım yapıyor. 

1 - Yüzyıllar öncesinden kalan Atatürk işhanı, Eski Devlet Hastanesi, Eski Süt Fabrikası bu 
miraslardan dır bu tarihi ve kültürel varlıklarımıza ne zaman sahip çıkılacaktır.? 

T .C • 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Stratej i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı ' 

4ayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 _ 1 9 > I 3 I t5. . / la. /2009 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

İ lg i : T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkan l ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli 
v e A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 /15242 sayıl ı yazıs ı . 

A r d a h a n Mil le tveki l i S a y ı n Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9475 Esas N o ' l u s o r u ö n e r g e s i n i n 
cevabı ek te sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz eder im. . 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Ertuğrul G Ü N A Y 
B a k a n EK: C e v a p 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 7/9475 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Çok uzun yıllar çeşitli medeniyetlere ve çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan 
Kars tarihi ve kültürel miraslara hep sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam etmektedir. 
Ne varki ekonomik sıkıntı bu konuda vatandaşlarımızı zor duruma düşürmüştür. 
Yinede ekonomik krize rağmen vatandaşlarımız tarihine ve kültürel mirasına sahip 
çıkmaya çalışıyor. Tarihi binaların içler acısı halini gören vatandaş kentte yaşamanın 
bedeli ve kentlilik bilinciyle bu binaların çürümesine göz yummuyor kendi 
imkanlarıyla onarım ve bakımını yapıyor.' 

SORU : Yüzyıllar öncesinden kalan Atatürk İşhanı, Eski Devlet Hastanesi, 
Eski Süt Fabrikası bu miraslardandır bu tarihi ve kültürel varlıklarımıza ne zaman 
sahip çıkılacaktır? 

CEVAP : Atatürk İşhanı, Eski Devlet Hastanesi ve Eski Süt Fabrikasına ilişkin 
Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir restorasyon çalışması bulunmamaktadır. 

18.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Tapduk Emre 'nin tanıtılmasına ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9484) 

A ş a ğ ı d a k i so ru l an ın ın kültür ve Tur izm B a k a n ı tara f ından yazı l ı o larak ' 
\ yanı t lanmasın ı a rz ede r im . 

Sayg ı la r ım la . 

D ü n y a tar ihine y ö n veren Anado lu aynı z a m a n d a büyük felsef i ak ımlar ın d a 
merkez i olmuştur, ö z e l l i k l e "Or taçağ Karan l ığ ı " o larak tan ım lanan d ö n e m d e , batı 
dünyas ı din ve m e z h e p savaş la r ı ile ça lka lanı rken, batı l ı halk lar eng iz isyon zu lmü 
a l t ında ezi l i rken, A n a d o l u Hac ıbek taş - i Ve l i , Mev lana , T a p d u k E m r e , Y u n u s E m r e gibi 
düşünür ler in o luşturduğu fe lsef i akımlar la bir ayd ın lanma d ö n e m i yaşamak tayd ı . 

A n a d o l u insan ın ın f ikri v e ahlaki temel değerler in i , i nsana ve kâinata bak ış ın ı 
der inden etk i leyen b u ö n e m l i düşünür ler , ayn ı z a m a n d a A n a d o l u ' d a o luşan ortak 
kültürel dokunun, t op lumsa l kimlik ve birliğin s a ğ l a n m a s ı n a d a öncü lük etmişlerdir. 

B u ç a ğ a d a m g a s ı n ı vuran is imlerden biri d e türbesi A n k a r a İli, Na l l ıhan İ lçesi 
Emremsu l tan K ö y ü n d e bu lunan Tapduk Emre'd i r . A n c a k T a p d u k Emre 'n in eser ler i v e 
fe lse fes i yen i kuşak la r ta ra f ından, Hac ı Bek taş i Ve l i , M e v l a n a , Y u n u s E m r e ' k a d a r 
b i l inmemekte, a d ı n a d ü z e n l e n e n etkinlikler u lusa l ve u lus lararas ı d ü z e y d e yeter ince 
tanı t ı lmamaktadır . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

V / f ı lmaz A T E Ş 
Ankara Milletvekili 
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Konuy la ilgili o larak; 

1- Bakan l ı ğ ın ı z ta ra f ından Tapduk Emre 'n in eser ler in in ve fe lsefes in in 
tanı t ı lması ve yaygın laş t ı r ı lması ile ilgili o larak yap ı lan bir ç a l ı ş m a var 
mıd ı r? K a p s a m ı ned i r? 

2- Na l l ıhan K a y m a k a m l ı ğ ı ile Na l l ıhan , Sar ıyar , Ç a y ı r h a n Belediyeler in in 
öncü lüğünde M a y ı s ay ın ın üçüncü haftası p a z a r günü düzen lenen Tapduk 
E m r e etkinl ikleri 10 yı ldır d e v a m etmektedir . B u etkinliklerin u lusal v e 
u lus lararası d ü z e y d e yap ı lmas ı için ne tür bir destek sağ lamay ı 
d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

3- Özel l ik le iç inde bu lunduğumuz terör, s a v a ş , ş iddet o r tamında, fe lse fes i 
bar ış , sevg i v e hoşgö rüye dayanan Tapduk E m r e gibi tarihimizin öneml i 
düşünür ler in in tan ı t ımı ve eser ler in in çoğa l t ı lması için Bakan l ı ğ ın ı z 
bü tçes inden ay r ı l an kaynak miktarı nedi r? B u k a p s a m d a hang i eser le r 
bas ı lmış t ı r? D ü z e n l e n e n etkil ikler nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 |<3}l62- JS" / İO /2009 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/10/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/9484 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap ı 
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Dünya tarihine yön veren Anadolu aynı zamanda büyük felsefi akımların da 
merkezi olmuştur. Özellikle "Ortaçağ Karanlığı" olarak tanımlanan dönemde, batı 
dünyası din ve mezhep savaşları ile çalkalanırken, batılı halklar engizisyon zulmü 
altında ezilirken, Anadolu Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Tapduk Emre, Yunus Emre 
gibi düşünürlerin oluşturduğu felsefi akımlarla bir aydınlanma dönemi 
yaşamaktaydı. 

Anadolu insanının fikri ve ahlaki temel değerlerini, insana ve kainata bakışını 
derinden etkileyen bu önemli düşünürler, aynı zamanda Anadolu'da oluşan ortak 
kültürel dokunun, toplumsal kimlik ve birliğin sağlanmasına da öncülük etmişlerdir. 

Bu çağa damgasını vuran isimlerden biri de türbesi Ankara ili, Nallıhan ilçesi, 
Emremsultan köyünde bulunan Tapduk Emre'dir. Ancak Tapduk Emre'nin eserleri 
ve felsefesi yeni kuşaklar tarafından, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre kadar 
bilinmemekte, adına düzenlenen etkinlikler ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince 
tanıtılmamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: Bakanlığınız tarafından Tapduk Emre'nin eserlerinin ve felsefesinin 
tanıtılması ve yaygmlaştmlması ile ilgili olarak yapılan bir çalışma var mıdır? 
Kapsamı nedir? 

CEVAP 1: Bakanlığımızca, Ankara Nallıhan ve Aksaray Ortakö/de yer alan 
Tapduk Emre makamlarına ait görüntülü belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiş 
olup elde edilen veriler Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılmıştır. 

SORU 2: Nallıhan Kaymakamlığı ile Nallıhan, Sarıyar, Çayırhan 
Belediyelerinin öncülüğünde Mayıs ayının üçüncü haftası Pazar günü düzenlenen 
Tapduk Emre etkinlikleri 10 yıldır devam etmektedir. Bu etkinliklerin ulusal ve 
uluslararası düzeyde yapılması için ne tür bir destek sağlamayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3: Özellikle içinde bulunduğumuz terör, savaş, şiddet ortamında, 
felsefi barış, sevgi ve hoşgörüye dayanan Tapduk Emre gibi tarihimizin önemli 
düşünürlerinin tanıtımı ve eserlerinin çoğaltılması için Bakanlığınız bütçesinden 
aynlan kaynak miktarı nedir? Bu kapsamda hangi eserler basılmıştır? Düjef ı le ı id^ 
etkinlikler nelerdir? 
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CEVAP 2-3: Bakanlığımızca, 15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, 
Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin 
Yönetmelik" uyarınca; yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtma 
faaliyeti olan derneklerin, vakıfların ve özel tiyatroların ülke düzeyinde 
gerçekleştirdikleri etkinliklere yardım yapılmaktadır. 

Ancak "Tapduk Emre" etkinlikleri çerçevesinde, Nallıhan, Sarıya r ve 
Çayırhan Belediyelerinden Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir başvuru 
bulunmamaktadır. 

/9.- Ardahan Milletveküi Ensar Öğüt un, Çankırı Kalesi 'ne ve Tuz Mağarası 'na ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandmlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Çankırı Tuz mağarası özelleştirildiğinden dolayı yerli ve yabancı turistler bu mağarayı gezip 
göremiyorlar. Daha önce gezilebilen bu mağara şimdi kapatılmıştır .yıllarca çok uzun yıllar 
Tarihe ev sahipliği yapan Çankırı Kalesine gelen yerli ve yabancı turistlerde kale içindeki 
tarihi kalıntılar mezarların durumu çok kötü durumdadır. 

1- Çarıkın Tuz mağarası Turizme yönelik düzenlemeler yapılacak mı yerli ve yabancı 
turistlerin ziyaretine açılacak mı? 

2- Çankırı kalesinin içindeki yollar bozuk, Ağaçlar kurumuş, dinlenme yerleri ve su yok 
tuvaletler bakmışız kale içinin bakım ve onarımım yapılacak mı? 

3- Kale içindeki Tarihi kalıntılar ve mezarların restorasyonunu yapılacak mı ? 

12.08.2009 
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İlgi: T B M M Başkanl ığı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayıl ı yazısı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i Say ın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9485 Esas N o ' l u soru ö n e r g e s i n i n 
cevabı ek te sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

EK: 
C e v a p 

A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N C N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 7/9485 E S A S N O ' L j / 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

Çankırı T u z Mağaras ı öze l l eş t i r i ld iğ inden do lay ı yerli v e yabancı turistler b u 
mağaray ı g e z i p göremiyor lar . Daha önce gez i l eb i l en b u m a ğ a r a ş i m d i kapatı lmışt ır . 
Yıllarca çok u z u n yı l lar tar ihe e v sahipl iğ i y a p a n Çankırı Ka le s ine g e l e n yerli v e 
yabancı turist lerde kale iç indeki tarihi kalıntılar mezar lar ın d u r u m u çok kötü 
durumdadır . 

S O R U 1: Çankırı T u z Mağaras ı tur i zme yöne l ik d ü z e n l e m e l e r yapı lacak mı? 
Yerli v e yabanc ı turist lerin z iyare t ine açılacak mı? 

S O R U 2: Çankırı Kales in in iç indeki yol lar bozuk , ağaçlar k u r u m u ş , d i n l e n m e 
yerleri v e su y o k tuvalet ler b a k ı m s ı z kale içinin b a k ı m v e onar ımı yapı lacak mı? 

S O R U 3: Kale iç indeki tarihi kalıntılar v e mezar lar ın re s torasyonu yapı lacak 
mı? 

C E V A P : Çankırı T u z Mağaras ı ö z e l bir i ş l e t m e taraf ından t u z üret imi için 
kul lanı lmaktadır . İlgili yere l yöne t imin , m a ğ a r a n ı n üre t im y a p ı l m a y a n k ı smın ın 
tur izme aç ı lmas ına y ö n e l i k talebini; i ş l e tmenin o l u m l u g ö r ü ş ü v e turizm amaçl ı 
ku l lan ıma yöne l ik taslak proje çal ışması i le birl ikte Bakanl ığ ımıza i let i lmesi h a l i n d e 
konuya i l işkin bir d e ğ e r l e n d i r m e yapılabilecektir . 

Çankırı Kales i B a k a n l ı ğ ı m ı z mülk iye t indek i v e y a Bakanl ığ ımıza tahsisli 
o l m a d ı ğ ı n d a n , b e l e d i y e m ü l k i y e t i n d e o lan kalenin T a ş ı n m a z Kültür Varlıklarının 
Korunmas ına Katkı Pay ı olarak top lanan kaynak kul lanı larak ilgili b e l e d i y e c e 
onarı lması u y g u n olacaktır. 
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-ı T.c. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanl ığı 

S a y ı :B .16 .0 .SGB.0 .10 .01 .00 /610 / t^3-2 .a -O AS"/ [O / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
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20- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Kalesi'nin ışıklandırılmasına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9486) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
12.08.2009 

Van Gölü Bütün Dünyaca bilenen ve bu Gölü görmek için her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turistin konuk olduğu bir şehirdir.,Van kedisi de aynı oranda Dünyaca bilinip ve tanınmak
tadır. Tarihi ve Kültürel yapısıyla Van asırlar boyu çeşidi medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
çok kültürlü bir şehirdir. Vana gelen turistlerin bu kaleyi gecede görmelerini sağlayacak olan 
ışıklandırılması gerekmektedir. 

1- Van kalesi Tarihi yapısıyla büyük bir İhtişamla karşımızda duruyor. Van kalesi için 
ışıklandırma çalışmanız varmıdır, varsa ne zaman yapacaksınız.? 

T . C . 

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 
Strateji Gelişt irme Başkanlığı 

S a y ı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 _ |5 / lO / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 /15242 sayılı yazıs ı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i Say ın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9486 Esas N o ' l u s o r u önerges in in 
cevabı e k t e s u n u l m a k t a d ı r . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

EK: 
C e v a p ı 
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B a k a n 
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A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 7/9486 E S A S N O ' L U 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

V a n G ö l ü b ü t ü n d ü n y a c a b i l inen v e b u g ö l ü g ö r m e k için her yıl b inlerce yerli 
v e yabancı turistin k o n u k o l d u ğ u bir şehirdir. V a n kedi s i d e ayn ı oranda d ü n y a c a 
bi l in ip v e tanınmaktadır . Tarihi v e kültürel yap ı s ıy la V a n asırlar b o y u çeşitli 
m e d e n i y e t l e r e e v sah ip l iğ i y a p m ı ş çok kültürlü bir şehirdir. Van'a g e l e n turistlerin 
b u kaleyi g e c e d e görmeler in i sağ layacak o lan ı ş ık landır ı lması g e r e k m e k t e d i r . 

S O R U : V a n Kales i tarihi yap ı s ıy la b ü y ü k bir iht i şamla k a r ş ı m ı z d a duruyor . 
Van Kalesi için ı ş ık landırma ça l ı şmanız var mıdır , varsa n e z a m a n yapacaks ın ız? 

C E V A P : "Van Kalesi G ü n e y Cephes i A y d ı n l a t m a Projesi" işi için gerekli 
ö d e n e k Bakanl ığ ımız D ö n e r S e r m a y e İş letmesi Merkez M ü d ü r l ü ğ ü n c e V a n Valil iği İl 
Öze l İdaresi Gene l Sekreter l iğ ine aktarılmıştır. 

Söz k o n u s u proje V a n Kültür v e Tabiat Varlıklarını K o r u m a B ö l g e K u r u l u n d a 
30/09/2009 tar ihinde g ö r ü ş ü l m ü ş o l u p projenin ka len in b ü t ü n l ü ğ ü n ü gös teren 
vaz iye t p lan ın ın cepheler in i d e içerecek şek i lde d ü z e n l e n m e s i n e v e p l a n üzer inde 
i ş l enen m a l z e m e l e r i n ayrı bir rapor ha l inde de tay land ır ı lmas ına i l işkin 404 sayıl ı 
karar al ınmışt ır . B a h s e k o n u proje eksiklikleri g ider i ld ikten sonra adı g e ç e n B ö l g e 
Kuruluna sunulacakt ır . 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Doğubeyazıt'ın inanç merkezi yapılmasına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9488) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 8.10.2009 

Günümüz insanlan yoğun bir şekilde inanç merkezlerini ziyarete gidiyorlar. Doğubeyazıt çok 
eski tarihlere sahip bir geçiş yoludur. H e m Müslümanlar hem de diğer Semavi dinlere mensup 
Milletlerin yaşadığı tarihi bir geçiş yoludur..Birçok kanaat önderinin yaşadığı bilinmektedir, 
tshakpaşa sarayı A ğ n Dağı ve İncil ve Tevrat ta ismi geçen Nuh peygamberin un Gemisinin 
de olduğuna inanılıyor. Bunlann her biri başlı başına inanç turizmidir. 

1- Ağrı Doğubeyazıt Hem Müslümanların hemde diğer Semavi dinlerine mensup milletlerin 
yaşadığı bir yerleşim yeri olması nedeniyle Doğubeyazıt 'ın İnanç Merkezi olması için 
çalışmalarınız varıradır.varsa ne zaman yapılacak ? 
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\ T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

S a y ı :B.16.0.SGB.O.10.01.00/610/l<m<\<£ 15" / l o / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Daires i Başkan l ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayı l ı yazıs ı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9488 Esas N o ' l u soru önerges in in 
cevabı ekte sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

Ertuğrul G Ü N A Y 
B a k a n 

EK: 
C e v a p 

A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 7/9488 E S A S NOT^fj 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

G ü n ü m ü z insanları y o ğ u n bir ş e k i l d e inanç merkez ler in i z i yare te gidiyorlar. 
D o ğ u b e y a z ı t çok eski tarihlere s a h i p bir geç i ş y o l u d u r . H e m M ü s l ü m a n l a r h e m d e 
d iğer S e m a v i d in lere m e n s u p mil let ler in yaşad ığ ı tarihi bir g e ç i ş y o l u d u r . Birçok 
kanaat önder in in yaşad ığ ı b i l inmektedir . İ shakpaşa Sarayı , Ağrı Dağ ı , İncil v e 
Tevrat'ta ismi g e ç e n N u h P e y g a m b e r i n U n G e m i s i n i n d e o l d u ğ u n a inanıl ıyor. 
Bunların her biri başl ı baş ına inanç turizmidir . 

S O R U : Ağrı D o ğ u b e y a z ı t h e m M ü s l ü m a n l a r ı n h e m d e d iğer Semavi 
d in ler ine m e n s u p mil let ler in y a ş a d ı ğ ı ' bir y e r l e ş i m yeri o l m a s ı n e d e n i y l e 
D o ğ u b e y a z ı t ' ı n İnanç Merkez i o lmas ı için çal ı şmalarınız var mıdır? Varsa ne z a m a n 
yapılacaktır? 

C E V A P : Ağrı ili sınırları içer is inde Ağr ı D i y a d i n K ö p r ü Yılanlı D a v u t 
Çermikleri Termal T u r i z m Merkez i b u l u n m a k t a o l u p D o ğ u b e y a z ı t i lçes inde 
herhang i bir T u r i z m M e r k e z i v e / v e y a Kültür v e T u r i z m K o r u m a v e Ge l i ş im Merkez i 
b u l u n m a m a k t a d ı r . 

B u n u n y a n ı sıra, Y ü k s e k P lan lama K u r u l u n u n 28 /02 /2007 tarihli v e 2007/4 
sayıl ı kararı i le u y g u n b u l u n a n Türkiye T u r i z m Stratejisi 2 0 2 3 ' d e Ağrı ili Kış Tur izmi 
Gel i ş im Koridoru ç e r ç e v e s i n d e değer l end ir i lmekte o l u p D o ğ u A n a d o l u B ö l g e s i n d e 
doğa l , kültürel v e tarihi ç e k i m kaynaklar ın ın y a k ı n ç e v r e d e k i d i ğ e r değerler le 
i l i şki lendiri lmesi v e m e v c u t / p o t a n s i y e l kış tur izm merkez ler i d ikkate alınarak 
o luşturulacak kor idor b o y u n c a tur izm çeşitli l iği s a ğ l a n m a s ı h e d e f l e n m e k t e d i r . 
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TBMM 15 . 10 . 2009 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin hizmete 

açılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9491) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L İ S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
17.08.2009 

Ardahan Milletvekili 

Elazığ Arkeoloji ve Etnografik eserlerini barındıran Elazığ Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi onarım ihalesinin yapılmaması nedeniyle 4 yıldır kapalı durumdadır. 1965 yılında 
kurulan Müzede 5 bini Etnografik olmak üzere 30 bin eser bulunuyor, öftlge Müzesi 
olarak Bingöl ve Tunceli illerine 'de hizmet veren bu müze Türkiye'nin önemli Müzeleri 
arasında yer almaktadır. 

1- Arkeoloji ve Etnografya Müzesi daha ne kadar kapalı kalacaktır. Yerli ve yabancı 
turistlere ne zaman hizmet edecektir. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ihalesi ne 
zaman yapılacaktır ? 

\ T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

S a y ı :B.16.0 .SGB.0.10.01.00/610-{3>.235 15 M o / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayıl ı yazıs ı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i S a y m Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9491 Esas N o ' l u soru önerges in in 
cevabı ekte s u n u l m a k t a d ı r . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

EK: 
C e v a p 
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T B M M B: 7 1 5 . 1 0 .2009 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 7/9491 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Elazığ Arkeoloj i v e Etnografik eserlerini bar ındıran Elaz ığ Arkeoloj i v e 
Etnografya M ü z e s i o n a r ı m ihales in in y a p ı l m a m a s ı n e d e n i y l e dört y ı ld ır kapalı 
d u r u m d a d ı r . 1965 y ı l ında kuru lan m ü z e d e b e ş bini Etnografik o l m a k ü z e r e o t u z b in 
eser b u l u n u y o r . B ö l g e m ü z e s i olarak Bingöl v e Tunce l i i l lerine d e h i z m e t veren bu 
m ü z e Türkiye 'n in ö n e m l i m ü z e l e r i arasında y e r a lmaktadır . 

SORU : Arkeoloj i v e Etnografya M ü z e s i d a h a n e kadar kapalı kalacaktır? 
Yerli ve yabancı turist lere n e z a m a n h i z m e t edecektir? Elaz ığ Arkeoloj i v e Etnografya 
M ü z e s i ihalesi ne z a m a n yapılacaktır? 

CEVAP : Elaz ığ M ü z e s i Onarımı , Çevre D ü z e n l e m e s i v e Teşhir -Tanzimi İşi 
için Bakanl ığ ımız Kültür Varlıkları v e M ü z e l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ya t ı r ımından , 2005 
y ı l ında 350 .000 TL, 2007 y ı l ında 596.000 TL v e 2008 y ı l ı n d a 500 .000 TL ö d e n e k Elazığ 
İl Öze l İdare Gene l Sekreter l iğ ine aktarılmıştır. 

S ö z k o n u s u i şe i l i şkin ihale i lanı K a m u İhale B ü l t e n i n d e y a y ı n l a n m ı ş o l u p 
bahse k o n u ihale 05 /11 /2009 tar ihinde yapılacaktır. 

23.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Ani Harabelerindeki tesis ihtiyacına ilişkin 
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9493) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 
17.08.2009 

Ardahan Milletvekili 

Kars'ta tarihi 5 bin yıla dayanan ANI harabelerine gelen yerli ve yabancı Turistlerin bölgede 
dinlenebileceği bazı ihtiyaçlarını giderebileceği bir dinlenme tesisi olmadığından bu turistlik 
yeri gezmeye gelen turistler sıkınü çekmektedirler .bir taraftan turist gelsin diye çabalarken 
gelen yerli ve yabancı turistlerin en temel ihtiyaçlarını cevap veremiyoruz. 

1- Kars A N İ harabelerini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin dinlenebileceği en 
temel ihtiyaçlarım karşılıyacak bir mekan yapılacak mı? 
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TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2009 

\ T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanl ığı 

K o n u : Soru Önerges i 
45/ {O / 2 0 0 9 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/15242 sayıl ı yazıs ı . 

A r d a h a n Mi l l e tvek i l i Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7 /9493 Esas N o ' l u soru önerges in in 
cevabı ekte s u n u l m a k t a d ı r . 

Bilgilerini arz e d e r i m . _ 

C e v a p 

A R D A H A N MİLLETVEKİLİ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 7/9493 E S A S N O ' L U 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

Kars'ta tarihi b e ş b in yı la d a y a n a n A N İ harabeler ine g e l e n yerli v e y a b a n c ı 
turistlerin b ö l g e d e d in leneb i l eceğ i bazı ihtiyaçlarını g idereb i l eceğ i bir d i n l e n m e tesisi 
o l m a d ı ğ ı n d a n b u turistl ik yeri g e z m e y e g e l e n turistler sıkıntı çekmektedir ler . Bir 
taraftan turist g e l s i n d i y e çabalarken g e l e n yerli v e y a b a n a turistlerin en temel 
ihtiyaçlarına c e v a p v e r e m i y o r u z . 

S O R U : Kars A N İ harabelerini z iyarete g e l e n yerl i v e yabancı turistlerin 
d in lenebi leceğ i en t e m e l ihtiyaçlarını karşı layacak bir m e k a n yapı lacak mıdır? 

C E V A P : Kars A n i Örenyer i K o r u m a Amaç l ı İmar Planı , hal ihazır haritaları v e 
çevre d ü z e n l e m e proje çal ışmaları Bakanl ığ ımız Kültür Varlıkları v e M ü z e l e r Gene l 
M ü d ü r l ü ğ ü n c e y a p ı l m a k t a o l u p p lanlanan proje çal ışmaları örenyer in in b a h s e k o n u 
ihtiyaçlarını da içermektedir . 

B u n u n l a birl ikte, Bir leşmiş Milletler Ka lk ınma P r o g r a m ı ( U N D P ) k a p s a m ı n d a ; 
Türkiye 'n in s o m u t v e s o y u t kültürel mirası ile kül tür t u r i z m i n i n o luş turu lmas ı , 
stratejik y ö n l e n d i r i l m e s i , önce l ik lendir i lmes i v e k o r u n m a s ı için Kars'ta bir m o d e l 
üret i lmes i v e u y g u l a n m a s ı amacıy la " D o ğ u A n a d o l u ' d a Kültür Tur izmi İçin 
İttifaklar" başl ıkl ı s ö z l e ş m e Bakanl ığ ımız , Dışiş leri Bakanl ığ ı , U N D P , U N E S C O , 
UNVVTO taraf ından 18/06/2008 tarihinde imzalanmış t ır . Bu proje k a p s a m ı n d a alanla 
ilgili eğ i t im, tanı t ım v e stratejik ka lk ınmayı h e d e f l e y e n projeler ge l i ş t ir i lmekte o l u p 
k o n u ile ilgili i v e d i v e geçic i ç ö z ü m l e r üret i lmes i k o n u s u n d a çal ı şmalar 
yürütü lmekted ir . 

EK: 

Ertuğrul G Ü N A Y 
Bakarl 
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TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 

Gerek doğal güzellikleri gerekse kaya mezarları gibi tarihi bir mirasa ev sahipliği yapan 
Muğla'nın turizm merkezlerinden Dalyan, turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Ancak, antik 
kentiri'üzantısı olan, 2400 yıllık kaya mezarlar, doğa koşulları, insan tahribatı ve mezarların 
yapıldığı kireç taşının dayanıksızlığı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Uzmanlar, kaya mezarların yüzeylerinde korozyonun (aşınma) tehlikeli boyutlara ulaştığını 
belirtmekte ve acilen korunma çalışmasının başlatılması gerektiğini vurgulamakladırlar. 

1. Kaya mezarlarının aşınma nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu 
Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

2. Bu tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmak için bir koruma çalışması başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 

\ T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say ı :B.16.0 .SGB.0.10.01.00/610 1\«\^I6S: 15/ AO / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n ı n 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 /15242 sayıl ı yazısı . 

M u ğ l a Mi l l e tveki l i S a y ı n Ali A R S L A N ' ı n 7 /9494 Esas N o ' l u soru önerges in in 
cevabı ekte sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

Ertuğrul G Ü N A Y 
B a k a n 

- 8 4 3 -

24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, Dalyan kaya mezarlarının korunmasına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9494) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 25.08.2009 

EK: 
C e v a p ' 



TBMM 1 5 . 1 0 . 2 0 0 9 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 7/9494 ESAS NO'LU YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Gerek doğal güzellikleri gerekse kaya mezarları gibi tarihi bir mirasa ev 

sahipliği yapan Muğla 'n ın turizm merkezlerinden Dalyan, turistlerin ilgi odağı 

olmaktadır. Ancak, antik kentin uzantısı olan, 2400 yıllık kaya mezarlar, doğa 

koşulları, insan tahribatı ve mezarların yapıldığı kireç taşının dayanıksızlığı 

nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Uzmanlar , kaya mezarların 

yüzeylerinde korozyonun (aşınma) tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtmekte ve acilen 

korunma çalışmasının başlatılması gerektiğini vurgulamaktadırlar . 

SORU 1: Kaya mezarlarının aşınma nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı 
karşıya olduğu Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

SORU 2: Bu tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmak için bir koruma 
çalışması başlatmayı düşünüyor musunuz ? 

CEVAP 1-2: Muğla ili, Dalyan ilçesinde yer alan Kaunos Antik Kenti Kral 

Mezarlarının erimesi ve tahrip olmasına karşı önlem alınması gerekliliği konusunda 

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdür lüğünce yerinde yapılan incelemelerde; kirlenme ve 

bozulmaya karşı acilen Kral Mezarlarının rölöve ve restorasyon projelerinin 

hazırlanması, sonrasında da bilimsel çalışma ve analiz sonucu yöntemler saptanarak 

restorasyon uygulamasına geçilmesi hususunda rapor hazırlanmıştır. 

Ayrıca, Kaunos Kazı Başkanı Prof. Dr. Cengiz IŞIK ile yapılan görüşmede 

kaya mezarlarının rölöve ve restorasyon projeleri uygulamalar ının bilimsel bir ekiple 

yapılmasının uygun olacağı ifade edilmiş o lup söz konusu bilimsel ekipte arkeolog, 

mimar (restorasyon uzmanı) kimya mühendisi, jeoloji mühendisi , restoratör, 

konservatör ve inşaat mühendisinin bulunması gerektiği ve şu anda insan tahribatını 

önlemek için kaya mezarlarının gezilmesinin yasaklandığı ve tel çit ile sınırlarının 

belirlendiği belirtilmiştir. 

Söz konusu projeye ilişkin İzmir Rölöve ve Anıtlar M ü d ü r l ü ğ ü tarafından gezi 

güzergahı ve seyir tepesi ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmaktadır. 
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TBMM B: 7 15 . 10 . 2009 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Siirt 'te turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/9495) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
21 .08 .2009 

Siirt'te üretilen ve bütün Dünyaca bilenen ve bir zamanlar ençok ihraç ürünü olan Siirt 
Battaniyesi ve Siirt Fıstığı gibi tanınmış ürünlerinin yanında Milattan önceki devirlerde 
insanoğluna ev sahipliği yapmış birçok medeniyeti içinde barındıran mağaralar görmemez-
likten gelinemez. İnanç Turizminde yol güzergahın' da bulanan Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri türbesi başta olmak üzere daha nice alim ve din adamının ziyaret edildiği yerler 
mevcuttur. Selçuklulardan kalma tarihi eserler, yapıtlar Siirt evi tarihi açık müze gibidir. 

1- B u kadar Tarih ve Kültür birikimine sahip Siirt 'te İnanç turizmi ve özellikle tur 
turizminin yaygınlaşması için çalışmanız varmıdır ,varsa bunlar nelerdir ne zaman 
gerçekleştireceksiniz? 

\ T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gelişt irme Başkanlığı 

Say ı : B. l6 .0 .SGB.0.10.0l .OO/6lo/ l<n-^9 15" / O / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanl ığ ı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkan l ığ ın ın 01/10/2009 tarihli v e 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/15242 sayıl ı yazıs ı . 

A r d a h a n Mi l le tveki l i Say ın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/9495 Esas N o ' l u soru önerges in in 
cevabı ekte sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

EK: 
C e v a p 

Ertuğrul G Ü N A Y 
B a k a n 
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TBMM 15 . 10 . 2009 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 7/9495 ESAS NO'LU 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Siirt'te üretilen ve bü tün dünyaca bilinen ve bir zamanlar en çok ihraç ü rünü 

olan Siirt Battaniyesi ve Siirt Fıstığı gibi tanınmış ürünlerinin yanında Milattan 

Önceki devirlerde insanoğluna ev sahipliği yapmış bir çok medeniyeti içinde 

barındıran mağaralar görmemezlikten gelinemez. İnanç tur izminde yol 

güzergahında bulunan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi başta olmak 

üzere daha nice alim ve din adamının ziyaret edildiği yerler mevcuttur. 

Selçuklulardan kalma tarihi eserler, yapıtlar Siirt evi tarihi açık m ü z e gibidir. 

SORU : Bu kadar tarih ve kültür birikimine sahip Siirt 'te inanç turizmi ve 

özellikle tur turizminin yaygınlaşması için çalışmanız var mıdır, varsa bunlar 

nelerdir ne zaman gerçekleştireceksiniz? 

CEVAP : Siirt ili sınırları içerisinde 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanununca Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmiş herhangi bir Turizm Merkezi 

ve/veya Kültür ve Tur izm Koruma ve Gelişim Merkezi bu lunmamakta olup Siirt ili 

Yüksek Planlama Kuru lunun 28/02/2007 tarihli ve 2007/4 sayılı kararı ile uygun 

bulunan Türkiye Turizm Stratejisi 2023'de GAP Kültür ve Tur izm Gelişim Bölgesi ile 

İnanç Turizmi Koridoru kapsamında değerlendirilmiştir. 

-Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak illerini kapsayan GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi ile bölgenin kültür 

turizminin yanı sıra golf turizmi, sağlık turizmi, gençlik turizmi, eko-turizm, yamaç 

paraşütü, trekking, su sporları, kanoculuk, kuş gözleme ve kongre turizmi gibi 

turizm türleri ile odaklı gelişiminin sağlanması ve diğer turizm türleri ile 

entegrasyon sağlanarak büyük çaplı kültür-inanç turizminin geliştirilmesi ve yeni 

yatırımlar ile nitelikli tesis sayısının ve yatak kapasitesinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

-Tarsus'tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin yörelerini 

kapsayan İnanç Turizmi Koridoru içerisinde Şanlıurfa'ya kadar ulaşan demiryolu 

bağlantısının Siirt'te bağlanması İnanç Aksında ulaşımın çeşitlenmesi açısından 

önerilmektedir. 

- 8 4 6 -



TBMM B: 7 1 5 . 1 0 . 2009 

26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos antik kentine ilişkin sorusu ve Kültür 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/9496) 

^Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Zonguldak ilimiz Çaycuma ilçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde, M.ö. 7'nci Yüzyıl'da kurulan 
ve "Karadeniz'deki Efes" olarak adlandırılan "Filyos (Tion) Antik Kenti" üzerinden 
AKP'li Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın yol geçirme girişimi ulusal ve yerel basınımızda yer 
almıştır. 

Karadeniz tarihi ve arkeolojisi için büyük önem taşıyan Filyos (Tion) antik kenti, 
Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olması nedeniyle, iç ve dış turizmin 
şimdiden ilgisini çekmekte ve bölgenin tanıtımına katkı yapmaktadır. 

Kazı Başkanı Prof. Dr Atasoy; "Başkan Ünal'ın, tarihi kalıntıların yer aldığı sit alanından yol 
geçirmek istediğini belirterek; 'Çaycuma- Filyos giriş yolu eski tiyatronun üstünden geçiyor 
ve o yolu genişletip 25 m genişliğinde yol yapmak istiyorlar. O bölge arkeolojik sit alanı 
yasak bölge ve yasak bölge olduğunu biliyorlar. Karabük Anıtlar Koruma Kurulu'na 
müracaat etmişler ve kurul kararında arkeolojik sit alanıdır yol yapılamaz diye karar 
çıkmış. Bu karar alınmadan önce de kazı yapılan yerde kazı başkanının görüşü alınır. 
Belediye tarafından meclis üyeleriyle birlikte yaptığımız toplantıda onlara buranın sit alam 
olduğunu ve yol genişletmesi yapılacak alanın da tarihi mezarlık olduğunu ve yol yapım 
esnasında tarihi mezarların çıkacağını, bu yüzden yol yapım çalışmasının mümkün 
olmayacağını söyledim."demiştir. 

Yerel basına yansıyan haberlere göre; AKP'li Belediyenin tarihi kalıntılar üzerinden yol 
geçirme ısrarının, "2009 yerel seçimlerinde söz verdiği 35 kişiyi işe alma vaadini tarihi 
kazılar için uygulamak istemesinden" kaynaklandığı şeklindedir. Bunun üzerine, Filyos 
Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Kazı heyetinin kaldığı barakaların elektriğini kestirmek, 
tıkanan kanalizasyonunu açmamak, üst makamlara çeşitli şekillerde girişimlerde bulunarak 
kazının engellenmesini istemek" gibi uygulamalara girişmiştir 

Kazı Başkanı Sayın Sümer Atasoy'un isteklerini yerine getirmemesine karşın, Filyos Belediye 
Başkanı Ömer Ünal, ülkemizde hiç görülmeyen uygulamalara girişmiştir. Kazı heyeti kaldığı 
barakaların elektriğinin kesilmesi, tıkanan kanalizasyonun açılmaması v.b. gibi bir sorun ve 
engellemelerle karşı karşıya kalmıştır. 

Anayasamızın 63. maddesine göre, "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklannın ve değerlerinin 
korunmasını sağlamak, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri almakla yükümlüdür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, korunması gerekli taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarını devlet malı niteliğinde olduğunu hükme bağlamış ve Kİültür ve Turizm 
Bakanlığını, 'miras korumanın birçok alanında yetkili ve sorumlu kılınmıştır.* 

Buna göre; 

1- AKP hükümetleri i le birlikte, Sultanahmet'teki Four Seasons Oteli'nin Bizans ve 
Osmanlı sarayIannın kalıntıları üzerine yapılmasına izin verilmesi gibi uygulamalarda 
dahil olmak üzere, "insanlığın ortak mirası" olan Hasankeyf ve Allianoi antik 
kentlerinin sular altında kalmasına izin verilmesi, AKP'li Filyos Belediye Başkanının 
Koruma Kurullarının kararına rağmen Filyos (Tios) antik kentinde, tarihi kalıntılar 
üzerinden 25 metrelik yol geçirmek istemesi gibi örnekler; A K P hükümetinin tarihi 
ve kültürel mirasa bakışı ve anlayışını mı ortaya koymaktadır? 

2- Kazı Heyetiyle beraber çalışan nitelikli personelin yerine AKP'l i Belediye Başkanının 
yerel seçimler öncesinde söz verdiği 35 kişinin işe alınması için Kazı Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Sümer Atasoy üzerinde tarihsel mirasımızın heba edilmesi pahasına baskılar 
oluşturulması, AKP'nin bitmek bilmeyen hukuk ve yasa tanımayan kadrolaşma 
isteğinin yeni bir örneği midir? 

3- AKP'li Filyos Belediyesince, tarihi kent üzerinde planlanan "25 metrelik" yol projesi 
için Bakanlığınızdan olumlu görüş alınmış mıdır? 

4- Devlet malı niteliğinde olan kültür ve tabiat varlıklarına bilerek ve planlayarak zarar 
verme girişiminde bulunan Filyos Belediye Başkanı hakkında mevzuatınız 
kapsamında bir işlem yapılacak mıdır? 

5- Filyos (Tion) Antik kenti kazısı için 2009 yılı için ne kadar bir ödenek ayrılmıştır? 
2010, 2011 yılları için ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir? 

1 T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say ı :B .16 .0 .SGB.0 .10 .01 .00 /610/1^-^-20C * ^ / lO / 2 0 0 9 
K o n u : Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanlığı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 01 /10 /2009 tarihli v e 
A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 /15242 sayıl ı yaz ıs ı . 

Z o n g u l d a k Mi l le tveki l i Say ın Ali İhsan K Ö K T Ü R K ' ü n 7/9496 Esas N o ' l u soru 
önerges in in cevabı ek te sunu lmaktad ır . 

Bilgilerini arz e d e r i m . 

Ertuğrul G Ü N A Y 
B a k a n 

EK: 
C e v a p ı 
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SORU 1 : AKP hükümetleri ile birlikte, Sultanahmet'teki Four Seasons 
Oteli'nin Bizans ve Osmanlı Saraylarının kalıntıları üzerine yapılmasına izin 
verilmesi gibi uygulamalarda dahil olmak üzere, "İnsanlığın ortak mirası" olan 
Hasankeyf ve Allianoi Antik Kentlerinin sular altında kalmasına izin verilmesi, 
AKP'li Filyos Belediye Başkanının Koruma Kurullarının kararına rağmen Filyos 
(Tios) Antik Kentinde, tarihi kalıntılar üzerinden 25 metrelik yol geçirmek istemesi 
gibi örnekler; AKP hükümetinin tarihi ve kültürel mirasa bakışı ve anlayışını mı 
ortaya koymaktadır? 

SORU 2: Kazı Heyetiyle beraber çalışan nitelikli personelin yerine AKP'li 
Belediye Başkanının yerel seçimler öncesinde söz verdiği 35 kişinin işe alınması için 
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sümer ATASOY üzerinde tarihsel mirasımızın heba 
edilmesi pahasına baskılar oluşturulması, AKPnin bitmek bilmeyen hukuk ve yasa 
tanımayan kadrolaşma isteğinin yeni bir örneği midir? 

SORU 3: AKP'li Filyos Belediyesince, tarihi kent üzerinde planlanan "25 
metrelik" yol projesi için Bakanlığınızdan olumlu görüş alınmış mıdır? 

SORU 4: Devlet malı niteliğinde olan kültür ve tabiat varlıklarına bilerek ve 
planlayarak zarar verme girişiminde bulunan Füyos Belediye Başkanı hakkında 
mevzuatınız kapsamında bir işlem yapılacak mıdır? 

SORU 5: Filyos (Tios) Antik Kenti kazısı için 2009 yılı için ne kadar bir ödenek 
ayrılmıştır? 2010,2011 yılları için ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir? 

CEVAP : Ilısu Barajı ve HES Projesi etkileşim alanında bulunan Hasankeyf 
dahil olmak üzere tüm antik yerleşimler, höyükler, taşınır-taşınmaz tüm kültür 
varlıkları için ve Yortanlı Barajı etkileşim alanında bulunan Allianoi Antik Kenti için 
Bakanlığımız, Kuruluş Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde koruma görevini 
yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunca alınan "Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunması" başlıklı 749 sayılı ilke kararıyla değişik 717 sayılı ilke kararı alınmıştır. 
Bu karar doğrultusunda çeşitli disiplinlerden bilim adamlarının katılımıyla bir bilim 
komisyonu oluşturulmuştur. Bu bilim komisyonu, baraj alanında tespit edilen 
taşınmaz kültür varlıklarının niteliği ve yoğunluğu ile barajla ilgili diğer husujtar^ 
göz önüne alınarak Acil Eylem Plamnın hazırlanması, taşınmaz kültür vajjy8\ğifyjp> 
ilgili uygulamalara ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulunun onayına sunular^» ^ 
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kararlan vermek ve yapılacak çalışmalarda bilimsel destek vermekle yükümlüdürler^ 
Bu kapsamda, Ilısu Barajı ve HES Projesi etkileşim alanında kazı ve belgeleme 
çalışmaları, Allianoi Antik Kenti'nde de ilgili Koruma Bölge Kurulunca alınan 
kararlar kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos beldesi, 1. derece arkeolojik sit alanı 
içinde kalan Filyos (Tios) Antik Tiyatrosu'nun üzerinden geçen mevcut yolun 
kaydırılmasına ilişkin alınan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 08/10/2002 tarihli ve 8194 sayılı karar eki krokide, 25 metre olarak 
belirtilen yol genişliğinin 20 metreye düşürülmesi ve yol kenarına duvar yapılması 
talebi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirilmiş ve 21/03/2008 tarihli ve 833 sayılı karar alınmıştır. Bu karara göre; 
". . . .1 . derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, Filyos (Tios) Antik Tiyatrosu'nun 
güneyinde yer alan yol çalışmaları sırasında Roma Dönemine ait su kanalı kalıntısına 
rastlanılması, ayrıca yol çalışmalarının ortaya çıkartılmış olan antik tiyatroya ve 1. 
derece arkeolojik sit alanına zarar verici nitelikte olması nedenleriyle talebin uygun 
olmadığına, 1. derece arkeolojik sit alanına zarar vermeyecek biçimde alternatif yeni 
öneriler geliştirilmesi gerektiğine, Önerilen yolun antik tiyatroya ve 1. derece 
arkeolojik sit alanına zarar verici nitelikte olmasından dolayı uygun olmadığına" 
karar verilmiştir. 

Filyos Belediye Başkanının kültür ve tabiat varlıklarına bilerek ve 
planlayarak zarar vermesi hususunda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ulaşmış 
veya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespit edilmiş herhangi bir bilgi veya 
belge yoktur, dolayısıyla bu konuda alınmış herhangi bir kurul kararı 
bulunmamaktadır. 

Tios Antik Kenti için Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü bütçesinden 180.000 TL. ödenek aktarılmış olup Bakanlığımızca bütçe 
imkanları çerçevesinde söz konusu kazıya 2010 ve 2011 yıllarında ödenek aktarılması 
planlanmaktadır. 

Bakanlığımız izinleriyle gerçekleştirilen kazılarda çalıştırılacak işçiler 
mahallinde kazı başkanlığınca temin edildiğinden, Bakanlığımızca işçi alımlarında 
herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 
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GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A YILI: 4 

7 N C İ B İ R L E Ş İ M 
1 5 E K İ M 2 0 0 9 P E R Ş E M B E 

SAAT: 1 4 . 0 0 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S A R A Ş T I R M A S I 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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 I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 239, 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine 

göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü

münün Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak 
üzere 16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 
ilâ 649 uncu maddelerden oluşması, 

131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1,2, 3 ,4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1,2,3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 17 nci maddedeki Ek madde 7 ve 8 dahil olmak üzere 13 ilâ 25 inci maddelerden 
oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 20 Ekim 2009 Salı günkü birleşiminde 15.00 - 20.00 saatleri arasında, 15, 

21, 22 Ekim 2009 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 14.00 - 20.00 saatleri arasın
da çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.10.2009 tarihli 5 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
15.10.2009 Perşembe - Saat: 15.00 



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 G Ü N D E M İ 
7 N C I B I R L E Ş I M 1 5 E K I M 2 0 0 9 P E R Ş E M B E S A A T : 1 4 . 0 0 

1 - BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE Y E R ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

sCtk 

4 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

>Ctk 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

- 4 - 7 NCİ BİRLEŞİM 

1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 397) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

4. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

5. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

6. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

7. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

8. X - (S. Sayısı: 351) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

9. X - (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

10. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

11. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

12. X - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

13. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

14. X - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 
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15. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

16. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

17. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

18. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

19. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

20. X - (S. Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

21. X - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

22. X - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

24. X - (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/493) ( (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

25. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

26. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

27. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
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(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 
28. X - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

30. - (S. Sayısı: 100) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/496) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

31. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tas ansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

32. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

33. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

34. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

35. X - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

36. X - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

37. X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/339) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - (S. Sayısı: 73) Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

39. X - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) 

40. X - (S. Sayısı: 38) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

41. X - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

42. X - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. X - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

44. X - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

45. - (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 
Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

46. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar ÖdeneMerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

47. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

48. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

49. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

50. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

51. X - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

52. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

53. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

54. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

55. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 142 ve 142 'ye 1 inci Ek) 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) 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 Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 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 Tüzün'ün 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 

19.6.2008) 
67. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 

Pepe'nin 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 İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er'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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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74. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin 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'nin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'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 Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün 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 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 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 Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008,20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) 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 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) 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 Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 176 ve 176 'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'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 Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 179 ve 179 'a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar 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 Tacidar Seyhan'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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96. - (S. Sayısı: 182 ve 182 'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'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 Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 183 ve 183 'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 185 ve 185 'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün 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 Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 186 ve 186 'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 187 ve 187 'ye 1 inci Ek) Eskişehir 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 Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

103.- (S. Sayısı: 188 ve 188 'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

104.- (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz'm 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 Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

105. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) 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 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

111 . - (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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112. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'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 İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114.- (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim 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 Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116.- (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

118.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'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 Adana Milletvekili Nevin Gaye 
Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

119.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 206 ve 206 'ya 1 inci Ek) 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'm İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125.- (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün 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 Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 211 ve 2 U ' e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin 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 Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'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 Atila Emek ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

131. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

132. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanmda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Taran, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

133. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

134. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

135. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

139. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

140. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

142. X - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 
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143. X - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

145. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

146. X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumlan Adma Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

148.X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

149.X - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

150. X - (S. Sayısı: 380) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/531) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

151. X - (S. Sayısı: 381) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

152. X - (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

153. X - (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

154. X - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 
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155. X - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

156. X - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

157. - (S. Sayısı : 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

158.- (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

159. X - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

160 .X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

161. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

162 .X - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

163. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

164 .X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

165. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

167. X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Deniz Ulaştırması Alanmda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 
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168.X - (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 18.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/672) (Dağıtma tarihi: 
30.6.2009) 

170.- (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

171.X - (S. Sayısı: 418) Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 


	tbmm230500070675.pdf
	tbmm230500070676.pdf
	tbmm230500070677.pdf
	tbmm230500070678.pdf
	tbmm230500070679.pdf
	tbmm230500070680.pdf
	tbmm230500070681.pdf
	tbmm230500070682.pdf
	tbmm230500070683.pdf
	tbmm230500070684.pdf
	tbmm230500070685.pdf
	tbmm230500070686.pdf
	tbmm230500070687.pdf
	tbmm230500070688.pdf
	tbmm230500070689.pdf
	tbmm230500070690.pdf
	tbmm230500070691.pdf
	tbmm230500070692.pdf
	tbmm230500070693.pdf
	tbmm230500070694.pdf
	tbmm230500070695.pdf
	tbmm230500070696.pdf
	tbmm230500070697.pdf
	tbmm230500070698.pdf
	tbmm230500070699.pdf
	tbmm230500070700.pdf
	tbmm230500070701.pdf
	tbmm230500070702.pdf
	tbmm230500070703.pdf
	tbmm230500070704.pdf
	tbmm230500070705.pdf
	tbmm230500070706.pdf
	tbmm230500070707.pdf
	tbmm230500070708.pdf
	tbmm230500070709.pdf
	tbmm230500070710.pdf
	tbmm230500070711.pdf
	tbmm230500070712.pdf
	tbmm230500070713.pdf
	tbmm230500070714.pdf
	tbmm230500070715.pdf
	tbmm230500070716.pdf
	tbmm230500070717.pdf
	tbmm230500070718.pdf
	tbmm230500070719.pdf
	tbmm230500070720.pdf
	tbmm230500070721.pdf
	tbmm230500070722.pdf
	tbmm230500070723.pdf
	tbmm230500070724.pdf
	tbmm230500070725.pdf
	tbmm230500070726.pdf
	tbmm230500070727.pdf
	tbmm230500070728.pdf
	tbmm230500070729.pdf
	tbmm230500070730.pdf
	tbmm230500070731.pdf
	tbmm230500070732.pdf
	tbmm230500070733.pdf
	tbmm230500070734.pdf
	tbmm230500070735.pdf
	tbmm230500070736.pdf
	tbmm230500070737.pdf
	tbmm230500070738.pdf
	tbmm230500070739.pdf
	tbmm230500070740.pdf
	tbmm230500070741.pdf
	tbmm230500070742.pdf
	tbmm230500070743.pdf
	tbmm230500070744.pdf
	tbmm230500070745.pdf
	tbmm230500070746.pdf
	tbmm230500070747.pdf
	tbmm230500070748.pdf
	tbmm230500070749.pdf
	tbmm230500070750.pdf
	tbmm230500070751.pdf
	tbmm230500070752.pdf
	tbmm230500070753.pdf
	tbmm230500070754.pdf
	tbmm230500070755.pdf
	tbmm230500070756.pdf
	tbmm230500070757.pdf
	tbmm230500070758.pdf
	tbmm230500070759.pdf
	tbmm230500070760.pdf
	tbmm230500070761.pdf
	tbmm230500070762.pdf
	tbmm230500070763.pdf
	tbmm230500070764.pdf
	tbmm230500070765.pdf
	tbmm230500070766.pdf
	tbmm230500070767.pdf
	tbmm230500070768.pdf
	tbmm230500070769.pdf
	tbmm230500070770.pdf
	tbmm230500070771.pdf
	tbmm230500070772.pdf
	tbmm230500070773.pdf
	tbmm230500070774.pdf
	tbmm230500070775.pdf
	tbmm230500070776.pdf
	tbmm230500070777.pdf
	tbmm230500070778.pdf
	tbmm230500070779.pdf
	tbmm230500070780.pdf
	tbmm230500070781.pdf
	tbmm230500070782.pdf
	tbmm230500070783.pdf
	tbmm230500070784.pdf
	tbmm230500070785.pdf
	tbmm230500070786.pdf
	tbmm230500070787.pdf
	tbmm230500070788.pdf
	tbmm230500070789.pdf
	tbmm230500070790.pdf
	tbmm230500070791.pdf
	tbmm230500070792.pdf
	tbmm230500070793.pdf
	tbmm230500070794.pdf
	tbmm230500070795.pdf
	tbmm230500070796.pdf
	tbmm230500070797.pdf
	tbmm230500070798.pdf
	tbmm230500070799.pdf
	tbmm230500070800.pdf
	tbmm230500070801.pdf
	tbmm230500070802.pdf
	tbmm230500070803.pdf
	tbmm230500070804.pdf
	tbmm230500070805.pdf
	tbmm230500070806.pdf
	tbmm230500070807.pdf
	tbmm230500070808.pdf
	tbmm230500070809.pdf
	tbmm230500070810.pdf
	tbmm230500070811.pdf
	tbmm230500070812.pdf
	tbmm230500070813.pdf
	tbmm230500070814.pdf
	tbmm230500070815.pdf
	tbmm230500070816.pdf
	tbmm230500070817.pdf
	tbmm230500070818.pdf
	tbmm230500070819.pdf
	tbmm230500070820.pdf
	tbmm230500070821.pdf
	tbmm230500070822.pdf
	tbmm230500070823.pdf
	tbmm230500070824.pdf
	tbmm230500070825.pdf
	tbmm230500070826.pdf
	tbmm230500070827.pdf
	tbmm230500070828.pdf
	tbmm230500070829.pdf
	tbmm230500070830.pdf
	tbmm230500070831.pdf
	tbmm230500070832.pdf
	tbmm230500070833.pdf
	tbmm230500070834.pdf
	tbmm230500070835.pdf
	tbmm230500070836.pdf
	tbmm230500070837.pdf
	tbmm230500070838.pdf
	tbmm230500070839.pdf
	tbmm230500070840.pdf
	tbmm230500070841.pdf
	tbmm230500070842.pdf
	tbmm230500070843.pdf
	tbmm230500070844.pdf
	tbmm230500070845.pdf
	tbmm230500070846.pdf
	tbmm230500070847.pdf
	tbmm230500070848.pdf
	tbmm230500070849.pdf
	tbmm230500070850.pdf
	tbmm230500070851.pdf
	tbmm230500070852.pdf
	tbmm230500070853.pdf
	tbmm230500070854.pdf
	tbmm230500070855.pdf
	tbmm230500070856.pdf
	tbmm230500070857.pdf
	tbmm230500070858.pdf
	tbmm230500070859.pdf
	tbmm230500070860.pdf
	tbmm230500070861.pdf
	tbmm230500070862.pdf
	tbmm230500070863.pdf
	tbmm230500070864.pdf
	tbmm230500070865.pdf
	tbmm230500070866.pdf
	tbmm230500070867.pdf
	tbmm230500070868.pdf
	tbmm230500070869.pdf
	tbmm230500070870.pdf
	tbmm230500070871.pdf

